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Zselízi Alapiskola Az iskola logóját Mézes Attila készítette.

Az iskola épülete a város szívében he-
lyezkedik el.

A tanári kar (2015)

A 2015/2016-os tanév kis elsősei

2014 szeptemberében többfunk-
ciós sportpályával gazdagodott az 
iskola. A Franz Schubert Gyermekkar 1984 

óta működik.

A karácsonyi készülődésből a napkö-
zisek közös mézeskalácssütése nem 
maradhat ki.

Minden ballagás ünnepnap iskolánk éle-
tében.

Atlétikai nyolcpróbás 
vetélkedő alsó tagozato-
soknak

A Zselízi Alapiskola, a Comenius 
Gimnázium és a Cimbora Óvoda kö-
zös gyermeknapja

Idén 15 éves a Happy Girls 
tánccsoport.

A húsvét előtti utolsó tanítási napon a ki-
szehajtás hagyományát elevenítették fel a 
néprajz szakkörös tanulók

Sakkosaink eredményei:
Diákolimpia, országos döntő, Dunaszerda-
hely: Meliska Gabriella, 1. helyezés
Összmagyar Diákbajnokság, Kárpát-meden-
cei döntő, Pécs: Meliska Gabriella, 3. helyezés
Junior Grand Prix: Török Tamás (U12), 4. 
helyezés, Repka József (U14), 4. helyezés, 
Meliska Gabriella (U21), 4. helyezés

A Magyar Kultúra Nap-
ján, január 22-én az 
Együtt Szaval a Nemzet 
kezdeményezéshez elő-
ször kapcsolódtunkMegemlékezés az 1848-as forradalom 

és szabadságharc tiszteletére

Iskolába hívogató
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Zagyi Benjámin felvétele. 
A felvétel a harmadik Minorma-men-
tortáborban készült, Rimakokaván, 
2015-ben.

Szerzőink

Könyvajánló

Könyvajánló

Érdeklődésüket, rendeléseiket a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.

Egy irodalmár számára mindig övön aluli 
ütés az olyan felkérés, amikor kedvenc vagy 
kedves könyvéről kell írnia. A bőség zavara 
ugyanis gúzsba köti. Na meg a szakmai elvá-
rások – miért éppen ezt vagy amazt emelte 
ki, véli szépnek, tartja jónak, hányan fogják 
miatta cikizni, vajon melyik klikkbe, táborba 
lehet őt ennek okán beskatulyázni, stb. Ilyen a 
közeg... Hát, próbáljunk meg most inkább ne 
is törődni vele. Privát gondom viszont, hogy 
nekem nincs kedvencem. Vagy ha van, akkor 
az, amit éppen olvasok, és éppen tetszik is. De 
amolyan nagy, egész életemet meghatározó 
kötetet nem tudnék mondani. (Már hallom a 
közeget, amint számon kéri a romantikus for-
radalmárokat, nyugatos félisteneket, a kortárs 
kánonok „kihagyhatatlan” és „megkerülhetet-
len” ikonjait, stb., de, mondom, nem érdemes 
leállni sem katalogizálni, sem pedig besétálni 
a szubjektív sorrendállítás csapdájába.) Mert 
mindaz, amit olvastam és tetszett vagy nem 
tetszett, és tanultam vagy nem tanultam be-
lőle, és nyújtott vagy nem nyújtott ilyen-olyan 
élményt, együttesen, egymás mellett és ösz-
szességében gyakorolt rám hatást. Pilinszkyt 
Radnóti nélkül, József Attilát Kosztolányi nél-
kül, Morrisont Baudelaire nélkül, Ginsberget 
Dosztojevszkij nélkül etc. másképpen értel-
mezném. Sőt, én nem szeretem elválasztani az 
írott kultúrát a kultúra egyéb megjelenési for-
máitól, más művészeti ágaktól, hiszen együtt 
léteznek. Ezért én igazából a rockzene egyes 
teljesítményeinek is főleg az angol és ameri-
kai 18-20. századi irodalom tükrében tulaj-
donítok értelmet, a színházban a drámaiság 
mellett a ritmust találom érdekesnek, egy utca 
épületei pedig mozogjanak, legyenek képe-
sek eltáncolni számomra egy-egy hangulatot. 
Minden viszonyrendszerekben létezik, vagy 
azoktól próbál szabadulni. Minden túlmutat 

Ardamica Zorán

Bagdad felé
önmagán. A szöveg szintén. Az irodalomtu-
domány ma leginkább a textust elemzi, ám a 
könyv tárgyi mivoltában, artefaktumként, vagy 
már csak a memória ereklyéjeként ugyancsak 
fontos lehet.
 Szívesen emlékszem például egy tán túlságo-
san jelentősként el nem könyvelt leporellóra. 
Fentiek után nevezhetném akár kedves köny-
vemnek. Urbán Eszter: Hat kis teve kalandja. 
Valamikor a 20. sz. ötvenes éveiben adták ki. 
Halvány emlék, amolyan felsejlés. Nem talá-
lom a polcokon, sem a lányaim szobájában, 
sehol. Lehet, hogy a húgom privatizálta, mert 
ő szintén kedvelte. De most, szombat hajnal-
ban már túl késő vagy még túl korán van tele-
fonálni. A lényeg, hogy a kis tevék elindultak, 
egyikük-másikuk el-elmaradt, s míg az elején 
„hat kis teve Bagdad felé ballagott”, a végén 
már nem voltak hatan. De az is lehet, hogy 
nem ballagott, hanem baktatott. Csalóka do-
log a memória. A szavak el tudnak maradozni, 
mint a tevécskék, csak az érzések maradnak. 
Ovis, még írástudatlan korunkban ránk tapad-
nak, majd leválnak. Elpárolog a szöveg, csak az 
élmény marad, az érzés, hogy jaj, de szerettük! 
Pedig hát egyik tankönyvben sem találkoztunk 
később sem a művel, sem a szerzővel. De mi 
akkor is szerettük! A húgom, én és a még gyer-
mekkorában, születésem előtt elhunyt bátyám. 
Akit nem ismerhettem, csupán fényképről, de 
akiről mesélték, hogy ő is imádta, ahogy a hat 
kis teve Bagdad felé... És, hogy nagyokat kaca-
gott, később pedig már csak mosolyogni bírt a 
történet hallatán. Ezen a fotón ugyancsak mo-
solyog, biztos akkor is a tevék kalandjait olvas-
ták neki a szüleim. S ami egy beteg gyermek 
arcára mosolyt csal, az csakis jó lehet! Akármit 
gondol, könyvel el, vagy akárhogyan értékeli 
szövegi elemeit a közeg vagy az irodalomtörté-
net...

Bujna Zoltán – A biciklis dervis 
Ha röviden szeretném összefoglalni a Vámbéry kerékpáros expedíciót, akkor 
a következő számadatokkal jellemezném: 80 nap, 8 ország, 385 nyeregben el-
töltött óra és 11 258 kilométer, amiből 6358 kilométer és 39 200 méter szint-
különbség bringán, 4900 kilométer pedig vonaton, hajón és buszon. A puszta 
adatoknál és az elért céloknál azonban sokkal több volt ez. Egy út volt, amely 
megtanított másként gondolkodni, mert általa betekintést nyertem távoli né-
pek kultúrájába. Most azonban akármennyire is szeretném folytatni az utat, 
nem lehet. Vége. Haza kell menni, és élni úgy, mint azelőtt. De úgy már soha 
nem fog menni. Vége lett. 
Eredeti ár €: 16 euró
Kedvezményes ár: 12 euró

Bujna Zoltán – A harmadik út (Vámbéry Ármin nyomában Közép-Ázsián 
keresztül)
A magyarok őshazája és nyelvének eredete után egykor Közép-Ázsiában kutató, 
száz évvel ezelőtt elhunyt Vámbéry Ármin világhírű orientalista nagy tisztelője 
a 31 éves, révkomáromi Bujna Zoltán. A „biciklis dervis“ a 2005-ös, 80 napos 
„Vámbéry-kerékpártúrája“ után augusztusban tért haza közép-ázsiai útjáról, 
amely során Vámbéry „Harmadik útként“ ismert leghosszabb expedícióját is-
mételte meg, némi kitérőkkel színesítve a hajdani útvonalat. Bujna Zoltán 107 
nap alatt 14 országon haladt át, 7381 kilométert tett meg speciális kerékpárján.
Eredeti ár €: 15 euró
Kedvezményes ár €: 12 euró

Hodossy Péter – Aki útnak indul el (futócipős kalandom a világgal)
Egy csallóközi cukorbeteg fiatalember 50 maratonfutásának kalandos és tanul-
ságos története sok-sok képpel a világ minden részéről.

Eredeti ár €: 13 euró
Kedvezményes ár €: 10,40 euró

Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); PhDr. ARDAMICA ZORÁN, PhD., irodalmár, 
Füleken él; PaedDr. BAGITA JUDIT, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatónője (bagitajudit@gmail.com); BOLGÁR KATALIN, 
az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola oktatója, Gyerken én (bolgkat@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, 
a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. CSÜTÖRTÖKI ERZSÉBET, pedagógus, a gútai Corvin 
Mátyás Alapiskola igazgatója (csutortokierzsebet@gmail.com); RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matemati-
kaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); Doc. JURÍK TÜNDE, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányi Kara Peda-
gógusképző Intézetében biológus (tjurikova@ukf.sk); HOMMER LÁSZLÓ, a Szobi Fekete István Általános Iskola Vámosmikolai Tagiskolá-
jának  kémia—angol szakos tanára, Kemencén él (hommer@freemail.hu); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola 
tanára, Komáromban él (tereziaklemen@yahoo.com);  KRIPPEL ÉVA, a dunaszerdahely Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadási és Megelő-
zési Központ igazgatónője, Nyárasdon él (evakrippel@azet.sk); Doc. KUGLER NÓRA, PhD., az ELTE BTK Magyar Nyelvi Tanszék docense 
(kugler.nora@btk.elte.hu); Mgr. N. TÓTH ANIKÓ, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, Ipolyságon él (entothaniko@gmail.com); Bc. NAGY KITTI, a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem biológia szakos hallgatója, Gútán él (kitti.nagy@student.ukf.sk); PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október 
utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a Katedra 
vezető szerkesztője, a Katedra Irodalomversenyek, Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő és esszéíró pályázatok szervezője, a Legere Irodalmi 
Verseny egyik főszervezője, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); SEBŐK ATTILA, a rimaszombati Tompa Mihály Református 
Gimnázium igazgatója; STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János 
Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com);  SZÁSZI ZOLTÁN, költő, író, Rimaszombatban 
él; URBÁN PÉTER, a TANDEM, n.o. trénere (urban.peter@tandemno.sk); MGR. TALPAŠ KAMARÁS ESZTER, a rimaszombati Tompa 
Mihály Alapiskola magyar-szlovák szakos tanár, Rimaszombaton él (eszter.kamaras@gmail.com); Mgr. TÍMÁR LÍVIA, a Pozsonypüspöki 
Alapiskola magyar-történelem szakos tanára, Pozsonyban él (livia.timar@gmail.com); PaedDr. VÍZKELETI LÁSZLÓ, PhD.,  
a Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola igazgatóhelyettese (vizkeleti.ladislav@gmail.com); Mgr. VARGA TAMÁS, 
a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); Mgr. ZOLCZER PÉTER, a Selye 
János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczer.peter@selyeuni.sk)

Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánljuk könyveinket, melyek most kedvezményes áron rendelhetők.
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Az Anyanyelv Nemzetközi Napja feb-
ruár 21. Az UNESCO közgyűlése Bang-
lades javaslatára 1999-ben nyilvánítot-
ta   világnappá. 2000 óta tartják annak 
emlékére, hogy 1952-ben az akkor még 
Pakisztánhoz tartozó Bangladesben 
az egyetlen hivatalos nyelvvé az urdut 
nyilvánították, holott a bangladesiek 
anyanyelve a bengáli. A  dakkai diákok 
február 21-én tüntetést szerveztek anya-
nyelvük elnyomása ellen. A rendőrség 
azonban közbelépett: az összetűzés so-
rán többen megsebesültek, és öt diák 
meghalt. Az ENSZ ezen a  napon az 
anyanyelvi és kulturális sokszínűségre 
hívja fel a figyelmet világszerte.

Az anyanyelv valószínűleg életünk 
legnagyobb élménye, hiszen általa fe-
dezzük fel a világot és benne magun-
kat. Olyan érték, melynek meghatározó 
szerepe van az identitás formálásában. 
Egyfelől fontos része az egyén szemé-
lyiségkonstrukciójának, ahogy egyik 
legnagyobb nyelvművészünk, Koszto-
lányi Dezső állítja (akinek nyelvvel, sőt 
anyanyelvvel kapcsolatos – elsősorban 
publicisztikai – írásai vaskos kötetet 
tesznek ki): Csak anyanyelvemen lehe-
tek igazán én. Másfelől az anyanyelv 
csoportidentitás-képző erővel is bír, lé-
nyeges alkotóeleme például a nemzeti 
önazonosság-tudatnak, ahogyan erre 
Kölcsey Ferenc is figyelmeztet: nemze-
ti életet nemzeti nyelv nélkül gondolni 
sem lehet. Erkölcsi tanításait összefog-
laló Parainesisében pedig az anyanyelv 
ápolását hazafiúi kötelességnek tartja, 
mely érzelmi elfogultságot igényel. Az 
anyanyelv tehát (maga)biztosságot és 
biztonságot jelent: tudom, ki vagyok, 
tudom, hova tartozom. Még akkor is, ha 
történetesen nem a szülőföldemen élek. 
Márai Sándor az emigrációban ezt így 
fejezte ki: nincs más haza, csak az anya-
nyelv. 

Az anyanyelvhasználat alapvető em-
beri jog kellene, hogy legyen a világ 
minden pontján, ám ez korántsem ér-
vényes általánosan. Még a nyelvi sok-
színűséget kulturális örökségként szá-
mon tartó és támogató Európa bizonyos 
országaiban is olyan nyelvtörvények 
uralkodnak, melyek korlátokat szabnak 
például a kisebbségi nyelvhasználatnak, 
vagy nem mindig és minden helyzetben 
biztosítják azt. Természetesen fontos az 
idegen nyelvek ismerete is, hiszen nap-
jainkban a boldogulás záloga a szakmai 

Néhány mondat 
az anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából

N.Tóth anikó

tudáson és rátermettségen kívül minden 
bizonnyal a nyelvtudás, a kommuniká-
ciós készség. Ráadásul Goethe szerint 
az anyanyelvét sem ismeri az, aki nem 
ismer idegen nyelveket.  

Az anyanyelv a tanulás, a művelődés 
legelemibb eszköze, a pontos megértés 
biztosítéka, különösen gyermekkorban, 
ezért hangsúlyozzák a szakemberek – 
tudományos kutatások és gyakorlati 
tapasztalatok nyomán – az anyanyelvi 
oktatás jelentőségét és szükségességét. 
Ragaszkodnunk kell hát a határon in-
nen minden iskolánkhoz, ahol anya-
nyelven folyik a tanítás. Különösen 
fontos az anyanyelvi órák száma és mi-
nősége, ami nem ritkán veszélyben fo-
rog. Az alsó tagozat négy éve során pél-
dául az állami oktatási program aktuális 
óraterve a magyar tanítási nyelvű isko-
lákban az anyanyelvre és  irodalomra 
(elsősorban írásra-olvasásra) fordítható 
órák számát (heti tagolásban) 21-ben 
állapítja meg, ugyanakkor a szlovák ta-
nítási nyelvű iskolák anyanyelvi óráinak 
száma 31. A jelentős különbség termé-
szetesen aggasztó, ennek tudatában az 
iskolák a választható órákkal, illetve az 
órák színvonalának emelésével kény-
telenek pótolni a hiányt. Problémát je-
lent, hogy a felső tagozaton és a közép-
iskolákban a tananyag aránytalansága 
következtében sok esetben irodalmat 
tanítanak a nyelvtan rovására. Az anya-
nyelvi órák azért is fontosak, mert ke-
reszttantárgyként a többi tudásterület-
hez is könnyű hozzáférést biztosítanak. 
Viszont nem árt tudatosítani, hogy nem 
csak a magyar nyelv és irodalom tárgy 
(illetve oktatójának) feladata az anya-
nyelv kultiválása; mivel a többi tantárgy 
ismeretanyaga is a nyelv közvetítésével 
jut el a tanulókhoz, nem mindegy, mi-
lyen magasra tesszük a nyelvhasználati 
mércét.   

Anyanyelvünk akkor marad fenn, 
ha nemcsak ünnepeljük, jeles napján 
fontosságát bizonygatjuk, hanem egész 
egyszerűen használjuk nap mint nap 
vagy minél gyakrabban, s közben rácso-
dálkozunk árnyalataira, kalandozunk 
zegzugaiban, gyönyörködünk változa-
tosságában és változékonyságában – s 
ezzel őrizzük, védjük, ápoljuk, tanuljuk, 
elmélyülünk benne, értékeit pedig rá-
bízzuk gyermekeinkre, hogy majd ők 
is továbbadják utódaiknak – örömmel, 
szenvedéllyel, felelősségteljesen, bátran. 
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A nyelvnek a nemzet életében ját-
szott szerepét talán legtömörebben a 
legnagyobb magyar, gróf Széchenyi 
István fogalmazta meg: Nyelvében él 
a nemzet. Rövid áttekintésünkben 
nézzük meg, hogy a világ nyelvei-
nek sokaságában hol helyezkedik el 
anyanyelvünk, milyen specifikumai 
ismertek.

 A nyelvtudomány körülbelül 4000-
5000 nyelvet tart számon a világon. 
Ennek a becsült meghatározásnak a 
meglepően nagy szórása több ténye-
zőből fakad. Vannak olyan földrajzi 
térségei a világnak, ahol még nem 
regisztráltak vagy nem rendszereztek 
minden nyelvet. Szakmai, nyelvészeti 
viták is folynak bizonyos, egy és egy-
séges nyelvnek felfogott nyelvekről 
abban a tekintetben, hogy valóban 
egy egységes nyelvnek foghatók-e fel, 
vagy nyelvjárásai olyan távol kerültek 
egymástól, hogy azok külön-külön 
nyelveknek tekinthetők. 

A nyelvtudósok tizenkét olyan nyel-
vet tartanak számon a világon, melyet 
több mint százmillióan beszélnek 
anyanyelvként. Sorrendben: kínai, 
angol, hindi, spanyol, orosz, arab, 
bengáli, portugál, indonéz, japán, né-
met, francia. A különböző statisztikai 
kimutatások alapján 52 olyan nyelv 
létezik a világon, melyeket 10 milli-
ónál többen beszélnek. Ezek között a 
nyelvek között a magyar az 42. helyet 
foglalja el. Ha szűkebb értelemben 
vizsgáljuk, akkor Európában nyel-
vünk a beszélőinek száma szerint a 11. 
helyen áll. Az európai nyelvek, a világ 
nyelvei, de a magyar nyelv környeze-
te szempontjából is meghatározó a 
világ talán legnagyobb nyelvcsaládja, 
az indoeurópai – vagy másik nevén: 
az indogermán – nyelvcsalád, amely 
olyan nagy nyelvi csoportokat foglal 
magába, mint a germán, az újlatin és a 
szláv nyelvek világa.  A magyar nyelv 

a magyar nyelv helye 
a világ nyelvei között

Vízkeleti lászló

a két nagy ágra tagolódó, az ún. urá-
li nyelvcsalád finnugor ágába tartozó 
nyelv, sőt annak a legnagyobb beszé-
lőszámmal rendelkező nyelve.

A magyar nyelv írásbeliségét a kö-
zépkortól számítjuk, amikor is meg-
jelentek az első magyar nyelvemléke-
ink. Azóta nyelvünk nagyot változott 
és folyamatosan változik a beszélők-
nek – a nyelvhasználóknak köszön-
hetően. A nyelvfejlődés, illetve a 
történelmi tényezők következtében 
a magyar nyelv különféle nyelvekkel 
érintkezett, szókincse új kifejezések-
kel, szerkezetekkel bővült.

2000 óta ünnepeljük az Anyanyelv 
Nemzetközi Napját. Az ENSZ nyilvá-
nította azzá február 21-ét. Magyaror-
szág Európai Uniós csatlakozásától 
– 2004 májusától – az Unió hivatalos 
nyelveinek egyike lett a magyar nyelv. 
Az anyanyelv a nemzeti öntudat kife-
jezője is. Idegen nyelvet is csak az tud 
igényesen elsajátítani, aki elsősorban 
az anyanyelvét igényesen beszéli.

Ha megvizsgáljuk nyelvünk sajá-
tosságait, több olyat is találunk, me-
lyek nyelvünk specifikumai. Szép, fo-
netikus nyelvvel büszkélkedhetünk. 
Írásbeliségét az ábécé 44 betűje teszi 
lehetővé. Anyanyelvünk „közepes 
nagyságú nyelv”, nemzetközi tekin-
télye van. A világ 23 országának 80 
egyetemén tanítják idegen nyelvként. 
Gazdag szókincsének köszönhetően 
a hétköznapi szavaktól kezdve a leg-
elvontabb tudományos fogalmakig 
mindenre nagyszerű kifejezési lehe-
tőséget nyújt. Külön kiemelkedő a 
dallamossága, énekelhetősége, amely 
annak köszönhető, hogy sokféle ma-
gánhangzója van, és kerüli a mással-
hangzók torlódását. 

Anyanyelvünk használata nem 
egységes. Műveltségtől, foglalkozás-
tól, életkortól, érdeklődéstől, lakó-
helytől függően eltérés tapasztalható 

a szókincsben, a hangrendszerben, 
ritkábban a nyelvi rendszerben is. 
A  nyelv társadalmi (függőleges) ta-
golódása  szerint megkülönböztetjük 
a standard szóbeli változatát, a  köz-
nyelvet, ennek írott változatát, az iro-
dalmi nyelvet. A csoport- és réteg-
nyelveket szűkebb körben használják 
(orvosi nyelv, futballisták nyelve, 
vadászok nyelve stb.). Sajátos színű 
az ifjúság nyelve, a diáknyelv, a kato-
nák nyelve stb., amely lehet játékos, 
szellemes, olykor azonban igénytelen 
vagy durva. Ezek a nyelvváltozatok 
főként szókincsükben, rövidített szó-
alakokban különböznek a standard-
tól. 

Nyelvünk folyamatosan változik. 
Új szavak, kifejezések épülnek a be-
szédünkbe, illetve régies kifejezések 
halványulnak el, majd tűnnek el a 
nyelvből. Gyakorta előforduló ten-
dencia, hogy idegen nyelvekből (an-
gol, német, francia) származó szavak, 
illetve kifejezések bővítik szókin-
csünket.  Az új szavak elterjedése a 
nyelvben nem rossz, nem valamiféle 
támadásra okot adó folyamat, csak 
jelzés arra, hogy az „újdonságok” 
mellett ne feledkezzünk meg az „ere-
deti” magyar kifejezések használatá-
ról sem (pl. shop – üzlet). 

Írásomat Lőrincze Lajos gondo-
latával zárom: Ismergetjük, tanuljuk 
életünkben anyanyelvünket is, ezt a 
sokoldalú csodát. S minél jobban meg-
ismerjük, annál szebbnek, gazdagabb-
nak, csillogóbbnak látjuk.

Hivatkozások:
 Fazekas Emese: Idegen eredetű szavak a 

nyelvben
http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/
FazakasEIdegen2resz.pdf

 Nagy Emma: Egy kis nyelvészet 
http://www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/
NagyEmmaEgykisnyelv.pdf
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A farsang eredete
A farsang vízkereszt napjától (ja-

nuár 6.) hamvazószerdáig tart, vagy-
is a húsvét előtti 40 napos nagyböjt 
első napjával záródik. A farsangi 
ünnepkör legfeltűnőbb mozzanata 
a jelmezes-álarcos alakoskodás. Az 
álarcviselésről, az állatalakoskodá-
sok különböző formáiról, a férfi-női 
ruhacseréről már a XV. század óta 
szólnak adatok. Sok helyen járták a 
fiatalok a falut, és farsangi jókívánsá-
gaikért adományokat: tojást, szalon-
nát, fánkot kaptak. Sokszor jelmezt, 
maszkot viseltek a falujárók, öreg ci-
gányasszonynak, katonának, ördög-
nek öltöztek be.

Ma már csak a bálok és az óvodai-
iskolai jelmezbálok – meg persze a 
fánksütés – jelzik, hogy itt a farsang, 
a régi népszokások teljesen kihal-
tak. Bár az utóbbi években örömteli 
tényként említhető, hogy a farsan-
gi szórakozások karneváli és egyéb 
játékos formái otthonra találtak is-
koláinkban, a diákok vidám álarcos 
karneváljain és egyéb humoros ha-
gyományőrző rendezvényeiben. Lás-
suk, hogy is volt ez régen.

A busójárás
A busójárás a tél búcsúztatását, a 

tavasz eljövetelének sürgetését szol-
gálta. Az emberek rémisztő maska-
rákba bújva próbálták elűzni a telet. 
Az ősi hiedelmek alapján úgy vélték, 
hogy a tél utolsó napjaiban a Nap le-
gyengül és a gonosz szellemek életre 
kelnek, akiket álarcöltéssel, vigalom-
mal, boszorkánybábu égetésével lehet 
csak elűzni. 

A hagyományos busóöltözet szőré-
vel kifordított rövid bundából, szal-

mával kitömött, színes, gyapjúból 
kötött cifra, női bütykös harisnyába 
bújtatott gatyából, bocskorból állt. 
A bundát öv vagy marhakötél fogta 
össze a derekukon, erre akasztották a 
marhakolompot. A busóruhát viselők 
kereplőt vagy soktollú, fából összeál-
lított buzogányt tartottak a kezükben. 
A busóálarc fűzfából faragott, hagyo-
mányosan állatvérrel festett birkabőr 
csuklyás fejfedőből állt. Sok helyen a 
telet jelképező szalmabábu elégetésé-
vel vettek búcsút a hosszú téltől.

Farsang farka
Kövércsütörtökön – a farsangi idő-

szak utolsó csütörtökén – nagyka-
nállal ették a kocsonyát, a káposztás 
disznóhúst, a kolbászt, a pogácsát 
és természetesen a zsírban sült far-
sangi fánkot. A hagyományos, kelt 
tésztából készült fánk neve sokfelé 
pampuska volt, a forgácsfánké pedig 
herőce. Az ország egyes részein szo-
kás volt az első fánkot eltenni, meg-
szárítani, aztán porrá törve gyógy-
szerként használni, ha a jószágnak 
valami orvosságra volt szüksége. A 
farsangi lakomák maradékát csonka-
csütörtökön, azaz a hamvazószerdát 
követő napon ették meg. „Inkább a 
has fakadjon, mintsem az a kicsi étel 
megmaradjon!” – vélték akkoriban.

Farsangi mulatságok
Farsang idején nagy táncmulatsá-

gokat rendeztek, ahol találkozhattak 
az eladó lányok a legényekkel, ez volt 
ugyanis a párválasztás hagyományos 
helye és időszaka. Úgy tartották, hogy 
ha rövid a farsang, akkor a csúnya lá-
nyok pártában maradnak, ha hosszú 
a farsang, minden lány férjet talál. A 

rönkhúzást (tuskóhúzást) olyankor 
rendezték meg, mikor a községben 
abban az esztendőben nem volt la-
kodalom. Régebben az ország sok 
részén szokás volt húshagyókedden 
a pártában maradt leányokkal tuskót 
húzatni.

Balázs-járás, Gergely-járás 
Február 3-án, Balázs napján, vagy 

március 12-én, Gergely napján volt 
az iskolások ünnepe. A Gergely-já-
rás szokása elterjedtebbé vált, ezzel a 
nappal fejeződött be az iskola téli idő-
szaka. Ilyenkor a tanulók jelmezesen 
vonultak fel, adományokat gyűjtöttek 
és áldást kértek az adományozókra:
„Az Isten áldása és szent áldomása 
házatokon, 
Maradjon mindvégig, világ-végezetig 
jószágtokon!”

A Balázs- és Gergely-napi köszön-
tés néhol biztosított járandósága volt 
a kántortanítóknak.

Bálint-nap
Február 14-én Szent Bálintot, a sze-

relmesek védőszentjét ünnepeljük. A 
szokással együtt az idegen neve lett 
ismertebb, nálunk is inkább Valentin-
napnak hívják a „szívecskés ünnepet”. 
Ilyenkor a szerelmesek kölcsönösen 
megajándékozzák egymást. A magyar 
néphagyományban is kitüntetett sze-
repe volt ennek a napnak, de inkább 
munkával, időjárással kapcsolatosan. 
Ilyenkor került sor például kotlós 
vagy facsemeték ültetésére. A tolvajok 
ellen ezen a napon metszették meg a 
szőlőtőkéket a birtok négy sarkán. Ha 
Bálint napján hideg és száraz volt az 
idő, akkor jó termést vártak.

Február, 
a farsang 
hónapja

Klemen Terézia
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A festőművész által használt kom-
munikáció, az ecset által felhordott 
színek, formák, vonalak, árnyak és 
fények nyelve univerzális, ahhoz nem 
kell fordító, elég a befogadói szándék, 
a kép máris átadja a benne kódolt in-
formációt, üzenetet. Ám a gondolko-
dáshoz, a világ, a dolgok megértéshez 
és az emberek közti beszélgetéshez a 
legjobban bírt nyelvet ajánlatos hasz-
nálni. Az anyanyelvet! Ezt vallja a 
nógrádi táj szerelmese, Jacsmenyík 
József festőművész is. Képeit szeretik 
az emberek, lángoló színeit, az isme-
rős helyszíneket boldogan ismerik 
fel, és szemükben úgy viszik haza, 
hogy szívükben őrzik a látvány. Egy-
egy lenyomatát a gyerekkornak szíve-
sen látják az otthonuk falán, így visz-
nek magukkal egy csipetnyi Füleket 
a világba az oda indulók Jacsmenyík 
József alkotta festmény formájában. 
A festészet nyelve ugyan egyetemes, 
de milyen nyelven álmodja fényeit, 
árnyékait a festő, hogyan szól édes-
anyjához, feleségéhez, lányához, uno-
kájához, kedveseihez? Milyen nyel-
ven magyarázza el festőtáborokban 
az ecsetkezelés, a kompozícióalkotás, 
az aranymetszés szabályait? Erről is 
kérdeztük a művészt!

Az első iskolák 
Jacsmenyík József festőművész 

1957. augusztus 24-én Füleken szüle-
tett, egy ízig-vérig magyar családban. 
Foglalkozását tekintve eredetileg 
elektrotechnikus, ilyen beosztásban 
dolgozott a füleki zománcgyárban 
éveket. Valójában szinte már közép-
iskolás korától inkább művész, azaz 
festő, grafikus és restaurátor egy sze-

A magyar nyelvről – Jacsmenyík József
Szászi zoltán

mélyben. Kisdiákként 1963–72 kö-
zött a füleki Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskolába járt, majd tanulmányait 
az igen jó nevű Kassai Magyar Ta-
nítási Nyelvű Ipari Szakközépisko-
lában folytatta, ahol 1976-ban mint 
elektrotechnikus végzett. Felesége, 
Zsuzsa, az egyik füleki óvoda magyar 
osztályában tanít, leánya, Veronika, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
temen magyarul tanult. „Ha egészen 
kisiskolás koromra gondolok vissza, 
Vassányi Zsuzsa néni, Klein tanító 
bácsi, Nagy Nándor nevét kell em-
lítenem, akik bevezettek a magyar 
nyelv és történelem rejtelmeibe. A 
képzőművészetet Dánai Irén és Szil-
ágyi Ida szerettették meg velem, ők 
irányították első lépéseimet ebbe az 
irányba. A kassai ipariban Pulen La-
jos volt az első osztályfőnököm, majd 
Frankelné Veres Angéla vezetett az 
érettségiig minket. Példamutató em-
berek voltak. Az ipariban magyart 
és történelmet Gyüre Lajostól és 
Kanócz Jánostól, Kováts Miklóstól, 
a világ dolgainak megértéséhez 
szükséges sajátságos filozófiát és 
mély emberséget az utánozhatatlan 
Putankó Emiltől, fotózást pedig Ve-
res Józseftől tanultam a szaktantár-
gyak mellé. A nagy festőművész mes-
terek kora és helye is Kassa, vagyis 
igazából nekem Kassa a fiatalságom. 
Olyan kassai festőművészeket tart-
hatok a mestereimnek, mint Feld La-
jos bácsi, Löffler Béla, Jakoby Gyula. 
Ezek a rendkívüli emberek nekem 
magyarul adták az első leckéket, 
szinte mindent tőlük tanultam kez-
detekben. Mint kamasz fiú és oly sok 
füleki srác, akkor én is a Kassai Ipari 

Szakközépiskolába jelentkeztem, az 
egy jó perspektívának tűnt. Jó vá-
lasztás is volt, hiszen kitűnő iskolá-
ba járhattunk. Az IPARI, így, csupa 
nagybetűvel mondva, mindig egy 
igazi és igaz közeg volt, remélem, az 
is marad. Kiváló tanárokkal ismer-
kedtem ott meg, akik a fegyelmet, 
pontosságot, tiszteletet hangsúlyoz-
ták, és ezt is tanultuk tőlük. Ami jó, 
ha ott van a festészetben is. Az én első 
mesterem Feld Lajos bácsi volt, egy 
régi kassai zsidó családból származó, 
apró termetű kis ember. Róla azt kell 
elmondani, hogy az életét a rajzolás 
mentette meg. Amikor a háború alatt 
negyven évesen Auschwitzba depor-
tálták, felfedezték a rajztudását, és ez-
után a haláltábor hírhedt figurájának, 
Mengelének, a haláldoktornak a ma-
gángrafikusa lett. Ez az emberke, Feld 
Lajos bácsi szerettette meg velem a 
városfestészetet, az utcák miliőjének 
megfestését. Vele is mindig magyarul 
beszélgettünk.” – meséli Jacsmenyík 
József, festőművész. Majd így folytat-
ja: „Lényegében az a legegyszerűbb, 
legemberibb és legtermészetesebb 
dolog, és persze alapvetően szükség-
szerű a gyermeki és ifjú lélek kibon-
takozásához, hogy az anyanyelvén 
tanuljon az ember. Nekem magyar 
mesét mondtak a szülők, nagyszü-
lők, így álmodom, így írok, így olva-
sok, így beszélek, gondolkodom, így, 
magyarul létezem. Emellett annyira 
megtanultam a szlovák irodalmat, 
nyelvtant, hogy egy szlovák tanítási 
nyelvű középiskolában szaktantár-
gyakat tanítottam évekig. Ennyi a 
nagy titok! Meg kell maradni ember-
nek, magyarnak!” 
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Engem ért az a megtiszteltetés, 
hogy Páko Máriáról, intézményünk, 
a Rimaszombati  Tompa Mihály Re-
formátus Gimnáziumban zenei szak-
kört vezető pedagógusáról szóljak. Ez 
számomra nemcsak megtiszteltetés, 
hanem öröm is, hiszen Páko Máriát 
jó néhány éve ismerem. 

Sok szeretettel gratulálunk Kollé-
ganőnknek és az elismerő méltatás 
néhány sorával köszöntjük Őt.

A  lénartfalvai szármasú Páko Ma-
rika gimnazista korában kezdett el 
gitározni – állítólag unalomból! – az 
egyik idősebb fiútestvére gitárján, 
aki, látva húga tehetségét, lelkesen és 
türelmesen tanítani kezdte őt. Neki 
köszönheti a zene iránti szeretetét és 
zenei tudását.

A gimnázium alkotókörében 17 
évesen kezdett el verseket megze-
nésíteni. Később a  Lévai Pedagógiai 
Akadémián kapta meg a helyes zenei 
irányt, rájött, hogy a zene az, amivel 
foglalkozni szeretne, amíg csak él. 

A  Rimaszombati Iskola utcai Kol-
légium nevelőnőjeként zenei szak-
kört vezetett, 30 évig volt szerencséje 
tehetséges gyerekekkel foglalkozni. 
Több ízben is megrendezte a „Zlatý 
slávik DM“ című tehetségkutató ver-
senyt, valamint több zenekarnak az 
elindulását is segíthette az ott töltött 
évek alatt.  

1989-ben megnyerte a „Slávici na 
ulici“ versenyt, közben folyamatosan 
verseket zenésített meg, legfőképp 
gömöri költők műveit. 

2002-ben a szlovák rádió magyar 
adása, a  Pátria Rádió felkérésére 
Demjén Attilával közösen elkészítet-
ték a Gömöri Gyöngyszemek c. iro-
dalmi összeállítást, mellyel 2005-ben 
Ungváron nemzetközi fődíjat nyer-
tek. 

Marika jelenleg a Magyar   Tan-
nyelvű Speciális Iskola asszisztense-
ként foglalkozik az ottani tehetséges 
gyerekekkel. Ötletgazdája a Speciális 
Szupersztár   regionális versenynek, 

Páko Mária laudáció
A laudáció a XXIV. Katedra Napok rendezvényén belül, 
2015. október 22-én hangzott el.

Sebők Attila

melyet minden évben az iskola ren-
dez meg. Több iskola diákjaival fog-
lalkozik, alapítója és vezetője a Tom-
pa Virágai, a Csillagvirág, valamint 
a  Gitár Sokk ifjúsági együtteseknek, 
melyekkel az utóbbi három évben 
a  Tompa Mihály Országos Vers- és 
Prózamondó Verseny Országos meg-
mérettetésén a  megzenésített versek 
kategóriában rendszeresen aranysá-
vos helyezést értek el. Rimaszombat 
város kulturális életében meghatáro-
zó szerepet tölt be koncertjeivel, örö-
met nyújtva a fellépő gyerekeknek és 
a közönségnek. Emellett pedig meg-
zenésített verseivel járja az országot, 
és rendhagyó órák keretében óvo-
dásoknak, kisiskolásoknak, középis-
kolásoknak tart szórakoztató jellegű 
műsorokat.

Mindemellett egyedülálló gitár- és 
pengetőshangszer-gyűjteménnyel 
rendelkezik, amelyekből először 
2005-ben a magyarországi Sajószent-
péteren, majd pedig 2015-ben a  ri-
maszombati Gömöri Múzeumban 
rendeztek kiállítást.

Páko Marika 2014-ben Rimaszom-
bat város polgármesterétől oklevelet 
vehetett át a  városért végzett áldo-
zatos tevékenysége elismeréseként, 
2015-ben pedig kikiáltották a  régió 
személyiségének. 

Marika mint ember, mint tanár, 
mint zenész rendkívüli eredménye-
ket ért el, tehát megfelelő helyre kerül 
a díj.

Valamennyiünk nevében szívből 
gratulálok Neki Tompa Mihály sora-
ival:

Hideg világ! mély álmaidban, 
Halld és érezd meg énekem, 
Amellyel hivlak, költögetlek, 
S fagyos kebled melengetem! 

Dalom fennről, a napsugárnak 
Honából hangozik feléd: 

Ébredj, ébredj! láttasd meg a dal 
S meleg sugárak erejét!

(Tompa Mihály: Pacsirtadal)

a Katedra folyóirat 
története (6. rész)
a negyedik korszak: 
2003. szeptember – 2009. június

audi Dávid

A negyedik korszak sajátossága, 
hogy a szaktantárgyak közül a hu-
mán tárgyak domináltak. Rendsze-
resek voltak a magyar nyelvvel és 
irodalommal kapcsolatos írások, pl. 
Dósa Annamária: Császár vagy köl-
tő – Nero átváltozásai Kosztolányi 
Dezső regényében (2003, december, 
24–26); Cseh Gizella: Németh Lász-
ló „magyarjai” (2004, május, 22–23);  
Jakab István: Nem mindegy, kit vagy 
mit hagyunk helyben! (2008, szept-
ember, 18). Továbbá a Zene, majd az 
Ének-zene, később Zenei nevelés név-
re hallgató rovatok. Ezekben végig-
kísérhettük pl. Ág Tibor Népzenéről 
kezdőknek és haladóknak című soro-
zatát (2004, január–2006, június). Al-
kalmanként megjelent egy-egy írás a 
történelem – pl. Csibrányi Zoltán: Mi 
köze Kolumbusz Kristófnak Mátyás 
királyhoz? (2007, szeptember, 17–18) 
–, a filozófia – pl. Szalay Mátyás: Út 
az alázathoz (2003, december, 18) 
–, a szlovák nyelv – pl. Cseh Gizella: 
Maroško és Kremenec (2004, szept-
ember, 28–29) –, az angol nyelv – pl. 
Szilvássyné H. Márta: Reign of power 
– Symbolism in George Orwell´s novel 
Animal Farm (2007, február, 26–27) 
– tantárgyak területein belül. A reál 
tantárgyak közül a Matematika rovat 
jelent meg a korszak összes évfolya-
mában, ugyanakkor hozzá kell tenni, 
hogy nem rendszeresen. A tantárgy 
területén belül olyan írások születtek, 
mint például Szilassy Lajos: Hány 
éves a kapitány? – A szöveges felada-
tok megoldásáról (2003, december, 
19). A fennmaradó tantárgy közül 
még a számítástechnika emelhető 
ki, amivel több rovat is foglalkozott, 
pl. Informačný vek, e-TEACHER. 
További, alkalmanként megjelent 
tantárgy: a fizika pl. Varga Frigyes: 
Meteorológiai alapismeretek (2004, 
október, 27); a biológia pl. Csibrányi 
Zoltán: A természet ős (régi) szennye-
zői (2009, április, 32–34) és a hitok-
tatás pl. Jakubecz Márta: Gyökerek és 
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szárnyak – A hitoktatás fő feladatai 
(2006, október, 22–23). A készségtár-
gyak közül csupán a testnevelés jelent 
meg, az is alkalmanként, pl. Viczay 
Ildikó – Vicián Lívia – Baráth Lász-
ló: Az óvodások és a víz (2006, április, 
22–23). Megfigyelhető, hogy bár a 
korszakban domináltak a szaktantár-
gyak, mégis bizonyos területek – pl. 
német nyelv, kémia, szaktantárgyak 
stb. – kívül maradtak a lap érdeklő-
désén. A szaktantárgyak mellékelése 
rámutat arra, hogy a lapot dominán-
san az alapiskolában, illetve a gimná-
ziumokban oktató pedagógusok szá-
mára célozták meg. 

A negyedik korszak jelentősebb 
rovatai közül megemlíthetjük a Ma-
gángalériát, amely ismeretterjesztő 
témákból merített: festményeket és 
szobrokat mutatott be. Mindig más-
más szerző tollából olvashattunk 
egy-egy cikket, olykor megfűszerezve 
szubjektív gondolatokkal. Részletes 
elemzéseket kaptunk nemcsak a ma-
gyar művészet, hanem az egész világ 
műalkotásairól, pl. Szászi Zoltán: Ha-
lott testből jön a fény (2004, február, 
2).

 A Katedra folyóirat vezércikkeit 
a Dobogó című, hagyományosnak 
mondható rovat tartalmazta. A ve-
zércikkek tartalma általában vala-
milyen oktatáspolitikai kérdéssel 
foglalkozott, illetve alkalmanként a 
hónapban aktuális ünnepekről, ese-
ményekről szóltak (pl. karácsony, 
beíratás az iskolába, húsvét, március 
15-e). 

 Az Alma mater megnevezésű rovat 
felvidéki pedagógusok saját iskolá-
jukra való szubjektív visszaemléke-
zéseit tartalmazta (pl. Csáky Károly, 
N. Tóth Anikó, Gágyor József). 

 Az Iskoláink életéből elnevezésű 
rovat leírását így határozták meg a 
folyóirat szerkesztői: „nem reprezen-
tatív válogatás a szlovákiai magyar 
iskolák életéből, csupán a szerkesz-
tőségbe érkező írások közül szemez-
getünk”. Különféle beszámolókat 

olvashattunk versenyekről, tanfolya-
mokról, kirándulásokról és a tanárok 
továbbképzéséről. 

 A Nyelvtisztogató Jakab István 
rendszeres rovataként jelent meg, a 
szaktantárgyi rovatok közé sorolan-
dó. A nyelvi hibákra, a kifejezések 
megfelelő használatára hívta fel a fi-
gyelmet. 

 Az Eleink nevű rovatot Csáky Ká-
roly vezette, amelyben felvidéki ta-
nárokat mutatott be, ezzel is erősítve 
a nemzeti és szülőföldi identitást. 
Megismerkedhettünk többek között 
Poda Miklós osztrák származású 
egyetemi tanár életével és munkás-
ságával; Cserey Adolf botanikus és 
entomológus, természetrajzíróval; 
Fodor László tanárral és matemati-
kussal; Severini János polihisztorral, 
filozófussal, tanárra, íróval.

 Az Informačný vek számítógépes 
tanfolyamot a Katedra szerkesztősége 
2003. szeptemberi számában hirdet-
te meg. Az októberi számtól kezdve 
viszont már az olvasók önálló rovat-
ként, Nagy Erzsébet cikkeit olvasva 
fejleszthették ismereteiket a számí-
tógépről, a hálózatokról, operációs 
rendszerekről. A cikkeknek köszön-
hetően megtanulhattak dolgozni a 
Word és Excel programokkal. 

 Az e-TEACHER nevű rovatban 
Kiss Lászlónak köszönhetően az ol-
vasók felfedezhettek különféle hon-
lapokat, pl. az Oktatási Minisztérium 
honlapja, az Állami Pedagógiai Inté-
zet honlapja, az Infovek és a Sulinet. 
Továbbá megtanulhatták, hogy ho-
gyan kell honlapot szerkeszteni. En-
nek a folytatása volt a XIV. évfolyam-
ban a Honlapajánló rovat, melyben a 
szerkesztők szintén honlapokat aján-
lottak az olvasók figyelmébe, többek 
között a magyar.sk-t, nda.hu-t (Nem-
zeti Digitális Könyvtár), mek.hu-t 
(Magyar Elektronikus Könyvtár).

 A Filmem, majd Kedves filmem 
megnevezésű rovat egészen a XII. 
évfolyam szeptemberi számától a 
korszakot záró XVI. évfolyam júniusi 
számáig szerepelt a lap összes számá-
ban. Míg a Magángaléria nevű rovat-
ban a szerzők műalkotásokat mutat-
tak be, ebben a rovatban a kedvenc 

filmjeiket elemezték, saját élményeik-
kel színesítve. 

 Az Ismeretterjesztő rovatot Lacza 
Tihamér szerkesztette, és a Tanköny-
vek hőseit mutatta be. Többek között 
Miléthoszi Thalészt, Püthagoraszt, 
Hippokratészt és társait stb. 

 A Versben barangoló rovat az is-
kolai oktatást kívánta segíteni, meg-
ismertetni a tanulókkal a szlovákiai 
magyar irodalmat. 

 A XV. évfolyam állandó rovataként 
említhetjük az Orvoslást, Dr. Kiss 
László: Nyavalyás históriák – avagy 
kultúrtörténeti barangolás a betegsé-
gek birodalmában sorozatának kö-
szönhetően az olvasók bővíthették 
tudásukat. A szerkesztő írt többek 
között a pestisról, a lepráról, a szifi-
liszről és a lépfenéről is. 

 A Hagyományápolás rovat a XV. 
évfolyam hat számában (2008, janu-
ár–február) szerepelt, Csáky Károly: 
Az esztendő jeles napjainak népkölté-
szete című sorozatát követhették fi-
gyelemmel az olvasók. Megtudhatták, 
pl. hogy milyenek az újévi köszöntők, 
a Gergely-napi szokások és népies 
szövegek, olvashattak a kiszehajtásról 
és a májfaállítás dramaturgiájáról is.  

 A Katedra szerkesztősége a lap 
mellékleteként a Katedra-versenyek 
mellett minden év decemberében a 
következő évre szóló új naptárat, va-
lamint posztersorozatot is adott olva-
sóinak. A XI. és a XII. évfolyamban a 
Várak, kastélyok, kúriák, majd a XIII. 
évfolyamban a Kulturális emlékek és 
oktatási kapcsolatok a magyar szlovák 
határ mentén, a XIV. évfolyamban a 
(Cseh)szlovákiai magyar sajtótörté-
net, a XV. évfolyamban pedig A ma-
gyar-szlovák mente eurorégiói, míg a 
XVI. évfolyamban a Magyar-szlovák 
érintkezési pontok a 20. században 
elnevezésű poszterek kerültek az ol-
vasókhoz. 

 Összességében ezt a korszakot a lo-
gikus szerkesztésmód jellemezte. A hat 
év alatt kevés újítást és változtatást lát-
hattunk, ami a lap arculatának, külde-
tésének stabilizálását szolgálta. Ugyan-
az a szerkesztőgárda tevékenykedett az 
egész idő alatt, ebből kifolyólag ugyan-
azokat az elveket követték. 
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Gyermekem iskolás lesz. 2016. au-
gusztus 31-ig betölti a  hatodik élet-
évét. Be kell íratnom az iskolába. 
(Állampolgári kötelessége a szülőnek.) 
De vajon hova? Melyikbe? Magyarba? 
Szlovákba? Vagy egyáltalán: iskola-
érett a gyerekem? Hisz még olyan játé-
kos. És jön a sok feladat. Írnia, olvas-
nia kell – lehetőleg már decemberre, 
az év végére. 

Kérdések, gondolatok, aggodalmak 
sora. Segít valaki a szülőnek? Ad va-
laki tanácsot vagy tippet? Meghall-
gatják, megfogadják vajon, ha van 
is  tanács, javaslat? Belegondoltak, 
hogy bármilyen válasz, választás ese-
tén a gyermek hátán csattan az ostor? 
Az ő sorsáról, legalábbis iskolakezdé-
si, indulási esélyéről van szó. 

A beiskolázás rengeteg feltételnek 
való megfelelést vár el a  gyerektől. 
Szakmai szempontból e sok feltétel 
sok csoportba sorolható, melyekkel 
a  beiratkozások idején évről évre 
egyre több újságcikk, weboldal, szak-
emberrel folytatott beszélgetés fog-
lalkozik. Eredeti szándékom szerint 
ezeket készültem megosztani a  Ka-
tedra olvasóival. A készülődés során 
ismereteimben és a szakirodalomban 
lapozgatva bevezető gondolatokként 
a következők tódultak elém.

Nevelési tanácsadós szakember-
ként őszintén ajánlom a  szülőknek, 
hogy bízzanak a  gyermekeiket óvo-
dában nevelő, fejlődésüket naponta 
figyelemmel kísérő pedagógusban. 
Beszélgessenek velük, hallgassák 
meg véleményüket a legdrágább kin-
csükkel kapcsolatban.  Fogadják el 
a pedagógus véleményét akkor is, ha 
esetleg gyermekük bizonyos fejlődé-
si területeken felmerülő lemaradását 
közli. Fogadják el mint tárgyilagos, 
objektív valóságot.  A  hiányossá-
gok nem a szülők nevelési kudarca, 
sem az óvónő igazságtalan elfogult-
ságának a  következménye! Keres-
sék együtt a  fejlesztés lehetőségét és 
módját. Ha szükséges, akkor bátran 
forduljanak szakmai segítségért. És 
ez itt legyen akár a  reklám helye: 
minden járási székhelyen működik 
pedagógiai-pszichológiai tanácsadó, 
ahol pszichológusok, fejlesztő- és 
gyógypedagógusok állnak készen 
a tanács- és segítségnyújtásra.  

Ne feledkezzünk meg arról, hogy 
nem egyszerre tanultunk meg járni 
és  beszélni sem. Épp így az iskola-
érettségnek is megvan az egyénen-
kénti eltérő ideje. Ha a  gyerek az 
óvodában marad még egy évig, akkor 
esélyt adunk az érésére szociális, szel-
lemi és fizikai szinten is. A változás, 

ami minden bizonnyal fejlődést je-
lent majd, lehet nagyon látványos, és 
így szülőként megbizonyosodhatnak 
arról, hogy gyermekük nem marad le 
semmiről. Nem „év-vesztes“ lesz, ha-
nem nyertes. Megnyeri a nyugodt, a 
nem követelménykényszerben törté-
nő egy éves fejlődés lehetőségét.   

A korai, idő előtti beiskolázás ese-
tén kudarcokat megélve egy életre 
elmehet a gyereknek a kedve a tanu-
lástól. Hasonlóképpen járhat akkor 
is a gyermek, ha a magyar anyanyel-
vű szülő – saját elszalasztottnak vélt 
esélyeit, a jobb érvényesülés vagy a 
szlovák nyelv könnyed elsajátításá-
nak hamis ideáját előtérbe helyezve 
– szlovák tannyelvű iskolába íratja 
gyermekét. Ilyenkor elfeledkeznek 
arról, hogy egy hatéves gyermek nem 
nyelvet tanulni megy iskolába. Nem 
hatévesen kell a szlovák nyelvet mint 
államnyelvet elsajátítani! (Főleg nem 
annak a  gyereknek, akinek esetleg 
a  szülője sem beszél jól szlovákul, 
vagy eddig soha nem szólalt meg ott-
hon a magyaron kívül más nyelven). 
A  mai iskola olyan magas elváráso-
kat, követelményeket állít az oda be-
lépő gyermek elé, hogy van mit csi-
nálnia a tanulónak, ha meg szeretne 
ezeknek felelni. Ne akarjuk szülőként 
(hisz mi mindig a  legjobbat akarjuk 

az iskolai alkalmasság, iskolaérettség: 
halasztás vagy beiskolázás    

Krippel éva
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a gyerekünknek!), hogy még a tanítási nyelv elsajátítása is 
terhelje a gyermeket. Hogy a tanító néni mondandóját ne 
értse. Hogy ne tudja, mi az, amit elvárnak tőle, hogy mit és 
hogyan kell tennie. Hogy csak lesse és utánozza azt, amit 
az osztálytársai tesznek (amennyiben azok értik az utasítá-
sokat). Ha ez történik, akkor tulajdonképpen mi magunk 
járulunk hozzá, hogy gyermekünk figyelemzavarossá vál-
jon, ami akár a gyermek egész életére rányomhatja a bé-
lyeget.

Gondoljunk csak bele, hogyan is reagálnánk, ha beül-
tetnének bennünket egy terembe, idegen környezetbe, 
mondjuk, egy komoly szakmai előadásra, ahol nem va-
gyunk a birtokában a kommunikáció nyelvének. Egy ide-
ig erőnket, figyelmünket latba véve összpontosítanánk az 
előadóra, majd lassanként lankadva mással kezdenénk el 
foglalkozni. Meglehet, hogy a  körmünket piszkálnánk, 
ruhánkkal foglalkoznánk. Ha papírunk is van és toll a 
kezünkben, bizonyára firkálnánk, vagy az ablakon kifele 
bámészkodnánk, vajon mi érdekes zajlik ott. Minden bi-
zonnyal leghamarabb a  mobiltelefonnal is „játszanánk“, 
neteznénk vagy üzeneteket váltanánk az ismerőseinkkel. 
A lényeg, hogy az előadó, vagyis a tanító néni lenne a leg-
kevésbé érdekes számunkra, aminek a  következményét 
mindenki el tudja vonni: figyelmeztetés az órán, az uta-
sítás többszörös megismétlése és annak szemrehányása, 
ami teljesen hiábavaló, hisz úgysem érti a címzett. Sikerült 
a kedves Olvasónak, akár csak egy picit is, beleélnie magát 
a helyzetbe? És ez ismétlődik óráról órára. Közben egyre 
sűrűsödik a  tananyag, nő az elvárás. Idővel valószínűleg 
egyre fogékonyabbá válik a hallgató az előadó nyelvére, de 
mindez hiába, mert a nyelv elsajátítása közben az isme-
retszerzésben olyan lemaradás gyülemlik fel, hogy szinte 
behozhatatlannak bizonyul…

Ezzel a tendenciával szembesülünk a szlovák iskolában 
magyarként tanuló gyermekek esetében. Higgyék el, hogy 
nagyon sokszor nem a gyerekek képességei a gyengék, csu-
pán a beiskolázáskor nem kaptak meg minden esélyt a jó 
indulásra, kezdésre, majd a  jobb teljesítmény nyújtására. 
Csak a KÖRÜLMÉNYEK nem voltak megfelelőek az adott 
gyermekeknek! A lemaradás azonban sok esetben vissza-
fordíthatatlan következménnyel jár.

 A fenti gondolatok sokkal inkább az iskolaérettség meg-
ítélésével és annak gyakori negatív következményeivel fog-
lalkozó szakmai véleményt tükröznek, mintsem a nemzeti 
vagy nemzetiségi hovatartozás írásos kifejezése lennének. 
Jó pár éve igyekszem munkám során a  lehetőségekhez 
mérten javasolni, mérlegeltetni, megfontoltatni a  szülők-
kel az iskolaválasztás és tanítási nyelv választásának kér-
dését. Fontos szempont, hogy mit nyújt az egyik és mit 
a másik intézmény, hogy milyen az iskola programja. De 
legalább ugyanannyira fontos, hogy a gyermek akadályok 
nélkül be tudjon illeszkedni a közösségbe, annak bárkivel 
azonos értékű tagja legyen. Az első pillanattól találja meg 
a helyét és saját magát benne.  Adhasson a többieknek ab-
ból, amit az eddigi élete 6-7 éve során magáénak tud, és 
ugyanakkor szerezzen is a többiektől tudást, tapasztalatot. 
Tudja beépíteni magyarul az újat a már meglévő ismerete-
inek magyar rendszerébe, vagy szlovákul a szlovák rend-
szerébe (ha az van neki, esetleg az is van neki).

A választás lehetősége a szülő kezében van.
Jól fontolják meg, kérem, hogy mivel, hol, és főleg, ho-

gyan indítják el gyermeküket az ismeretszerzés hosszú, 
göröngyös, de sok örömmel és tudással  járó útján.

Az óvodából az iskolába történő átlépés nagy válto-
zást jelent a gyermek életében. Az iskolába lépő gyerek-
nek megváltozik a napirendje, és kötelességei, feladatai 
lesznek. Ezt a változást akkor is nehéz megszoknia, ha 
kellőképpen felkészítik arra. Elsődleges szerepe és fel-
adata ebben az óvodának van. Az óvodai nevelés célja, 
hogy megalapozza azon képességeket, amelyek felké-
szítik a gyermeket az iskolai életre és megkönnyítik az 
átmenetet.  Természetesen az óvodai nevelésben a játé-
ké a főszerep. A legeredményesebb fejlesztés alapja a já-
ték, hiszen ezen keresztül a gyerek tapasztalatot szerez, 
új ismeretekhez jut, fejlődik a személyisége.

Azok a gyerekek, akik három éves koruktól kezdve 
rendszeresen látogatják az óvodát, folyamatosan ké-
szülnek fel az iskolára. A célzott felkészítés valójában 
az óvodai nevelés utolsó szakaszában kezdődik meg. 
Ekkor a fő hangsúly azon képességek fejlesztésére ke-
rül, amelyek feltételei az iskolaérettségnek.

Az iskolába lépő gyermeknek képesnek kell lennie a 
kapcsolatteremtésre, az együttműködésre. Ezért hasz-
nos a kapcsolaterősítő játékok alkalmazása is az óvodai 
nevelésben. Ilyen lehet például a Sziámi ikrek címen 
ismert játék, melynek során a gyerekek valamelyik test-
részüknél „össze vannak nőve”, vagyis egymáshoz ta-
padva kell mozogniuk zenére vagy megadott utasításra, 
miközben nem szabad szétválniuk. Az a páros nyer, aki 
a legtovább együtt tud maradni.

A változatos mozgásokkal fejlesztjük a nagy moz-
gásokat, finommotoros mozgásokat, térbeli tájékozó-
dást, figyelmet, emlékezetet, kitartást, a szabálytudat 
kialakulását, együttműködést. A számtalan mozgásos 
játék közül példaként a Kerüld meg c. játékot említe-
ném meg, amely több képesség fejlesztésére alkalmas, 
például a szabálytudat, koordinált mozgás, ügyesség, 
figyelem, alaklátás fejlesztésére különböző formák kö-
rülmozgásával. A játék lényege, hogy a földre rajzolt 
alakzatokat négykézláb kerüljék körbe a gyerekek (3-6 
gyerek). Aki elsőnek végez, az a győztes. 

A gyermeknek meg kell ismernie saját testét, ön-
magát, hogy el tudja különíteni testét a tértől. Fontos 
feladat a gyermekeknél a testkép kialakítása, megerő-
sítése, a testfogalmak fejlesztése, a testséma fejlesztése, 
a bal-jobb irányok megkülönböztetése, a tér- és síkbeli 
viszonyok észlelésének kialakítása. A testkép és test-
fogalmak kialakítására alkalmas a tükörjáték, amely 
során a gyermek tükörben azonosítja önmagát, meg-
figyeli a jellegzetes külső tulajdonságait, megnevezi 
és megérinti a testrészeit. A testfogalmak kialakítását 
szolgálja a test körülrajzolása és a körvonalak kiegészí-
tése, azonosítása körvonal alapján, a babafürdetés, az 
orvosos játék, a különböző tenyérnyomatok készítése, 
kirakók játszása.

A térbeli, síkbeli tájékozódás fejlesztésénél a gyer-
mek saját teste a kiindulópont: magához viszonyítva 

Iskolába készülünk

Pázmány annamária
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kell meghatároznia a tárgyak hely-
zetét, illetve meg kell tudnia külön-
böztetni a tőle balra és jobbra lévő 
teret. Az irányok meghatározásához 
a megfelelő nyelvi formák megtaní-
tása is szükséges, ezért fontos, hogy 
intenzíven gyakoroljuk a térből a sík-
ba való átmenetet. Erre alkalmas pél-
dául a „fent-lent, alatt-felett” fogal-
mak áthelyezése a térből a síkba, egy 
nagyméretű képből egy esemény ki-
rakása, ahol a fent-lent határozottan 
ki van jelölve. A játék alatt kialakítjuk 
a szükséges fogalmakat. A képekkel 
játszhatunk akár memóriajátékot, 
„mi tűnt el és honnan”-játékot, kirak-
hatjuk a képeket utasítás alapján, stb.

A beszéd fejlesztése során figyelem-
be kell venni, hogy a beszédnek két 
oldala van: egyik a beszéd észlelése, a 
másik a beszéd létrehozása. A beszéd-
hallás-figyelem, beszédtempótartás, 
megértés, az emlékezet fejlesztése so-
kat segíthet az iskolai tanulás előké-
szítésében. A bújócska játék jó példa 
a beszédhallás-figyelemnek, a ,,z“ és 
,,sz” hangok hangfelismeréssel tör-
ténő megkülönböztetésének, a gyors 
reagáló képességnek a fejlesztésére. 
A játékban egy méhecske és egy kí-
gyó szerepel, akiket két gyerek tes-
tesít meg. A játék elején a gyerekek 
elbújnak, a többiek pedig különböző 
szavakat mondanak – ha „sz” hang 
található a szóban, előbújik a „kígyó”, 
ha „z” hang szerepel a szóban, akkor 
pedig a méhecske. 

Ebben a korban a gondolkodás 
konkrét tapasztalatokra épül. A sok 
tapasztalattal rendelkező gyerek 
könnyebben oldja meg a problémá-
kat. Fontos, hogy a begyűjtött ta-
pasztalatokból újat tudjon létrehoz-
ni, ezért az óvópedagógus igyekszik 
olyan helyzeteket teremteni, amelyek 
megoldásába bevonja a gyermeket is. 

Az iskolára való felkészítésben fon-
tos szerepe van a családnak, szülők-
nek. Az érzelmileg kiegyensúlyozott, 
harmonikus családi háttérrel rendel-
kező gyerek könnyebben alkalmaz-
kodik a változásokhoz. Fontos az 
óvónő és a szülő együttműködése. A 
gyermek fejlettségi szintjének meg-

állapítása több módon történik. A 
gyermekeket az óvónő megfigyeli já-
ték közben, egyéb tevékenység során, 
feljegyzéseket készít, diagnosztizál. 
Felméri, melyik területen van esetleg 
elmaradása, hiányossága, amit egyéni 
bánásmód alkalmazásával fejleszt a 
gyermeknél. Az óvónő tájékoztatja a 
szülőket a gyermek fejlettségi szint-
jéről. A szülő is tudja a gyereket fej-
leszteni otthon, ha ehhez megfelelő 
segítséget kap. Számtalan játék, fel-
adatlap, egyéb eszköz létezik, amit a 
szülő figyelmébe kell ajánlani. 

Az óvodában működő iskola- 
előkészítő program lényege is az, 
hogy segítséget nyújtson a szülőknek. 
A programban közösen vesznek részt 
a gyerekek a szülőkkel, délutánonként 
mintegy tíz alkalommal. Az előkészítő 
tartalmi felépítése a mozgáskészség, 
percepció, testséma, beszédfejlettség 
és a matematikai fogalmakra alapo-
zódik. A gyerekek ezeken a foglalko-
zásokon csoportosan és önállóan ol-
danak meg feladatokat, valamint házi 
feladatot is kapnak, annak érdekében, 
hogy felmérhető legyen, mennyire 
alakult ki a gyermek feladattudata. 
A szülő megfigyelheti azt is, hol tart 
gyermeke a többi gyerekhez viszo-
nyítva, hogyan viselkedik a közösség-
ben, mennyire képes az együttmű-
ködésre, milyen a problémamegoldó 
képessége. Az óvónő minden foglal-
kozás végén összefoglalja a látottakat, 
ismerteti a feladatok célját, értékeli a 
csoport munkáját. Egyéni értékelésre 
a program befejezésekor kerül sor, 
ahol mind a szülő, mind az óvónő vé-
leményt nyilvánít.

A szülőkön kívül az óvoda együtt-
működik a pszichológusokkal is. A 
pszichológus szülői beleegyezéssel 
felméri a gyermek fejlettségi szintjét, 
tájékoztatja a szülőt és az óvónőt is a 
vizsgálat eredményéről.

Az óvoda szorosan együttműködik 
az iskolákkal is, segíti a szülőket az 
iskolaválasztásban. Az iskolaválasz-
tásnál fő szempont, hogy a magyar 
anyanyelvű gyerek az anyanyelvén ta-
nuljon. Az anyanyelven történő tanu-
lás biztonságot ad, hiszen így gyorsab-

ban és pontosabban tanul, mélyebben 
bevésődik emlékezetébe az informá-
ció. Az anyanyelv által érti meg elődei 
szokásait, életfelfogását, ezen keresz-
tül ismeri meg gyökereit. Az iskola-
választás másik fontos szempontja az, 
hogy mit kínál az adott iskola. A szü-
lőknek érdemes az iskolák honlapjáról 
tájékozódni, de sokkal értékesebb, ha 
az információt egyenesen az iskola 
igazgatójától, illetve az ott dolgozó 
pedagógusoktól szerzik meg. A sze-
mélyes találkozást az óvoda biztosít-
ja egy szülői értekezlet keretén belül, 
ahol nemcsak az iskolák programjával 
ismerkedhetnek meg, hanem rögtön 
választ kapnak az esetleges kérdése-
ikre is. Fontos ez a személyes talál-
kozás, mivel a szülő nem érzi annyira 
idegennek és ismeretlennek az iskolát, 
kialakulhat egy bizonyos szimpátia az 
igazgató vagy pedagógus irányában, 
akire majd rábízza a gyermekét.

Az iskolára való felkészítés során ar-
ról sem szabad megfeledkeznünk, hogy 
az óvodás korú gyerekek is ismerked-
jenek meg jövendőbeli iskolájukkal. 
Ebben az óvoda és iskola együttmű-
ködése, közös programok segítenek. 
Az óvodások óvónő kíséretével elláto-
gatnak az iskolákba, megnézik az osz-
tálytermeket, tornatermet, találkoznak 
a pedagógusokkal, közösen játszanak, 
versenyeznek, rajzolnak.

A gyereket jól felkészíteni az isko-
lára csak céltudatosan tervezett és 
szervezett pedagógiai munkával, va-
lamint az intézményekkel és szülők-
kel szorosan együttműködve lehet.
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Az iskola arra hivatott, hogy ok-
tasson, neveljen, egészséges, harmo-
nikus egyéniséget formáljon. Ezért is 
nagy a felelősségünk: magas szintű, 
igényes, hatékony munkát várnak tő-
lünk. 

Intézményünk, a gútai Corvin Má-
tyás Alapiskola lassan 55 éve oktatja, 
neveli Gúta és a környékbeli falvak 
kisdiákjait. Az oktató munkát 27 
tanár biztosítja, s az ő munkájukat 
segítik és erősítik a nevelőnők. Az 
ő irányításuk alatt folyik a délutáni 
napközis tevékenység. Az alsó ta-
gozaton már 15. éve iskolaotthonos 
oktatás folyik, mely azt jelenti, hogy 
a diákok a napköziben felkészülnek 
a következő tanítási napra. A tanu-
lás mellett jut idő a játékra is, illetve 
évente több rendezvényt is szerve-
zünk. 

Az elmúlt évek alatt rengeteg si-
ker, kudarc, élmény és tapasztalat ért 
minket, de mindig arra törekedtünk, 
hogy tanulóink és szüleik elégedettek 
legyenek pedagógiai munkánkkal. 
A munka sikere több összetevőtől 
is függ, különböző családi hátterű 
tanulóhoz más nevelési stílusra van 
szükségünk. Az egymásnak ellent-
mondó nevelési módszerek és kom-
munikáció nehézséget okozhatnak. 
Ha az iskola-szülő kapcsolatban bi-
zalmatlanság jelenik meg, az iskola 
sajnos nem képes betölteni oktatói-
nevelői funkcióját. Ennek elkerülése 
érdekében igyekszünk már a kezde-
tektől személyes, kölcsönös bizalmon 
alapuló kapcsolatot kiépíteni tanuló-
inkkal és szüleikkel. Azt gondoljuk, 
e hármas adja a sikerünk kulcsát. A 
szülő-diák-iskola jól működő há-
romszöge érdekében több régi és 
innovatív kommunikációs formát al-
kalmazunk. 

Tudjuk, hogy a változások megvise-
lik a gyerekeket is. Az iskola szabály-
rendszere, tananyaga sokként érheti 
a kicsiket, ezért már az óvodás korú 
gyermekek számára próbáljuk köze-
lebb hozni iskolánkat. Negyedévente: 
ősszel, karácsonykor, farsang idején 
és húsvét alkalmával nagyobb szabású 

szombati foglalkozásokat szervezünk, 
melyek kilenc órától délig tartanak. 
Ilyenkor kézműves foglalkozásokat 
vezetnek iskolánk alsó és felső tago-
zatos pedagógusai. Remek alkalom 
ez a kötetlen beszélgetésre, kapcsolat-
teremtésre a kistanulóinkkal, leendő 
diákjainkkal. Kisiskolásaink is más 
oldalról ismerhetik meg tanáraikat. 
A szülők igény szerint maradhatnak a 
foglalkozás alatt, amelyeket táncház-
zal, színelőadással, bábszínházzal stb. 
próbálunk minél izgalmasabbá tenni. 

Kiselsőseink az év folyamán több 
alkalommal vidám előadásokkal és 
kézműves foglalkozásokkal keresik 
fel a helyi óvodákat, ahol felszaba-
dultan, őszintén beszélhetnek isko-
lás tapasztalataikról a kis ovisoknak. 
„Kisebb” szombati foglalkozásain-
kon az iskolai felkészítés folyik, itt 
jövendő elsőseink játékos formában 
ismerkedhetnek meg és fedezhetik 
fel iskolánk jól felszerelt épületeit és 
szakmailag jól képzett pedagógusait. 
Ezek a találkozások a bizalmi kapcso-
lat kialakításában nagyon fontosak.

A szülőkkel már itt, a bevezető 
szakaszban, kérdőív segítségével fel-
mérjük az iskolával szembeni elvárá-
saikat, rákérdezünk benyomásaikra, 
véleményükre. Ez a visszacsatolás 
segíti munkánkat. Hasonló felmérést 
végzünk az utolsó tanítási évben is, 
ahol megbizonyosodhatunk sikere-
inkről vagy elmaradásainkról.

Az iskola fejlesztése érdekében, 
a szülő-diák-iskola közötti szo-
ros partnerkapcsolat kialakulására 
szolgálnak a közös sportdélutánok, 
kiállítások, kirándulások, esztrád-
műsorok, műsorok, klubdélutánok, 
előadások, pályaválasztási tanács-
adás, nyitott napok. A szülők bevon-
hatók a projektnapok vagy projekthe-
tek tevékenységeibe, mint például az 
Egészséghét, Föld napja, ahol a kör-
nyezetvédelemről, újrahasznosításról 
egészségmegőrző, kriminalitást és 
drogfogyasztást megelőző témák-
ról közösen készíthetnek projekte-
ket gyermekeikkel. A projektmunka 
életközeli és érdekes lesz így. 

A pedagógusaink számára ezek a 
szervezett programok nemcsak di-
daktikai célokat szolgálnak, hanem 
a kapcsolatteremtés elmélyítésére kí-
nálnak lehetőséget. Ilyenkor számos 
olyan információ birtokába juthatnak, 
amelyek elősegítik az osztálytermi fog-
lalkozásokat. Természetesen ezek az 
információk bizalmasak. Pedagógusa-
ink nagyon körültekintőek a szülők-
kel való kommunikációban is: figyel-
mesen meghallgatják véleményüket, 
kívánságaikat, esetleges panaszaikat, 
és az érintettek bevonásával lehető-
ség szerint segítenek a megoldásában. 
Mindezt a fogadóórák, szülői értekez-
letek alkalmával teszik. Tavaly óta a 
felső tagozaton konzultációs óra for-
májú szülői értekezletet tartunk, ahol 
a szülők adott időpontra érkeznek, és 
az osztályfőnökkel kettesben, bizalma-
san meg tudják beszélni a gyermekkel 
kapcsolatos információkat, teendőket. 

Hasonlóan jól működik az egyik fi-
atal kolléga kezdeményezése, a diákok 
„fekete doboza”, ahol a tanulók meg-
oszthatják, mi bántja őket, mi okoz 
nehézséget nekik, mi nyomja lelküket 
vagy éppen mi okoz nekik örömet. 
Természetesen minden információt 
szakmailag helyénvalón kezelünk. 

Ahogy a szakirodalom is tartja, a 
diákok iskolai sikeréhez elengedhetet-
len a szülők és a diákok bevonása az 
iskolai döntéshozatalba, a tanítási és 
nevelési folyamat tervezésébe, szerve-
zésébe és lebonyolításába. Azt gondo-
lom, jó úton haladunk, sikerült olyan 
iskolát teremtenünk, amelyik egészsé-
gesen befogadó és családszerű. Célki-
tűzésünk továbbra is lépést tartani a 
megnövekedett feladatokkal, tovább-
fejleszteni nevelő-oktató munkánkat 
tartalmi és módszertani tekintetben 
egyaránt. Fontosnak tartjuk az erköl-
csi értékek megbecsülésére való taní-
tást, a helyes magatartási, viselkedési 
normák megismertetését és betartását, 
hagyományaink ápolását. Iskolánk 
nem válik öreggé, csak egyre tapasz-
taltabbá. Tapasztalatának legfontosabb 
üzenete a tanulás, a tudás, a munka, a 
kötelesség tisztelete és becsülete.

A szülők és diákok bevonása 
– az iskolai siker kulcsa

Csütörtöki Erzsébet
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a lelki és szellemi egyensúly fenn-
tartásához is szükség van tréningre, 
folyamatos karbantartásra. Vagy leg-
alábbis olyan eszközökre s módsze-
rekre, melyek segítenek megszaba-
dulni a munka során felgyülemlett 
lelki és szellemi terhektől. Ez a célja a 
mentálhigiénének: a testi, szellemi és 
lelki jóllét elősegítése és megőrzése. 

Fontos tisztán látnunk, hogy a 
mentálhigiéné nem szellemi vagy 
lelki betegségek gyógyítására szolgál, 
hanem az egészséges egyének testi, 
szellemi és lelki jóllétével foglalko-
zik. A jól-lét (az angolban well-being) 
mint az az egységérzés, hogy harmó-
niában vagyok önmagammal, nem 
összekeverendő a jólét fogalommal, 
amit leginkább az anyagi jólét össze-
tételben használunk. Mindenkinek 
lehet rossz pillanata, rossz napja vagy 
akár rossz időszaka. Egy segítőnek is. 
Még egy pedagógusnak is. A mentális 
kiegyensúlyozottság nem a folyama-
tos érzelmi csúcsteljesítményt jelenti, 
ahol semmi nyoma a gyengeségnek 
vagy megingásnak. Az elvárás a peda-
gógus felé nem az, hogy soha semmi 
ne billentse ki az egyensúlyából: hogy 
ne kavarja fel, ha konfliktussal vagy 
agresszióval találkozik az osztályban, 
hogy ne viselje meg, ha egy elége-

detlen szülővel találja szembe magát, 
vagy hogy ne zökkentse ki, ha a kollé-
gáival kerül összetűzésbe egy-egy kér-
désben. A tanár nem érzelmek nélküli 
robot, s nem is kell, hogy az legyen. 
Amire viszont mindenképp szüksége 
van, hogy tudja kezelni a saját érzel-
mi reakcióit. Hogy képes legyen fel-
ismerni a benne lezajló érzelmi folya-
matokat, elemezni őket s megtalálni a 
megfelelő reakciókat rájuk. 

Emberi kapcsolatok hálójában: 
diákok-szülők-kollégák

A pedagógusi pálya tele van „ne-
héz” helyzettel: huszonvalahány pu-
bertás egy osztályban, tizenvalahány 
szakképzett kolléga a tanári szobában, 
s több tucat szülő az iskolán kívül, 
hogy csak a három legtipikusabb cso-
portot vegyük, akikkel a pedagógus 
munkája során intenzív kapcsolatba 
kerül. Az a közös mind a három cso-
portban, hogy emberek alkotják. Már-
pedig ahol emberek dolgoznak együtt, 
ott elkerülhetetlenek a konfliktusok, 
félreértések, véleménykülönbségek. 
És ez így van rendjén. Itt sem az a cél, 
hogy kiiktassuk a konfrontációkat a 
pedagógusi munkából, hanem hogy 
képesek legyünk egészséges és építő 
konfrontációkra. 

mentálhigiénés megközelítés a pedagógushivatásban
Az osztályfőnök lelki egészségének megőrzése

Urbán Péter

A segítő foglalkozások jellemző-
je, hogy harmonikus, kiegyensúlyo-
zott személyiséget követelnek meg 
azoktól, akik végzik. Mint ahogy egy 
sportolónál vagy bármilyen fizikai 
munkát végzőnél alapkövetelmény a 
testi erő és a kondíció, úgy egy pszi-
chológusnak, pszichiáternek vagy 
szociális munkásnak mentálisan kell 
„fittnek” lennie, hogy megfelelően 
teljesítsen a munkájában. Ebből a 
szempontból nyugodtan a segítő fog-
lalkozásokhoz sorolhatjuk a pedagó-
gust is, hiszen ahhoz, hogy egy tanár, 
legyen szó alap- vagy középiskoláról, 
megfeleljen hivatása elvárásainak – 
vagyis, hogy ne csak tanítson, hanem 
neveljen is, támogassa a diákokat a 
személyiségfejlődésükben, jó példá-
val járjon elő az osztály- és iskola-
közösségben –, mentálisan neki is 
egészségesnek kell lennie. 

Testi, szellemi és lelki jóllét 
A mentális egészség alatt nem a 

pszichikai alkalmasságot értjük, hi-
szen annak már az egyetemen ki kell 
derülnie, hogy valaki alkalmas-e egy-
általán a pedagógiai pályára. Hanem 
sokkal inkább azt, hogy ugyanúgy, 
mint ahogy a fizikai kondíció is folya-
matos edzéssel tartható csak szinten, 
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Az alaphelyzet tehát az, hogy a pe-
dagógus munkája során folyamato-
san emberi kapcsolatokban és emberi 
kapcsolatokkal dolgozik, rendszere-
sen személyes interakciók része, amik 
során számos ingernek van kitéve, 
köztük negatív hatásoknak is. Vagyis 
olyanoknak, melyeket konfliktusos-
nak, nehéznek, problémásnak él meg. 
A nehézség mértéke terjedhet az egé-
szen kicsitől, melyeket egy vállrándí-
tással elrendezünk, az egész nagyokig, 
amik napokig nem hagynak nyugton, 
s még az álmainkba is beférkőznek. Ez 
függhet külső tényezőktől (magától a 
helyzet komolyságától és méretétől) 
vagy belső összetevőktől (egyéni sze-
mélyiségjegyek), de bárhogy is legyen, 
a nehéz helyzetek természetes velejá-
rói az emberi kapcsolatainknak, így a 
tanári szakmának is.

A felelősségünk az, hogy mit kez-
dünk a nehéz, sokszor akár megold-
hatatlannak tűnő helyzetekkel: hagy-
juk, hogy eluralkodjanak szakmai, s 
olykor akár privát életünkön, vagy 
teszünk ellene. A mentálhigiéné-
nek számos nem formális, vagy – ha 
úgy tetszik – „népi” eszköze létezik: 
dühöngés a tanáriban, panaszko-
dás odahaza a társunknak, sporto-
lás, evés és így tovább. Mindezek a 
módszerek azt a célt szolgálják, hogy 
a nehéz helyzetekben megélt sikerte-
lenségünket kiszellőztessék a fejünk-
ből, a lelkünkből. Pont ezért nagyon 
hasznosak is. A kérdés csak az, hogy 
elégségesek-e. A formális keretek közt 
zajló mentálhigiénés eszközöknek az 
a nagy előnyük a fentebb említett 
„népi” formákkal szemben, hogy az 
egyén szakmai fejlődését is szolgálják. 
Nem pusztán őrzik a mentális egész-
séget, hanem építik is a szakmai sze-
mélyiséget.

Nézzünk egy módszert arra, ho-
gyan lehet hatékonyan megszabadul-
ni az egyes nehéz helyzetekben megélt 
tehetetlenségtől, kudarcélményből, és 
egyben erőt is meríteni a jövőbeli ha-
sonló helyzetek megoldásához.

Esetmegbeszélések Bálint-csopor-
tos módszerrel

A módszert névadójáról – Bálint 
Mihály magyar származású pszicho-
analitikusról – Bálint-csoportnak ne-
vezik. A lényege, hogy a csoport tag-
jai saját nehéz eseteiket osszák meg a 
többiekkel, s egy pontosan előírt lé-
péssor mentén beszélnek róluk. 

A Bálint-csoportos esetmegbe-
széléshez ajánlott egy külső vezető 

(szupervízor/tréner), aki ügyel a lé-
pések betartására, a módszer pontos 
használatára. Haladó, a módszert 
rendszeresen és hosszan haszná-
ló csoporttagok esetén használható 
úgy is, hogy az adott esethozó vá-
laszt magának vezetőt, aki irányít-
ja az ő esetfeldolgozását. Ebben az 
esetben ajánlott az elején tisztázni, 
hogy mindenki hajlandó-e vállalni 
a vezető szerepét, s ha nem, akkor 
csak azok közül lehet választani, akik 
beleegyeztek. Segítségként érdemes 
felírni az egyes lépéseket egy táblára, 
hogy szem előtt legyenek. A csopor-
ton való részvétel önkéntes, de aki 
részt vesz, annak maradnia kell az 
elejétől a végéig. Egy-egy alkalomra 
az ajánlott idő 1,5-2 óra, a minimá-
lis létszám 6 fő, a maximális 12. Egy-
egy eset megbeszélése kb. 30 percet 
vesz igénybe, de az eset mélységétől, 
bonyolultságától, illetve a csoportlét-
számtól függően lehet több is.

A lépéssorok a következők:

A. VERZIÓ
1. lépés: Az esethozó röviden is-

merteti az esetét.  Eset alatt egy konk-
rét megtörtént szituációt értünk, 
mely időben behatárolható (Mikor 
történt?), meghatározott helyhez 
köthető (Hol?) és konkrét szereplői 
vannak (Kik?), akikhez valamilyen 
cselekvés köthető (Mit csináltak?). 
Fontos, hogy az eset ne egy általános 
tendencia megfogalmazása legyen 
(pl. „az órán mindig rosszalkodnak 
a gyerekek”), hanem amennyire csak 
lehet, konkretizáljuk a szituációt (pl. 
„hétfőn első órán Tomi mindig be-
szélget a padtársával meg az előttük 
ülővel”). Ez a szituáció lehet egy-
szeri helyzet vagy akár ismétlődő is. 
Ügyeljünk arra is, hogy az eset bemu-
tatásánál törekedjünk a lehető legob-
jektívabb mesélésre, vagyis koncent-
ráljunk a történés szintjére. Ez alatt 
azt értjük, hogy ne a saját érzelmi 
megélésünket mondjuk el – erre egy 
későbbi szakaszban kerül sor –, ha-
nem igyekezzünk azt visszaadni, ami 
történt. Az előző példán illusztrálva: 
az, hogy rosszalkodnak a gyerekek, 
már erősen át van itatva a mesélő 
érzelmeivel. Ő azt, amit csináltak a 
gyerekek, rosszalkodásnak élte meg. 
Ehhez természetesen joga van, eb-
ben a fázisban viszont törekedjünk 
arra, hogy minél több pontos infor-
máció kerüljön elő a helyzetből. Míg 
a „rosszalkodnak”-ból nem derül ki, 

hogy pontosan mit is csinálnak, ad-
dig a „beszélget a padtársával” meg-
fogalmazásból teljesen egyértelmű, 
hogy mi történt. Vagyis összefoglalva: 
az eset ismertetése alatt egy nagyon 
konkrét – egyszeri vagy ismétlődő – 
helyzetben a pontos történések lehe-
tő legobjektívebb bemutatását értjük. 

2. lépés: Az esethozó megfogal-
mazza a kérdését, dilemmáját a szi-
tuációval kapcsolatban. Itt is fontos, 
hogy konkrét legyen a dilemma vagy 
a kérdés, ne általános. Vagyis a „nem 
tudom, mit kéne itt csinálnom” egy 
nagyon általános megfogalmazás, 
aminek érdemes mögé nézni: mit 
nem tud pontosan? Hogy rájuk szól-
jon-e? Hogy kiküldje-e őket? Hogy 
szétültesse-e őket? Hogy minden 
hétfő reggeli órán tartson-e az elején 
egy 5 perces beszélgetőkört? És így 
tovább. Látjuk, hogy a „nem tudom, 
mit csináljak vele” nem dilemma. Le-
het, hogy kétségbeesett segélykérés 
(ebben az esetben a konkrét dilem-
ma hangozhat úgy, hogy „Én vagyok 
alkalmatlan erre a pályára vagy ez a 
diák egy extrém eset, akivel 10-ből 9 
pedagógusnak meggyűlik a baja?”), 
lehet, hogy önbizalomhiány (ebben az 
esetben állhat mögötte egy olyan di-
lemma, hogy „fejlesszem magam egy 
képzésen még tovább, vagy elég, ha 
jobban beleásom magam a szakiro-
dalomba”), de az is előfordulhat, hogy 
egy hárítással van dolgunk („mond-
jatok már valamit, nekem nincs ked-
vem ezzel foglalkozni”). Ahhoz, hogy 
eredményes legyen az esetmegbeszé-
lés, vagyis közelebb vigye a megol-
dáshoz az esethozót, konkrétnak kell 
lennie a dilemmának is.

3. lépés: A csoport tagjai tisztázó 
kérdéseket tesznek fel az esethozónak, 
hogy minél világosabban lássák az 
esetet. A kérdések itt még szigorúan 
csak a szituáció pontos megismerését 
és a dilemma megértését szolgálják. 
Még ne akarjunk reagálni a dilemmá-
ra, s ne is minősítsük – sem megerő-
sítően („ó, hát ez nem is olyan nagy 
dolog”), sem lekicsinylően („nem kell 
ezen stresszelni, ez normális”). Inspi-
rációként néhány lehetséges tisztázó 
kérdés a fenti esethez: Csak hétfőn 
beszélgetnek? Kik pontosan? 

4. lépés: Miután a csoporttagok 
megértették az esetet, saját megol-
dási javaslatokat fogalmaznak meg. 
Javaslataikat így kezdik: „Ha legkö-
zelebb ilyen helyzetbe kerülök, azt 
fogom tenni, hogy…”, majd befeje-
zik a mondatot. Mindezt úgy teszik, 
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hogy közben felállnak, s akinek van 
javaslata, az leül az esethozó székébe, 
s ott mondja el az ötletét. Majd utá-
na visszamegy a helyére, s jön a kö-
vetkező. Egy csoporttag bármennyi 
javaslatot tehet. Sem az esethozó, sem 
a csoporttagok nem kommentálják 
egymás javaslatait. Az ötletek lehet-
nek teljesen meglepőek, sőt extrémek 
is. A cél nem az, hogy a csoporttagok 
versenyezzenek, hogy ki tudja megfo-
galmazni a „legjobb” választ, hanem 
hogy az ötleteléssel tágítsuk az eset-
hozó és a csoporttagok perspektíváját.

5. lépés: Miután mindenki elmond-
ta az ötleteit, javaslatait, mindenki 
visszaül a helyére, és az esethozó el-
mondja, hogyan alakult a hallottak 
alapján a dilemmája, kérdése. Kapott-e 
választ, jutott-e közelebb a megoldás-
hoz, s mit adott neki az előző ötletelős 
kör. Fontos, hogy ne minősítse a javas-
latokat utólag, hanem arról meséljen, 
most hogyan látja a kérdését, dilem-
máját, illetve milyen érzés az, hogy 
megmutatott magából valamit.

B. VERZIÓ
Az első három lépés ugyanaz, mint 

az A. verzióban, vagyis az esethozó 
tényszerűen ismerteti az esetét, a le-
hető legkonkrétabban megfogalmaz-
za a dilemmáját, majd válaszol a tisz-
tázó kérdésekre.

4. lépés: Az A. verzióval ellentétben 
a csoporttagok itt nem arra ötletelnek, 
hogy ők mit tennének egy hasonló 
helyzetben, hanem azzal kapcsolat-
ban fogalmaznak meg hipotéziseket, 
hogy szerintük mi áll az esethozó di-
lemmájának hátterében, miért okoz 
ez a helyzet neki nehézséget. „Nekem 
az a hipotézisem, hogy…” – kezdődik 
a mondat, s mindenki befejezi a saját 
véleményével. Itt is érvényes, hogy 
sem az esethozó, sem a többi csoport-
tag nem minősítik vagy kommentál-
ják a hipotéziseket, hanem sorban vé-
gighallgatják őket. Hipotézisek alatt 
feltételezéseket értünk. Azért fontos, 
hogy így kezdjük a mondatot, mert 
véleményekről van szó, melynek hát-
terében az egyes résztvevők saját ta-
pasztalatai húzódnak meg. Ennek az 
ötletelésnek az a célja, hogy segítse 
az esethozót megértenie az ő nehéz-
ségének a lényegét azáltal, hogy külső 
szempontokat hall. Olyan feltételezés 
is elhangozhat, ami neki eszébe se ju-
tott, pedig közel van a megoldáshoz. 
A hangsúly az esethozón van. Nem 
azon, hogy ki találja meg a „jó meg-
oldást”, vagy ki mondja meg a „tutit”. 

Ezért ne féljünk hipotéziseket meg-
fogalmazni, s ügyeljünk arra, hogy a 
hipotézisek se legyenek minősítve. 

5. lépés: Ezek után újra az esethozó 
kapja meg a szót, hogy elmondja, mit 
adott neki a többiek ötletelése, hogyan 
látja most a dilemmáját, kérdését.

Külső vezetővel vagy önszervező-
dően?

Ez egy nagyon konkrét dilemma 
– mondhatnánk: hívjon be a tanári 
kar egy külső szakembert, aki veze-
ti az esetmegbeszélést, vagy egye-
dül is meg tudják csinálni? Hogy a 
mindenkori tanári közösség el tudja 
dönteni ezt a kérdést, vegyük sorra, 
mi az előnye egy külső szakember be-
vonásának, s mire kell odafigyelni, ha 
önszerveződően csináljuk.

Ha egy külső szakember vezeti az 
esetmegbeszélést, akkor
 a résztvevőknek sokkal könnyebb az 

esetek szakmai tartalmára koncent-
rálni, mivel van valaki, aki kizárólag 
a keretek tartásáért felel, és ezért nem 
nekik kell az időt és a szabályok be-
tartását ellenőrizni. Emellett pedig 
előny a külsős szereplő függetlensége 
is: garantált, hogy a beszélgetés irá-
nyításánál nem lesz részlehajló, és a 
többiek felé is egyforma szigorral tud 
figyelni a szabályok betartására (pél-
dául a minősítés elkerülésére). 
 ugyanakkor a külsős bevonása azzal 

is jár, hogy megszűnik a „magunk 
között vagyunk” – érzés, hiszen egy 
idegen is hallja a pedagógusközösség 
legnyomasztóbb problémáit, küz-
delmeit. Ezt a bizalmi hiányt azzal 
lehet kezelni, ha találunk egy olyan 
szakembert, aki rendszeres, hosszabb 
távú megbízást kap az esetmegbeszé-
lések vezetésére, és így a rendszeres 
találkozás által kialakul a szükséges 
bizalom felé is. 

Ha nincs külsős vezető, akkor: 
 vagy az esetmegbeszélés egészére, 

vagy egy-egy eset erejéig érdemes 
megbízni valakit a jelenlévő kollégák 
közül, hogy vállalja a facilitátor szere-
pét. Ez azzal jár, hogy ő nem szólhat 
hozzá tartalmi kérdésekhez, hanem 
azért felelős, hogy a résztvevők be-
tartsák az ajánlott menetrendet, ne 
legyen minősítés, mindenki szóhoz 
jusson és előremutató irányba halad-
jon a folyamat. 
 Ennek a hátránya épp a kimaradás-

érzés, valamint, hogy ha az illető ve-
zető érintett is valamelyik esetben, 
akkor nehézséget okozhat a számára, 
hogy ne tegye be a saját szempontjait. 

 Előnye pedig, hogy garantáltan lesz 
valaki, aki a beszélgetés folyamatának 
előrehaladásáért felelős és ameny-
nyiben eltérnénk a témától vagy ösz-
szekuszálódnának a lépések, tud érte 
tenni, hogy visszataláljon a csoport a 
téma fonalához. 

Önkéntesen vagy kötelezően?
Az esetmegbeszélés egy olyan le-

hetőség a segítő szakmában dolgozók 
számára, amely segít megelőzni a ki-
égést és letenni a munkánk során ösz-
szegyűjtött terheket, vagy válaszokat 
kapni hosszú ideje cipelt nehézségek 
kapcsán.  A cél az lenne, hogy minden 
pedagógus számára legyen elérhető 
ez a szakmai mentálhigiénés lehető-
ség, mint ahogy más segítő szakmák 
esetében van, ahol a munkaköri leírás 
része és a gyakorlat kötelező eleme 
a szupervízión való rendszeres rész-
vétel. Ugyanakkor az oktatásügy mai 
helyzetét figyelembe véve az előbbi-
ekben megfogalmazott állapotot még 
egy távolabbi víziónak tekinthetjük, 
így arra biztatjuk kedves olvasóinkat, 
hogy alulról szerveződő módon, ön-
kéntesen, saját lelki egészségük ápo-
lása érdekében kísérletezzenek ezzel a 
módszerrel. 

A másik szempont pedig az alcím-
ben felvetett kérdés kapcsán az, hogy 
mivel az esetmegbeszélés egy kölcsö-
nös bizalmon és támogató szándékon 
alapuló munka, ahol a nehézségeinket 
osztjuk meg egymással, ezért fontos, 
hogy a jelenlévők önkéntesen vállalják 
azt, hogy nyitottsággal, ítélkezés nél-
kül, segítő szándékkal állnak egymás-
hoz. Ha bármilyen oknál fogva nagy-
mértékű ellenállás van valakinél, nem 
akar ott lenni, akkor ez a tényező aka-
dályozza a csoport valódi munkáját, 
tehát inkább arra törekedjünk, hogy 
csak olyanok vegyenek részt a munká-
ban, akinél megvan az önkéntesség és 
a segítő szándék. 
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Könyvkiadó, 2013.
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„Önmagát becsüli meg minden nem-
zedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a 
világ nem vele kezdődött.”

(Sütő András)

Számomra, a már 12 éve obsitos szá-
mára, a lap felkérése – „… a zeneok-
tatás témában szeretnénk cikket kérni 
Öntől” – fölöttébb megtisztelő. Egy 
obsitos számára már az is nagy meg-
tiszteltetés, ha az utána következők 
még egyáltalán számon tartják, s ha 
még a véleményére (?) is kíváncsiak, 
az meg felettébb az.

Hadd kezdem hát valahol az elején, 
hadd idézem a nálamnál sokkal hoz-
záértőbbeket, bölcsebbeket:
 Platón, a görög bölcs hagyta ránk: 

„… semmi sem hatol be olyan mélyen 
a lélekbe, mint a ritmus és a dallam, 
megragadja, felélénkíti és megneme-
síti a lelket.”
 Állítólag az ókori Kínában a zené-

nek olyan fontosságot tulajdonítottak, 
hogy „ügyét” önálló jogkörű minisz-
terre bízták; a tisztviselőknek zenéből 
vizsgázniuk kellett. „Az … ő feladatuk 
volt többek között … a Sárga Harang-
nak – mint a császár tulajdonát képező 
alaphangnak – az őrzése is. Erre azért 
volt szükség, mert hitük szerint a Sárga 
Harang alaphangjának a megválasztá-
sa a császári birodalom szétveréséhez 
vezethet.” (Pécsi Géza nyomán)
 Goethe, a neves német költő pedig 

így vélekedett a zenéről: „… a zene 
olyan magasan áll, hogy semmiféle 
értelem meg nem közelíti.”
 Beethoven kinyilatkoztatása így 

szól: „A zene magasabb rendű alkotás 
a filozófiánál, a matematikánál, a világ 
összes bölcsességénél.”
 Kodály Zoltán szerint: „A zene nem 

magánosok kedvtelése, hanem lelki 
erőforrás, amelyet minden művelt 
nemzet igyekszik közkinccsé tenni.”

Felvetődik a kérdés: hogyan lehetne 
a zenét „közkinccsé” tenni? Adatik a 
válasz: neveléssel!

Kodály Zoltán 1929-ben írt Gyer-
mekkarok c. dolgozatában így méltat-
lankodott: „Ha belenézünk a tanter-
vekbe, látjuk: alkotóik messze jártak 
a görög eszménytől, amely a zenének 
központi helyet juttatott.” A zenére és 

a zenével való nevelés az európai okta-
tásban már az ókortól kezdve jelentős 
súllyal bírt. Magyarországon, európai 
mintára, a 16. században működő la-
tin iskolákban folytatódott a közép-
kori hagyomány: a zenei műveltség 
alapjául az egyházzene szolgált. A ze-
nei alapfogalmak magyar megneve-
zésével elsőként Apáczai Csere János  
Magyar Encyklopédia című művében 
találkozunk. Magyarországon a 18. 
században az egyházi iskolákban, a 
népénekek éneklése mellett a kórusok 
már többszólamú műveket is énekel-
tek. Sőt hangszerjátékot is oktattak, 
néhol már zenekar is működött. Az 
első ilyen iskola 1775-ben Pozsony-
ban létesült, itt jelentették meg az első 
hazai, ún. Klavier iskolát is.

Annak ellenére, hogy az 1828-ban 
Brunszvik Teréz irányításával Budán 
megnyíló óvoda, az ún. oskola nevelési 
nyelve német volt, jelentős szerepet ka-
pott benne az éneklés, ezáltal az erköl-
csi tanulságokat megfogalmazó dalok 
tanítása nagy jelentőséggel bírt és kö-
vetőkre talált. A szervezett magyar ze-
neoktatásban hasonlóan nagy szerepet 
játszottak az egyre szaporodó zeneegy-
letek is. A Pestbudai Hangánegyesület 
vezetősége már az 1830-as évek végén 
javaslatot adott be a Magyar Tudós 
Társaságnak (a Magyar Tudományos 
Akadémia elődjének) „zenede” felál-
lítására. A javaslatot széleskörű támo-
gatás követte. A felállítandó Magyar 
Nemzeti Conservatorium javára Liszt 
Ferenc, az 1839-ben hazalátogató és 
hatalmas ünneplésekben részesülő 
(Vörösmarty által verssel köszöntött) 
„hírhedett zenésze a világnak”, 1840. 
január 2-án adta első hangversenyét. 
Az iskola még az évben létrejött. Majd 
1851-ben a Pestbudai Hangászegyesü-
leti Zenede nevet vette fel, amelyben 
az énektanítás mellett egyre többféle 
hangszert is tanítottak. Az intézmény 
1867-ben a Nemzeti Zenede elneve-
zést kapta; 1875 mérföldkő nem csak 
a magyar zeneművészet, de a zenei 
nevelés történetében is. Liszt Ferenc 
elnökletével és Erkel Ferenc igazgatói 
működésével ebben az esztendőben 
nyitja meg kapuit az Országos Magyar 
Királyi Zeneakadémia.

Az 1940-ben megjelent népiskolai 
törvénytervezet is nagy jelenőséget 
tulajdonít az énektanításnak, a tan-
tárgyak közé besorolta a hangászatot 
is: az éneklést és az orgonálást. Majer 
István, az esztergomi képezde tanára 
1949-ben beadott „reformjában” töb-
bek között ezt írja: „Népiskolában az 
ének általában szükséges, tehát a taní-
tónak kell hozzá értenie. (…) Kell az 
éneklést és a zenét tanítani nevelésta-
ni és életbiztosítási tekintetből: mert 
ez sokoldalúvá képezi az embert; ér-
zelmeit nemesíti; s különösen a vallá-
sos érzést fölfokozza; az ízlést míveli; 
pedig a képezdének mindezekre nagy 
gondjának kell lennie; kell azért is, 
mert a zene és ének – értetődvén, 
hogy egyházi énekek mellett egyéb 
erkölcsös és nemzeti dalokra is figyel-
met kell fordítani – a társas élet ártat-
lan örömeit neveli…”

Az Eötvös József vallás- és köz-
oktatási miniszter nevéhez fűződő, 
1868-as – a hatosztályos elemi ok-
tatást kötelezővé tevő – népiskolai 
törvény (tanterv) az éneket heti egy 
órában kötelező tantárgyként írta elő. 
A tananyag középpontjában a nép-
hagyomány állt. A zenei anyanyelvi 
nevelés kialakulására Bartalus István 
zongoraművész, zenetörténész, nép-
zenegyűjtő és kutató munkája volt 
nagy hatással.

A továbbiakban, mind a magyar 
zenei élet, mindpedig a magyar zenei 
nevelés fejlődését Vikár Béla, Kodály 
Zoltán és Bartók Béla hatalmas ener-
giával végzett népdalgyűjtő (közel 
8000 dallamot jegyeztek le) és rend-
szerező munkája határozta meg.

Kodály Zoltán (1937-ben) A vidé-
ki város zeneélete címen megjelent 
írásában olvashatjuk a következőket: 
„1925-ig én is a szakzenészek rendes 
életét éltem, azaz semmit nem törőd-
tem az iskolával, abban a hiszemben, 
hogy ott minden rendben van, tesz-
nek, amit tehetnek, s akinek nincs 
hallása, az a zene számára úgyis elve-
szett. Ebből az illúzióból egy véletlen 
eset rázott föl. … a budai hegyekben 
egy kiránduló leánycsapatra akadtam. 
Daloltak (…), a műsoruk koronája 
– Schneider Fáni volt. Megtudtam, 

obsitosként a zeneoktatásról
Stirber lajos
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hogy egy pesti tanítónő képző növen-
dékei… Ma hálásan gondolok Schne-
ider Fánira, mert az kényszerített, 
hogy gondolkodjam, hogy mit kellene 
itt tenni.” A Tanár úr a tennivalókat 
többek között így fogalmazta meg: „A 
magyar közönséget ki kell emelni a 
zenei igénytelenségből. Ezt pedig csak 
az iskola kezdheti el. (…) Zenében, 
mint a nyelvben is, csak hungarocent-
rikus kiindulással kezdhetjük ésszerű-
en a nevelést. (…) Ezért vallom, hogy 
a népiskolai énektanítást teljesen a 
népdal alapján kell felépíteni.”

Közben Kodály Zoltán 60 éves 
lett. Neves tanítványainak egyike – 
Ádám Jenő, a mester iránti tisztelet-
ből, annak Székelyfonó című műve 
betanításán szorgoskodott. Az egyik 
találkozásuk alkalmakor Kodály fél-
beszakítva a beszélgetést, nagyon in-
dulatosan mondta: „Hagyja abba azt 
a steril «ünneplést»… Írja meg végre 
az iskolai énektanítás módszertanát.” 
Majd egy másik alkalommal meg 
annyit mondott: „A Galyatetőn szoba 
vár terminusra! Mi mást tehettem: fel-
mentem. Nem bántam meg. Hat hétig 
boldog munkaórák iramában éltem.” 
Egyértelmű tehát, hogy „az iskolai 
énektanítás módszertanát” nem Ko-
dály Zoltán dolgozta ki. Helytelen azt 
Kodály-módszernek nevezni: Ádám 
Jenőre nézve lekezelő, sértő, Kodály 

Zoltánra meg „kevés”. Jómagam az 
igazság oldalán állók megfogalma-
zásával tudok azonosulni, azokéval, 
akik Kodály felbecsülhetetlen „mű-
vét” Kodály-koncepciónak nevezik.

Kodály 1947-ben a 100 éves terv 
című írásában így summázta az elvég-
zett feladatokat s a további teendőket: 
„Cél: magyar zenekultúra. Eszközök: 
zenei, írás-olvasás általánossá tétele 
az iskolán keresztül. (…) A magyar 
zenei közízlés felemelése, folyamatos 
haladás a jobb és magyarabb felé. (…) 
1925 (…) Végleges felismerése annak, 
hogy csak gyermekeken át lehet jö-
vőt alakítani. (…) 1940: újra háború, 
az előbbinél rettentőbb és kártevőbb. 
Mégis: hivatalos megbízás az Iskolai 
énekgyűjteményre”. 1943-ban meg-
jelent az I. rész, 1944-ben a II. rész. 
1945-46: új tanterv, az ének és zene 
bejut a középiskola felső osztályaiba 
is. Szaktanítás elvileg megoldva.”

Szabó Helga A magyar énektanítás 
kálváriája című munkájában írja a 
következőket: „1946-ban jelenik meg 
dr. Keresztury Dezső vallás- és közok-
tatásügyi miniszter rendelete, mely az 
általános iskolák I.-VIII. osztályaiban 
az „Ének” tárgy tanításának heti 2 órát 
biztosít, s a magyar népdal alapján, a 
relatív szolmizáció alkalmazásával 
kidolgozott tantervben jelöli meg a 
tanítás fokozatait. A gimnáziumok 

számára is biztosított énekórák tan-
könyve készen áll. A Kerényi György 
és Rajeczky Benjamin szerkesztette 
Énekes Ábécét a miniszter ugyan az 
évben tankönyvül engedélyezi (…). 
Gulyás György kezdeményezésére és 
Keresztúry Dezső miniszter támoga-
tásával 1946 őszén megalakult a Ko-
dály Zoltánról elnevezett Első Magyar 
Állami Énekiskola… Az intézetben 
működő Országos Ének Szakirányú 
Líceum a Tanítóképző Intézet és a vele 
társuló gyakorló, Ének- és Zenei Álta-
lános Iskola hivatalos megnyitásának 
napja 1947. febr. 15. ” (…) Az 1948. év 
jelentős eseménye: A vallás- és közok-
tatásügyi miniszter kiadja a Kodály 
Zoltán és Ádám Jenő Énekeskönyv az 
általános iskolák I.-VIII. osztálya szá-
mára c. könyvsorozatát (a felső osztá-
lyos könyvek 1948-49 elején jelennek 
meg). A kötetek dalanyagának forrása 
Kodály Iskolai Énekgyűjteménye.”

Ezt a lendületes előrehaladást azon-
ban a politikai, a „fényes szelek”, az 
iskolák államosítása csakhamar lefé-
kezi. Mint azt Szabó Helga írja: „Az 
éneklő Ifjúság mozgalom életrehívói 
és vezérei, Bárdos Lajos és Kerényi 
György, valamint az iskolai ének 
ügyének kimagasló vezéregyéniségei, 
Ádám Jenő és Rajeczky Benjamin ki-
tűnő egészségben és tettrekészséggel 
élték meg következő évtizedeket. Ám 
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az ifjúság közvetlen közelébe sem 
mint tanárok, sem mint karveze-
tők meg tankönyvszerzők, folyó-
iratok közreadói, hangversenyek 
szervezői nem kerülhettek. (...) 
1950-ben Darvas József miniszter 
aláírásával új tankönyv lép életbe 
s vele a korábbi tanterv érvényét 
veszíti. Az új tanterv célkitűzése-
inek az 1948-ban megjelent Ko-
dály–Ádám énekeskönyvek nem 
feleltek meg.”

Új tankönyvek írása vált szüksé-
gessé, amelyekben a magyar nép-
dalok mellett – azokból törölve a 
jeles napokhoz, vallásos ünnepek-
hez kapcsolódó énekeket – helyet 
kellett adni a Szovjetunió, a népi 
demokráciák dalainak és a moz-
galmi daloknak. A minisztérium 
viszont kísérleti jelleggel engedé-
lyezte ének-zene tagozatos osztá-
lyok létrehozását Kecskeméten, 
amelynek példájára az országban 
sorban nyílnak meg az ének-zene 
tagozatos iskolák.

Kodály és az őt követők nem 
hátráltak. A művelődésügyi mi-
nisztérium 1961-ben készülő új 
tantervéről a Tanár úr, többek 
között, a következő bírálatot írta: 
„1945-ben nagy reménységgel 
láttunk újra munkához (…) De 
csakhamar sötétedni kezdett. Az 
órákat, tanterveket egyre-másra 
nyirbálták. Most is ez a javaslat, 
az anyag további csökkentésével. 
Szinte komikus, hogy ennek a «ze-
nei nevelés» nagyotmondó címét 
adja, holott kevesebbet nyújt mint 
a régi…” Kodály írásában kijelen-
ti: „A TERV NEM FELEL MEG 
a párt folyamatosan hangoztatott 
kulturális programjának, mert a 
nép iskoláját nem látja el a zenei 
művelődés neki is hozzáférhető 
eszközeivel.” Emellett 1957 óta, az 
országot egyre gyakrabban felke-
reső kulturális delegációk, peda-
gógusküldöttségek programjába a 
hazai szervezők – bizonyítandó, a 
Kodály-koncepció, az énektanítás 
magyar módszerének hatékonysá-
gát – tudatosan és bátran illesztik 
be egy-egy ének-zenei általános 
iskola, illetve egy-egy általános 
iskola kitűnő tanára énekóráinak 
meglátogatását. Így a korszak vi-
lághírességei – Arturo Toscanini, 
Yehudi Menuhin, Dmitrij Sosz-
takovics, Pablo Casals, és sokan 
mások is megcsodálhatták, aho-

4. A CSUK (2−3) kritikai bemuta-
tása

4.1. A tankönyvben megnyilvánuló 
nyelvszemlélet: a „felhő-nyelv”1

A „felhő-nyelv” „ott […] lebeg a fe-
jünk fölött, mi pedig azért érthetjük 
meg egymást olyan jól, mert mind-
egyikünk kapcsolatban van vele […], 
ezt tanuljuk meg, ezt »sajátítjuk el«, 
és abból tudjuk meg, hogyan is kell 
beszélni” (l. Szilágyi 2011: 12). 

A tankönyv szerint a nyelv arra 
való, hogy „visszatükrözze” a világot.

(1) „[a nyelvi kifejezések] arra szol-
gálnak, hogy a világ dolgaira és tény-
állásaira utaljanak, vagyis visszatük-
rözzék a világot és annak felépítést. 
Ami a valóságban nincs egymással 
kapcsolatban, az a mondatban sem 
kerülhet abba.” (CSUK2: 7; hasonló-
an még CSUK2: 42, CSUK3: 37.) 

Ez azt jelentené, hogy a nyelvben 
nem tudunk újat létrehozni. A tük-
rözési elmélet elnyomja a kifejezési és 
értelmezési szándékot is, ami pedig 
alapvető a nyelvi interakcióban (ha a 
rossznak minősített mondatkapcso-
latot valaki mondja nekünk, akkor 
meg akarjuk érteni, és fogjuk tudni 
értelmezni). Az (1) állítása nem ta-
lálkozik a diákok alapvető tapaszta-
latával a nyelvi kreativitásra vonatko-
zóan: amire képesek, ami történik a 
nyelvi tevékenység során. 

Az (1) felfogásában a nyelv le van 
választva a beszélőről, a beszélőtől 
függetlenül él és cselekszik, saját fel-
adata van. A tankönyvben a nyelv 
metaforizáltsága tehát nem ártalmat-

gyan a külföldiek nevezték – a 
„Kodály-módszert.” J. Menuhin 
(1958. szept. 22-én) a következő 
sorokat írta a Lorántffy Zsuzsanna 
utcai Ének-Zenei Általános Iskola 
emlékkönyvébe: „A világ legjobb 
zeneiskolája, mely méltó a magyar 
zeneművészet nagyjaihoz”. Persze 
mindenek ellenére továbbra sem 
minden arany, ami fénylik, mint 
azt Szabó Helgánál olvashatjuk. 
„Kodály halála után több mint egy 
évtizedig nem akadt az iskolaügy 
zenei szakemberei közül senki 
sem, aki a világsiker árnyékában 
meghúzódó, az általános, min-
denkire kiterjedő zenei nevelés 
létét veszélyeztető hibákra hívta, 
vagy hívhatta volna fel a figyelmet. 
1971-ben Ádám Jenő Egy világsi-
ker kurta története c. írásában fel-
háborodottan tiltakozik az ellen, 
hogy tökéletes mellőztetésének 
helyzetével visszaélve, az ő mód-
szerbeli ötleteit nevének említé-
se nélkül szétengedik világszerte 
elterjedni.” 1979-ben pedig így 
üzen az USA-beli zenepedagógus 
kollégáknak: „Üzenem minden 
zenepedagógus kollégáimnak, aki 
magyar módszer szerint tanít… 
A zenetanítás elemi szinttől a leg-
magasabb fokig: NEVELÉS… bár 
lapról olvasni hasznos dolog, ám 
a hangok közt LÉLEKRE LELNI 
AZ, AMI ÉRDEMES!”

Az üzenetet dr. L. Nagy Katalin 
főiskolai docens idézi: „Ádám Jenő 
ajánlásának koncepciója érvényes 
üzenet a mai Magyarországon ma-
gyar módszer szerint tanító kollé-
gáknak is… A 21. század iskolai 
énektanításának megváltozott 
társadalmi feltételei között a Ko-
dály-koncepció lényegi elemeiben 
szükségszerűen máshová kerülnek 
a hangsúlyok. A mindenki számá-
ra hozzáférhető hangszerre, az em-
beri hangra alapozottságban ma 
nem csupán az énekhang, hanem 
az emberi, a muzsikáló közösségek 
nevelésében, nem csak a muzsi-
káló, hanem a közösségre nevelés, 
a zenei anyanyelvre építettségben 
nemcsak a nemzeti zene, hanem 
egy EU-s világban az identifikációt 
segítő tradícióőrzés lehetősége és 
az „üzenő múlt” révén hagyomá-
nyainkkal megteremtődő kommu-
nikáció válhat fontossá. Ez lehet a 
Kodály-koncepció a 3. évezredre 
szóló lehetséges üzenete.”
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lan, ugyanis a beszélőtől elidegení-
tett nyelv koncepcióját építi.

(2) A nyelvi jelek állandóak. Több 
évszázadon, esetleg évezreden át ké-
pesek felidézni az adott nyelvet be-
szélő ember tudatában a velük jelölt 
valóság azon részletét, amelyre vo-
natkoznak. (CSUK2: 58)

(3) A ható igék az alanynak megadják 
a cselekvés lehetőségét. (CSUK2: 84)

A (2)−(3) ennek a nyelvfelfogásnak 
a következményét mutatja (nem lehet 
egyszerűen kevésbé ügyes megfogal-
mazásként figyelmen kívül hagyni a 
megoldásait): itt a nyelv cselekszik, a 
nyelvi jel csinál valamit a mindenkori 
ember elméjében. 

4.2. A CSUK fő célkitűzése a tökéle-
tesítés, ezzel összefüggésben eszmé-
nyítő-előíró, stigmatizáló

A CSUK fő célkitűzése a tökéletesí-
tés, ezt a nyelvtan leíró rendszerének 
jobb ismeretére alapozza. Ezzel össze-
függésben erősen eszményítő-előíró, 
gyakran stigmatizáló. A nyelvi nor-
ma egyetlen (v. kiemelt) normaként 
a nyelvi ’eszmény’ szinonimája. A 
nyelvi jelenségek ennek megfelelően 
háromfélék: abszolútnorma-köve-
tők – elfogadhatók – normaszegők 
(CSUK2: 65). A tankönyv értékszem-
lélete a nyelvi kifejezést magát minő-
sítő, abszolutizált eszménnyel dol-
gozó, a tevékenységre vonatkozóan 
ebből következően előíró. 

Explicit információk is hozzáférhe-
tők a szerzői szándékról.

 (4) [A szövegalkotási feladatok 
célja,] hogy minden kommunikációs 

szituációban és minden szövegfajtá-
ban nyelvtanilag kifogástalanul, logi-
kusan építkezve, jól megszerkesztett 
szöveget alkotva tudjátok megfogal-
mazni gondolataitokat.  (CSUK2: 5)

Ha „tökéletesen akarjuk ezt a jel-
rendszert használni” [értsd: a nyel-
vet], akkor ismernünk kell az egyes 
szavak hangalakja és jelentése közötti 
viszonyt (CSUK3: 18), hangalak és 
jelentés viszonyán olyan tudományos 
kategóriákat értve mint a poliszémia, 
homonímia stb.

A szövegeszmény az írott, terve-
zett, formális szituációhoz kötődő 
szöveg, tatalmilag leginkább az érve-
lő szövegtípusok eszményének felel 
meg, ezt emeli a tankönyv általános 
értékelvárássá. Ennek számos negatív 
következménye van a könyvben (pl. a 
tételmondat mechanisztikus kieme-
lése), de a nyelvi érték fogalmának 
problematikus konstruálása és az 
ezzel összefüggő elvárás az, ami a di-
ákokra leginkább erősen, kényszerí-
tően hathat, kijelölve az iskola nyelvi 
normáját a tényleges nyelvi tevékeny-
ség normáiról leválasztva.

Az érvelő szövegre vonatkozó meg-
állapítások csak a szónoki beszédre 
érvényesek, ezért túláltalánosítók 
(figyelmen kívül marad például a di-
ákcsoporton belüli érvelés). Az érvelő 
szöveghez kapcsolódó gyakorlat ab-
szolutizálja a szónokkal kapcsolatos 
elvárásokat, és egy-egy fényképen 
rögzített gesztus alapján az előadók 
általános minősítését kéri (meg kell 
mondani, hogy „ki mennyire jó elő-
adó” CSUK2: 35).

A beszédmű létrehozásakor „Töre-
kednünk kell a magyar nyelv kiejtési 
szabályainak betartására.” (CSUK2: 
33) Az, hogy ez valóban stigmatizáló 
a sztenderd ideológia felől, onnan 
válik világossá, hogy a magánbe-
szélgetéssel kapcsolatban ez áll: „Be-
szélgetés közben elnagyoltabb lehet 
az artikuláció, szabadon élhetünk 
tájnyelvi ejtéssel, szóhasználattal” 
(CSUK2: 41).

A diáknak saját közössége nyelv-
változatához való viszonyában tetszik: 
helyteleníti a használatát döntéseket 
vár el (CSUK2: 67), az értékelés alap-
ját adó norma kidolgozáshoz azonban 
a tankönyv nem ad szempontokat.

A suksükölés magyarázata azt 
tartalmazza, hogy ez felszólító módú 
alak (l. (5)), és nem azt, hogy a kije-
lentő módú alakban is érvényesül a 
más helyzetekben is szokásos hang-
zásmintázat.2 Az ilyen megfogalma-
zás elidegeníti a diáktól saját tevé-
kenységét (hiszen ő tudja, hogy nem 
felszólító alakot hoz létre, nem felszó-
lít vele, hanem mást csinál, csak a két 
alak az ő nyelvváltozatában ugyan-
úgy hangzik3), és kikezdi a felszólí-
tó mód grammatikai kategóriájának 
értelmezhetőségét is. 
(5) […] a suksükölés (a felszólító 
módú alak használata kijelentő mód-
ban, pl.: meglássuk, elhalasszuk stb.) 
nyelvjárási jelenség. Nyelvhelyes-
ségi hibának számít a köznyelvben. 
(CSUK2: 70)
Egy másik tankönyvi hely (CSUK2: 
84) kiemelten súlyos hibaként emlí-
ti a suksükölést.4 Nem a jelenséget 

A beszélő ember és a nyelv viszonya a tankönyvek által 
közvetített tudásban és tevékenységben (2.)

Kugler Nóra
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megérteni segít (ami alapja volna an-
nak, hogy az eltérő nyelvváltozatok 
megoldásai − saját tipikus színtereik-
hez kapcsolhatóan – differenciálód-
janak és stabilizálódjanak), hanem 
előíró szemléletet képvisel a szten-
derd normájára alapozva.
(6) Nyelvhelyesség 1. Legsúlyosabb 
hibának a -suk, -süközés számít, 
amikor kijelentő szándékkal mond-
ják a felszólító módú igealakokat. 
(CSUK2: 84)

Lényegesnek tartom leszögezni, 
hogy a nyelvi normák (többes szám-
ban, vö. Tolcsvai Nagy 1998: 31) kér-
dését magam is a tananyag integráns 
részének tartom, az erre vonatkozó 
tudatosság kialakítása azonban nem 
történhet úgy, hogy egy kitünte-
tett változat normájának kiinduló-
pontjából értékelik a más változa-
tokat. A nyelvváltozatok közötti 
„fordítás” például jó eszköz lehet az 
eltérések és hasonlóságok tudatosítá-
sára (vö. Réger 1990: 150 kk.).  

A nyelvváltozatok csak az isme-
retanyag tartalmaként jelennek meg 
a tankönyvekben, a nyelvtani rész-
rendszerek tárgyalásában nem buk-
kannak föl: a leíró részek a sztenderd 
morfológiát és szintaxist képviselik. 

Az egyenlő bánásmód elvét is felül-
íróan érvényesíti értékszemléletét a 
CSUK2: 57 a 7. gyakorlatban (lásd 
(7)). Az illőség kérdésének megvi-
tatása bizonyos helyzetekben meg-
felelőbb volna.
(7) Sorold fel, hogy milyen ruhában, 
milyen hajviselettel célszerű és mi-
lyenben kockázatos megjelenni egy 
tanulmányi versenyen! Nevezd meg, 
milyen többlet információt ad az öltö-
zet és a hajviselet, ékszerek stb.:
a) a versenyző személyiségéről,
b) a versenyző és a zsűri viszonyáról,
c) a versenyzőnek a témához való vi-
szonyáról,
d) a versenyző társadalmi-kulturális 
helyzetéről, műveltségéről! (CSUK2: 
57)

A fenti értékszemlélet nyilvánul 
meg az olyan (szorongáskeltő) meg-
fogalmazásokban is, hogy az embe-
rek „megmosolyogják” azokat, akik 
közhelyeket használnak (pl. Erről 
ennyit. Nem akarom tovább ragozni.) 
(CSUK2: 59).

Az elvonással keletkezett össze-
tett igékről a könyv a következőket 
mondja: 
(8) Nem a leghelyesebb kifejezé-
sek, de Magyarországon egyre töb-

ben használnak ehhez hasonlókat. 
(CSUK2: 78) 
A (8) és a hozzá hasonló ítéletekhez 
sincs kialakítva a „helyesség”, az érté-
kelés szempontrendszere. 

4.3. A beszélőtől elidegenített nyelv 
koncepciójával összefüggő követ-
kezmények a tartalomban és a tevé-
kenységekben
4.3.1. A tárgyalásmód felfedezés- és 
élménymegfosztó

A tárgyalásmód fogalomközpon-
tú, alkalmaztató. A CSUK 2−3-at 
egyaránt a fogalmi kiindulópont, a 
deduktív eljárás jellemzi. Ritka a fel-
ismertetés, a felfedezésre, gondolko-
dásra késztető tankönyvi megoldás. 
A nyelvi anyag többnyire illusztrálja 
az ismeretet. A tankönyv elmulasztja, 
hogy pozitív kapcsolatot teremtsen a 
diákok nyelvi tapasztalatával. A le-
írásnak például számos hétköznapi 
alkalmazása volna említhető, a (9) 
azonban az írott ismertetésre és aján-
lásra hivatkozik.
(9) A leíró szövegtípust a mindenna-
pi életben ismertetés és ajánlás írása-
kor használjuk (CSUK2: 26). 

Az arckép is alapvetően írott, ter-
vezett szövegfajtaként jelenik meg, 
szépirodalmi példával, a diákok be-
szédtevékenységével való kapcsolat 
nélkül. Az osztálytársnak írt e-mailen 
a hagyományos levél általánosított 
kritériumait kér(et)i számon a tan-
könyvi feladat.

(10) Megfelel-e e levél [sic!] formai 
követelményeinek? Megfelelő-e a 
szóhasználata, mondatszerkesztése? 
(CSUK2: 32)

A tankönyv negatív képet rajzol a 
mai nyelvhasználatról, a hiányt emeli 
ki, nem épít a pozitívra, a tapasztalatra.

(11) Manapság szóban és írásban 
is egyre ritkábban kerül sor hagyo-
mányos elbeszélő szövegek alko-
tására […] Kivételnek az önéletrajz 
szövegtípusa számít, amit az életben 
legalább egyszer mindenkinek el kell 
készítenie. (CSUK2: 31) 

Lehet, hogy a hagyományos jelzővel 
van a probléma, de a történetmesélés, 
a beszámoló valamilyen esemény-
ről, élményről tapasztalatom szerint 
alapvető az emberi társalgásban a 
mai napig is. 5

Élménymegfosztó az irodalmi mű 
olyan megközelítése is, amely sze-
rint „Irodalmi alkotások esetében a 

mű elemzésével jutunk el a mögöttes 
tartalomhoz” (CSUK2: 13), mert azt 
implikálja, hogy az elemzési techni-
kák alkalmazása nélkül nem történ-
het mélyebb megértés. Az Anna örök 
című versben például e szerint a név 
„kulcsszó” szerepének a felismeré-
se szükséges, mert e nélkül „nem 
működik a globális kohéziós erő” 
(CSUK2: 16).

A nyelvi tevékenység negatív 
konstruálásába6 illeszkedik a társal-
gási fordulatok funkciójának megha-
tározása is (l. (12)). 
(12) A társalgási fordulatok lénye-
ges kísérői a beszélgetéseknek. Ezek-
kel főleg azt előzzük meg, hogy kínos 
csend álljon be a társalgás előtt vagy 
alatt, továbbá el tudjuk indítani a be-
szélgetést. […] A köszönési formákat 
is ide sorolhatjuk. (CSUK2: 59)

Az élethez való kapcsolódásnak 
vannak sikeres esetei is, például  a fel-
hívás pályázásra (CSUK2: 55), a saját 
szókinccsel való foglalkozás (CSUK2: 
57)). A szótárakról szólva azonban 
nincsenek a használatot gyakoroltató 
feladatok. Az AkH. tartalomjegyzé-
két felesleges közölni, ehhez jó szó-
tárhasználati gyakorlatokra volna 
inkább szükség, amelyek elvégzésé-
hez a diákoknak kézbe kell venniük 
a szabályzatot.

Nem helyénvaló (ugyanis frusztrá-
ló), hogy a tankönyv felvillant vala-
milyen problémát, és közli, hogy ezt 
a diák majd csak később fogja megér-
teni (CSUK2: 82, 105).

JEGYZETEK
1 Lásd Szilágyi 2011: 12.
2 Azzal e helyütt nem foglakozom, hogy a 
jelenségnek az (5)-ben olvasható megol-
dása arra vonatkozóan, hogy a jelenséget 
nyelvváltozathoz kösse, szintén problema-
tikus.
3 Hasonlóan ahhoz, ahogy az eszményített 
változatban is homofón/homonim az ad ige 
felszólító és kijelentő módú alakja (adjuk), 
mégsem gondolja senki, hogy a beszélő 
nem tudja megkülönböztetni ezeket az ala-
kokat funkcionálásukban. A felszólításnak 
mint típusnak egyébként a módjelen kívül 
más jelölője is van: jellemzően az igekötő és 
az ige fordított szórendje (pl. halasszuk el). 
4 Ezt követi a nákolás, továbbá kijelentő 
mód „helyett” a feltételes mód „nyakate-
kert” alkalmazása (CSUK2: 84).
5 Nem megfelelő az önéletrajz stílusnor-
májának bemutatása sem, mert figyelmen 
kívül hagyja a rezümé típusú önéletrajzot.
6 Szerencsére lehet találni más mintákat is, 
Fülei-Szántó Endre például a megszólításo-
kat metonimikusan „verbális érintés”-nek 
nevezte, és kalandot látott a nyelvi tevé-
kenységben (Fülei-Szántó 1994: 7).
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A nyelvjátékvers
A nyelvjátékvers a humoros-köny-

nyed szójátékokra, a nyelvi játékok 
generálta jelentésvariációk burján-
zására épít, lényegét a nyelv több-
rétegűségének felmutatása képezi. 
Átmeneti típust képez a hangzó vers 
és a gyermekmonológ között, mivel 
hangsúlyos szerepet kapnak mind a 
formai, mind a tartalmi elemek ben-
ne, amennyiben a szöveg játékossá-
gát, huncutságát, gyermeki humorát 
domborítják ki. A hangzó vers típu-
sából a hangzatosság és ritmikusság 
teremtette játékosságot őrzi meg, 
azonban kevésbé kötött formai ele-
mekkel dolgozik: ütemhangsúlyos 
verselés jellemzi, az ismétlésalakza-
tok és trópusok mentén szövődő po-
étikus nyelvhasználat helyett a hét-
köznapi nyelvhasználat felé tendál, 
időnként akár a szabad vers műfaja 
irányába is elmozdul – ezt láthatjuk 
például Finy Petra vagy Kukorelly 
Endre verseiben.

Kukorelly Endre: Rengete

Rengeteg kisfiú jár az oviba,
aranyosak, nem játszanak
velem, mind szerelmes belém,
van,
amelyik nem belém.
Hanem mit tudom én, kibe. 
Honnan tudjam?
Üvöltenek, mint a vadállat, mint 
a fába szorult fészek,
nincs eszük, sokszor nem is
tudom,
melyikbe legyek szerelmes.
Melyikbe nem.
Melyik melyik.

 
 A nyelvjátékversek számolnak a 

gyermek jelenlétével – a lírai én nagy-
részt egyes szám első személyben szó-
lal meg, gyermeki perspektívát közve-
tít, bemutatja a gyermek technicizált 
játékvilágát, az óvodai és családi 
hétköznapjait, valamint az olvasó elé 
tárja a barátság és szerelem gyermeki 
nézőpontú értelmezését is. A versek-
ben megszólaltatott gyermeket a ken-
dőzetlen szókimondás jellemzi, aki 
magabiztosan, cserfes hangon beszél, 

és nem riad vissza a tematikai és nyel-
vi tabuk („csúnya szavak”, „illetlen té-
mák”) kimondásától sem. 

A tabusértés eszközeire építenek az 
ún. „kamaszversek”, amik fokozottan 
figyelnek a szlenghasználatra, és a ka-
maszszerelmet, a „kamasz életérzést” 
rögzítik. Elsősorban Varró Dániel 
Szívdesszert kötetének versei sorol-
hatók ide, amik nyelvi (merész szó-
használat, nyelvi rétegek keverése) 
és formai bravúrral (limerick, sms-
vers, elégia, makáma, szonettkoszorú 
stb.), intertextuális hálóval (József 
Attilára, Csokonaira, Berzsenyire stb. 
utal) dolgozzák fel a szerelem „belső 
és külső helyszíneit”. A kötet egyik 
legismertebb verse az sms, amely az 
sms műfaji kódjai mentén, a tömö-
rítés és emotikonok alkalmazásával, 
az sms-írás tevékenységére való ref-
lektálással, valamint a központozás 
elhagyása segítségével ragadja meg a 
kamaszszerelem témáját.

sms

itt állok én e kerge hős
kabátom vízlepergetős
a szmájli számra ráfagyott
ha nem szeretsz hát ne szeress
ez itt csak egy teszt sms
hogy nyomkodom tehát vagyok

A kamasznyelvet és kamaszgon- 
dolkodásmódot imitáló fokozott 
szlenghasználatra játszik rá Lackfi Já-
nos Véletlen című verse is.

Lackfi János: Véletlen

csomizom a ruciba
a habtestem
tinibugyi gumija
bemélyedten

kukisali parival
az étrendem
szoli moci tekila
az én trendem

koviubi pörivel
a kedvencem
lekipali csokival
jaj vétkeztem

fusizik a fatim is
a műhelyben
vegyigyümi üviben
a sparhelten

depizik a szaniban
a mutterchen
dobi cigi dugiban
a farzsebben

könyi szivi nehari
ha tévedtem
lityi-lötyi pasival
azt végleg nem

vidikazi zacsiban
a víkendem
csörizi a telimet
a véletlen

 Ahogy a kiemelt versek is mutatják, 
a nyelvjátékversek – a gyermekmono-
lóghoz hasonlóan – gyakran liriko-
epikus jellegűek, azonban a dísztelen, 
rímtelen belső beszéd közvetítése he-
lyett itt a játékos jelentésképzés létreho-
zására helyeződik a hangsúly. A versek 
könnyed játékossága a nyelvi humor-
ból fakad, ami elsősorban a gyermek-
nyelv-imitáció eszközeinek alkalma-
zásában rejlik. A roncsolt grammatika 
eszközei közül leginkább a gyermeki 
szórend, a szókicsavarás, az analóg 
mintára történő toldalékolástévesztés 
jelensége figyelhető meg, a nyelvron-
tás eszközeiből pedig a metatézis, a 
szóösszevonás, szótorzítás, a többféle 
jelentés egybetömörítése jelenik meg 
a versekben. Ezekkel a jelenségekkel 
függ össze a metaforák és az állandó-
sult szókapcsolatok szó szerinti (félre)
értelmezése, a direkt ellenbeszéd alkal-
mazása. A felsorolt eljárásokat figyel-
hetjük meg például Finyi Petra Gréta 
garbója című versében:

Finy Petra: Gréta garbója (részlet)

„Gréta volt a legjobb barátnőm.
Ülve-főve együtt voltunk,
Főleg az oviban.
Mindig az ő párja voltam,
Ha mentünk le az udvarra,
És mindig megfeleztem vele a 
hízóraimat.

a kortárs gyermekköltészet 
sajátosságai és típusai (3. rész)

Petres Csizmadia gabriella
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KatedraIrodalom

A következő óravázlat az ötödikes tanu-
lók íráskészségének a fejlesztésére irányul. 
A pedagógus az óra elején két csoportra 
osztja a tanulókat, minden tanuló húz egy 
számot magának. A  tanuló ezt a  számot 
fogja használni a  neve helyett az egész 
órán. Mindkét csoport 1. számú tanulója 
kap egy papírlapot, amin egy mondat ta-
lálható (ezt a tanár előre elkészíti): 
  az 1. csoport kiinduló mondata: A csil-

logó tenger hullámai között egyszercsak…
 a 2. csoport kiinduló mondata: Távoli er-

dők mélyén, sűrű erdő közepén…
Mindkét csoportban egyforma a mun-

kamenet, csak különböző a  kiinduló 
mondat. A csoportok „láncírás” segítségé-
vel folytatják a megkezdett mondatot, és 
egy összefüggő történetet írnak úgy, hogy 
néhány mondat megalkotását követően 
továbbadják az írás lehetőségét az utánuk 
következő csoporttársuknak.

A tanulók feladatai:
 Elolvasni az előző tanuló által írt rövid 

szöveget, vagy annak legalább utolsó 2 
mondatát, hogy tudjon mire kapcsolódni 
a saját fogalmazásával.
 Az olvasást követően 4 percen át folytat-

ja a történet írását. Az időt a tanár figyeli. 
Ezután a tanár megkéri a tanulókat, hogy 
adják tovább a lapot a következő csoport-
tagnak.
 A  csoport utolsó tagjának le kell zár-

ni a  történetet. A  történet természetesen 
annyi részből áll, ahány tanuló a csoportot 
képezi
 A végén felolvassák a két történetet. Ver-

senyt is lehet hirdetni, hogy melyik törté-
net tetszett jobban.

A foglakozást tanulók létszámától füg-
gően lehet 3-4 csoportban is dolgozni. A 
kiinduló mondatot a tanár tetszés szerint 
alakíthatja. 

A szövegalkotás során nemcsak az írás-
készség fejlesztésére helyezünk hangzúlyt, 
hanem a szövegértésre, illetve az együtt-
működési készségre és kreativitás kibon-
takoztatására is. Minél gyakrabban adunk 
ilyen típusú feladatokat a tanulóknak, 
annál ügyesebbek vetik papírra a gon-
dolataikat, és egyre jobb, érdekesebb fo-
galmazások születnek. A felolvasás után 
érdemes megbeszélni, hogy melyik rész 
sikerült a legjobban, vagy ellenkezőleg, 
kinek a szövege szorul esetleg „javításra”. 
Ezáltal alkalmuk nyílik a tanulóknak a vé-
leménynyilvánításra, az érvelés gyakorlá-
sára is.

Még akkor is, ha nagyon finom volt.
Tornán is együtt talicskáztunk,
Pedig a Gréta kövér,
És sokszor azt hittem,
hogy érvet kapok a cipekedéstől.
Három copfban hordtuk a hajunkat, 
nem kettőben, mint a többi lány.
És volt egy barátságkarkötőnk is.
Aztán jött a farsang,
kitaláltuk, hogy mind a ketten
legyünk flamingók,
- ez egy hosszú nyakú madár –,
és hogy szürke harisnyában leszünk
meg rózsaszín garbóban, amit felhú-
zunk a szánkig,
pontosabban a csőrünkig,
amit apa barkácsolt össze nekünk 
papírból
meg olyan kétlábú szögből.
De arra aztán végképp nem számí-
tottam,
hogy a vékonyka Ihász Kálmán, 
aki Afrika kutatónak öltözött farsang-
ra,
odamegy a Grétához,
és ad egy puszit a Gréta garbójára.”

A nyelvjátékversek a gyermeket 
nem a szórakoztatás alanyaként, pasz-
szív befogadójaként kezelik, hanem 
fordítva: a gyermekmegszólaló szóra-
koztatja társait vagy akár a felnőttet, 
vagyis a békaperspektíván keresztül 
megszólaló gyermeki hang a „hétköz-
napok kiszínesítését” hozza létre. Ez a 
tendencia figyelhető meg Varró Dáni-
el, Lackfi János, Kukorelly Endre, Finy 
Petra, Jász Attila, Garaczi László, Bor-
bély Szilárd, Bella István, Markó Béla 
stb. verseiben.

A nyelvjátékversek típusába sorol-
juk az ún. „szülői gyerekverset” is, 
amelyek a 20. századi gyermekköl-
tészeti hagyományok mai életkörül-
ményeire történő átírását foglalják 
magába, és integrálják a pedagógiai, 
pszichológiai és esztétikai diskurzus 
sajátosságait is. Átörökítik a szülő – 
gyermek szereposztás megjelenítését, 
ám beszédmódjukban nélkülözik a hi-
erarchikusság jelzését, és a kötött for-
mai hagyományokat preferálják. Ide 
sorolhatjuk Tóth Krisztina A londoni 
mackók (Tóth, 2013) című kötetét, ami 
a négy éves Marci hétköznapjait, játé-
kait, kérdéseit foglalja versbe, és a Gaz-
dag Erzsi-féle rímes-mesés gyermek-
versek hagyományát követi. (Gombos, 
2007, 51-53) Gombos Katalin szerint 
Tóth Krisztinának „sikerül megva-
lósítania azt a nem is olyan könnyű 
feladatot, hogy úgy beszéljen gyerek-
nyelven, gyerek szemlélettel, hogy a 

Kreatív írásos gyakorlat
kikerülhetetlen felnőtt interpretáció 
belesugárzása a „gyerekbeszédbe” ne 
legyen zavaró.” (Gombos, 2007, 52-53) 

Tóth Krisztina: A londoni mackók

Kézenfoglak, fütyülök a gondomra,
elmegyünk repülővel Londonba.

Hogyha futunk, elérjük a repülőt,
veszünk gyorsan kettő jegyet, leülőt.

Megnézzük, hogy hol laknak az an-
gyalok,
hogy a felhők közelről milyen nagyok.

Londonban majd esni fog és megázunk,
hazaérve angol teát teázunk.

Bemegyünk az áruházba mackóért,
elsuttogjuk, amit csak egy mackó ért.

Velünk jön majd a sok maci mind 
Pestre,
egyik a jobb, másik a bal zsebembe,

Harmadik a nagytáskából kukucskál,
- a negyedik hol van? Te meg elbújtál?

Itt van, itt van, itt van ez a mackóka,
kilátszik a paplan alól az orra!

A szülői gyerekvers típusát szá-
mos más költői életműben is meg-
figyelhetjük. Tóth Krisztina mellett 
érdemes kiemelnünk Lackfi János 
költészetét, aki az első gyermekvers-
kötetében – A buta felnőtt című kö-
tetben – egész ciklust szentelt a szülői 
gyermekvers típusára.

Ajánlott szépirodalom:
 Finy Petra: Gréta garbója. Naphegy, Buda-

pest, 2009.
 Kukorelly Endre: Samunadrág. Kalligram, 

Pozsony, 2005.
 Lackfi János: A buta felnőtt. Móra, Buda-

pest, 2004.
 Lackfi János – Vörös István: Apám kakasa. 

Változatok klasszikus magyar gyerekversek-
re. Noran, Budapest, 2004.
 Lackfi János: A részeg elefánt. Móra, Bu-

dapest, 2011.
 Lackfi János (szerk.): Aranysityak. Friss 

gyerekversek. Móra, Budapest, 2013.
 Lovász Andrea (szerk.): Navigátor. 

Cerkabella, Budapest, 2011.
 Lovász Andrea (szerk.): Érik a nyár. 

Cerkabella, Budapest, 2013.
 Lovász Andrea (szerk.): Elfelejtett lények 

boltja. Cerkabella, Budapest, 2013.
 Lovász Andrea (szerk.): Tejbegríz. 

Cerkabella, Budapest, 2013.
 Tóth Krisztina: A londoni mackók. Csimo-

ta, Budapes, 2013.
 Varró Dániel: Szívdesszert. KIS 21. SZÁ-

ZADI TEMEGÉN. Magvető, Budapest, 
2013.

Tímár lívia
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Katedra anyanyelv

többiek – a vándorlók – az óramutató 
járásával megegyező irányban a leg-
közelebbi asztalnál foglalnak helyet. A 
helyükön maradók megosztják a levél 
tartalmát a társaikkal. Így a vándorlók 
mindegyik csapathoz elvándorolnak és 
meghallgatják a levelüket.

A csapatok levelei a tanárhoz ván-
dorolnak ellenőrzésre, amit a követ-
kező magyar nyelvórán juttat vissza a 
csapatoknak az esetleges hibák kijaví-
tása után.

III. Zárórész
Mivel a tanulók már mozgásban 

vannak, így a tanórát a Keresd a 
helyed!-módszerrel zárjuk le. Az osz-
tály négy sarkát használom fel a fel-
adat elvégzéséhez.
 Az 1. sarokba akkor állt a tanuló, ha 

szerinte az egyszerűsítés elve érvénye-
sült a szóban.
 A 2. sarokba akkor állt a tanuló, ha 

szerinte nem érvényesült a szóban az 
egyszerűsítés elve.
 A 3. sarokba akkor állt a tanuló, ha 

szerinte a kiejtés elve szerint írja le a 
szót.
 A 4. sarokba akkor állt a tanuló, ha 

szerinte a szóelemzés elve szerint írja 
le a szót. 

A következő szavakat olvasom fel 
nekik: asszony, kulcscsomó, ifjúság, 
szomszédság

Miután elhangoznak a tanár által 
felsorolt szavak, a tanulóknak el kell 
dönteniük, hogy melyik sarkot vá-
lasztják. A helyes sarokból felszólított 
tanuló a táblánál magyarázza el a töb-
bieknek, hogy ő miért is állt abba a sa-
rokba. Így ismét játékosan rögzítetjük 
az elsajátított ismereteket.

Az óra visszacsatolásaként egy szo-
morú, közömbös és egy vidám arcocs-
kát rajzolok a táblára.  Helyremenés 
közben az arcocskák alá függőleges 
vonalakat húznak a tanulók, amivel 
kifejezik, hogy érezték magukat a tan-
órán. 

Forrás:
 KAGAN, Spencer: Kooperatív tanulás. Bu-

dapest: 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.

Az egyszerűsítés elvének gyakorlása az 5. osztályban
Talpaš Kamarás eszter

Az óra oktatási–nevelési célja: 
 A tanuló sajátítsa el a toldalékos és 

összetett szavak helyesírását. 
 A megismert helyesírási eseteket is-

merje fel és tudatosan alkalmazza. 
 Szókincsbővítés
 Toleranciára való nevelés

I. Ráhangolódás
Az osztályban csoportokat alakít-

hatunk ki. A tanulók az órán három 
csoportban (A, B, C csapat) dolgoz-
nak. A csapatalakítás a születési dátu-
mok szerint történik. 

A csapatok feladatai:
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Mivel? toll tollal
Mikor? ősz ősszel
Kivel? lány lánnyal
Mitől? sakk sakkal

A csapatokon belül minden tanuló 
kap szót, így mindenki szerepel az óra 
első részében.

II. A tananyag feldolgozása
A „C” csapat által felírt szavak segít-

ségével rávezetjük a tanulókat a sza-
vak helyesírására, azaz ezt használjuk 
fel az egyszerűsítés elvének elmagya-
rázására: mikor érvényesül és mikor 
nem érvényesül az egyszerűsítés elve?

Ezután kiegészítésre kerülnek a 
táblán lévő szavak, amelyek jegyzet-
ként bekerülnek a füzetbe.
 tollal – toll + val – érvénysül az egy-

szerűsítés elve
 ősszel – ősz + vel – nem érvényesül 

az egyszerűsítés elve
 lánnyal – lány + val – nem érvénye-

sül az egyszerűsítés elve
 sakkal – sakk + val – érvényesül az 

egyszerűsítés elve
A füzetbe való jegyzetet a tanulók 

a tankönyv 63. oldalán található sárga 
táblázattal egészítik ki. 

1. Keresd a párját!
a, Kapcsold össze a megfelelő párokat! 

A feladat során összetett szavakat 
kell alkotni a felsorolt szavak segítsé-

gével. A tanulók a feladatot egyedül 
oldják meg.
teher   gyűrű
sakk   korong
balett   klub
jég   csomó
kulcs   tánc
jegy   vonat  
     
b, Közösen a táblánál dolgozunk!
Hogyan írom helyesen?!
tehervonat
sakk-klub                
balett-táncos
jégkorong
kulcscsomó                             
jegygyűrű

2. Levelet kaptam!
A tanulók egy borítékban lapot 

kapnak, melyből megtudják, hogy 
társuk, Barni levelet kapott, de nem 
tud válaszolni, mivel nem tudja he-
lyesen leírni a szavakat. A feladat első 
részét együtt oldják meg a tanulók. 
a, a zárójelben lévő szavakat helyesen 
kell leírniuk
b, megírni, hogy miről szólhat a levél
c, majd visszajutatni
[aszszony]  
[királylyal]  
[könynyen] 
[jeggyűrű] 
[recscsen] 
[golyóstollval] 
[észszerűen] 
[kevesebbbe] 

A feladat első részét, azaz a szavak 
helyes átírását a tanár ellenőrzi az óra-
mutató járásával megegyező irányban 
minden egyes csapatnál.  

A feladat második részét, a szöveg-
alkotást a gondolkozz-forgószínpad 
módszerrel dolgozzák ki. A feladat 
megoldása során először mindenki 
magában átgondol egy-egy megoldá-
si lehetőséget, majd egy csoporttag 
ismerteti, a többiek pedig forgószín-
padszerűen, sorban reagálnak rá, el-
mondják a véleményüket a javaslatról, 
majd a következő tanulónál ugyanígy 
járnak el. Így minden csoporttag meg-
oldási lehetőséget adhat, ugyanakkor 
véleményezheti a többiek javaslatát. 
Az egyenlő részvétel elve is érvénye-
sült a feladatnál. Végül választanak 
egyet, amit a legsikeresebbnek vélnek, 
és azt olvassák fel a többi csapatnak.

Miután elkészültek a feladat másik 
részével – a szövegalkotással –, a kör-
hinta-módszerrel történik az ellenőrzés. 
A csapat egyik tagja a helyén marad, a 

az összetett sza-
vak határán  nem 
érvényesül
az összetett sza-
vak határán  nem 
érvényesül
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Katedraregionális oktatás

„ Az ember szíve mélyén örökké oda 
való, ahol született.” Tamási Áron

A regionális nevelés jelenlegi hely-
zete

A szülőföld ismerete egyre jelen-
tősebb teret hódít a szlovák oktatás-
politika hatalmas akadályokkal ren-
delkező útveszőjében. Az új állami 
oktatási program adta lehetőségként 
bevezethető regionális nevelés mint 
önálló tanóra a szülőföld megisme-
résének zászlóvivőjévé válhat. A Re-
gionális nevelés és tradicionális népi 
kultúra nevet viselő tantárgyi felület 
a Multikulturális nevelés részét képe-
zi. A tantárgy széleskörű ismereteket 
nyújt az adott lakhely történelméről, 
néprajzi, nyelvi és kulturális sajátos-
ságairól, valamint a természeti és tár-
sadalmi földrajzának adottságairól. 
Megalapozza, hogy a saját kultúrájuk 
mellett a diákok megismerjék és be-
pillantást nyerjenek a közvetlen kör-
nyezetükben élő más nemzetiségek 
kultúrájába és hagyományaiba. 

A regionális nevelés magába foglal-
ja az adott régió komplex jellemzését, 
ezért az állami kerettantervben felhív-
ják a figyelmet, hogy a tantárgy kiegé-
szítheti a képzőművészeti, zenei és eti-
kai nevelés tantárgyakat is, valamint 
útmutatót nyújt a pedagógustársada-
lomnak, hogy milyen fő célok men-
tén állíthatják össze az éves tervet. A 
program a következő célokat ajánlja: 
 A diákok közvetlen környezetének 

jellemzése, vagyis a család, az otthon 
és az iskola leírása, valamint az adott 
település történelmének, természet-
földrajzának és kulturális adottsága-
inak megismerése. Azaz a fő célok 
egyike, hogy a gyermek ismerje az őt 
körülvevő társadalmat. 
 A további célok közé sorolható, hogy 

a diák ismeretanyagot kapjon az őt 
körülvevő tradicionális és egyben az 
új kultúrákról, illetve szubkultúrákról 
is, mely során rögzíthetjük az adott 
településen őrzött népi szokásokat. 
 A tantárgy segítségével kialakíthat-

juk a tanulókban a különböző kultú-
rák iránti érdeklődést, melyek a tár-
sadalmi és földrajzi adottságoknak 
köszönhetően körülveszik. 
 Fontos, hogy a tanulók ismerjék az 

őket megillető jogokat, kötelessége-
ket és természetesen szülővárosuk, 
szülőfalujuk néphagyományait és 

kultúráját, valamint a szűkebb régión 
belül élő más nemzetek hagyomá-
nyait is. Ezzel alapozva a kulturális 
identitás kialakítására és különböző 
szokásokkal rendelkező honfitársa-
ink elfogadására. 

A regionális nevelés gyakorlati lehe-
tősége

Iskolánk, a gútai II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola pedagógiai tanácsa az is-
kola megújult (innovatív) iskolaprog-
ramjának jóváhagyásakor a kilencedik 
évfolyamban, heti egy órában iktatta 
be a regionális nevelést mint önál-
ló tantárgyat. A döntés célja az volt, 
hogy az újonnan bevezetett tantárgy 
oktatása során átadott ismeretekkel, 
kialakított készségekkel a tanulókban 
mélyebb kötelék alakuljon ki a szülő-
városukkal, az azt körülölelő régióval 
kapcsolatban. 

A regionális nevelés tantárgy be-
vezetése során a legnehezebb lépés a 
tanmenet kialakítása. A munka során 
a földrajz és történelem szakos kollé-
gák meghatározzák a tanmenet és a 
ráépülő tanterv tartalmát, melyben 
részletezik, hogy a speciális, helyi ré-
gió megismerésére szolgáló tantárgy 
tanmenete miben különbözik a két 
állami kerettantervben is megjelenő 
tantárgyétól. Emellett hangsúlyt fek-
tetnek a tanulók életkori sajátossága-
ira is, hogy a tanmenet és a tanterv 
hatékony lehessen. 

Lehetőségek a regionális nevelés 
tantárgy hatékonyabb oktatásához

Iskolánk, illetve Gúta városa közös 
erővel igyekszik kialakítani és elmélyí-
teni az itt tanuló alap- és középiskolás 
diákokban a helyi hagyományok tisz-
teletét, valamint gyarapítani a város 
történelméről, természeti adottságai-
ról való ismereteiket. Ezért elsősorban 
egy regionális segédtankönyv megal-
kotását szorgalmazta a városi képvise-
lőtestület. Ez a bizonyos tankönyv két 

nagy tematikus egységre osztható. Az 
első részben a város történelmével és 
a népi hagyományokkal ismerkednek 
meg a tanulók, a második részben 
pedig a település földrajzi adottságait 
boncolgatják, ahol pontos ismereteket 
kapnak a természetföldrajzi és a társa-
dalom-földrajzi adottságokról. 

Az elméleti tudás mellett fontosnak 
tartjuk a terepen történő gyakorla-
tokat is, ahol hangsúlyt fektetünk az 
önállóságra és a diákok kreativitásá-
ra is. A városközpont területén, több 
helyszínen megrendezett, különböző 
gyakorlati feladatokat kell megol-
daniuk a csoportokba osztott tanu-
lóknak, akik a helyes eredmények 
leadása után egy plusz információval 
lesznek gazdagabbak és juthatnak to-
vább a következő megállóhoz, majd 
onnan a célhoz.

Gyakran alkalmazhatóak a haté-
konyság növelése érdekében különbö-
ző didaktikai játékok is, melyek a di-
ákok és tanárok közös „ötleteléseinek” 
lehetnek eredményei. Ilyen például a 
városunk történelméről, földrajzáról 
és gazdaságáról kialakított társasjá-
ték, melynek megoldásához egyaránt 
szükség van a tanév folyamán kapott 
lexikális tudásra és a terepen szerzett 
tapasztalatokra is.  

Felhasznált irodalom:
 DUBCOVÁ et al. 2013. Práca s 

talentovanou mládežou v  geografii. 1. ki-
adás. Nyitra: FPV UKF. 2013. 130 o. ISBN 
978-80-558-0323-4

 FARSANG A. 2005. Korszerű módsze-
rek a földrajzoktatásban. 1. kiadás. Szeged: 
Szegedi Tudományegyetem, 2005. 86 o. 
Mentor(h)áló Projekt -TÁMOP-4.1.2-
08/1/B-2009-0005

 HRBÁCSEK-NOSZEK M. 2011. Regio-
nális tudat az iskolában. 1. kiadás. Pozsony: 
AB-ART Könyvkiadó, 2011. 152 o. ISBN: 
9788080871000

 ÁLLAMI OKTATÁSI PROGRAM. 
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/
dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-
program/svp_nsv_6_2_2015.pdf  (2015-12-
29)

A regionális nevelés mint a szülőföld 
megismerésének egyik legfontosabb színtere

Bagita Judit – Varga Tamás

Didaktikai társasjáték 
Forrás: Varga T. (2015)
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Ki ne ismerné az oly sokat énekelt 
Akácos út kezdetű dalt? Sokak sze-
rint ez a legszebb magyar nóta, má-
sok viszont szerfölött lekicsinylik. Mi 
tagadás, kissé érzelgős és már eléggé 
elcsépelt is. Ízlés dolga, ki minek tart-
ja. Keletkezését illetően sok vita for-
gott körülötte, egyesek azt állították, 
német, mások meg, hogy román ere-
detű, azonban tény, Magyarországon 
a cigányzenekarok honosították meg 
a dzsentrivilág fénykorában. Ami vi-
szont nekem rég feltűnt, hogy kezdet-
ben nem azzal a szöveggel énekelték, 
amellyel manapság. Legalábbis az első 
strófáját nem, ami ma így szól: „Nyár 
este volt, madár dalolt a fán…”, előző-
leg pedig: „… pacsirta szólt a fán”. Ez 
váltott ki egy másik vitát, miszerint ki 
látott pacsirtát fán énekelni, hiszen az, 
az ég madara. Ha megkérdezték vol-
na az ornitológusokat, nekik biztosan 
más lett volna a véleményük, de hát a 
széplelkeket ilyen prózai dolgok so-
sem érdekelték. A szakirodalomban 
az erdei pacsirtáról például ez olvas-
ható: „A hím szívesen ül fákra is éne-
kelni. Tavasszal és nyáron szinte éjjel-
nappal dalol, mind ülve, mind repülés 
közben. Éneke nagyon szép és tiszta, 
de nem változatos”. Hátha épp ennek 
a madárnak az éneke ihlette meg a dal 
szerzőjét? Ki tudhatja? De hogy mi-
ért nem lett az erdei pacsirtából (is) 
nótasztár, annak is megvan a maga 
oka. Szerintem azért, mert a népsze-
rűséget elorozta tőle a mezei pacsirta, 
mely előadói művészetében hasonló 
trükkökkel él, akár az embersztárok. 
Túlzottan exhibicionista, ráadásul 
még plagizál is. Olvassuk csak! „Ének 
közben újra meg újra felemelkedik a 
földről, s szinte remegő csapkodással 
száll feljebb, egyre feljebb, míg végre 
majdnem eltűnik a pillantásunk elől. 
Ezután újra leereszkedik, összecsukott 
szárnyakkal úgy hull alá, mint a mély-
be hajított kő s csak közvetlenül a föld 
közelében tárja ki szárnyait, s fészke 

közelében letelepedik. Bár dala csak 
kevés világos, tiszta, erős hangot tar-
talmaz, de végtelenül sok szakaszból 
áll, melyeket hol trillázva és pergetve, 
hol élesen fütyülve ad elő. Dala szép-
ségéhez hozzájárulnak a más madarak 
énekéből átvett részek. Napkelte előtt 
és napnyugta után a földön is énekel.” 
Nahát! 

A harmadik fajból, a búbos pacsir-
tából nem lett híres „előadóművész”, 
pedig igencsak törekszik rá. Íme a bi-
zonyíték: „… szívesen hallatja szavát a 
talaj egy-egy kiemelkedéséről. A szava 
így hangzik: »tritritri és gyui.« Éne-
kében bőven találni idegen hangokat, 
mivel a búbos pacsirta kiváló utánzó 
(»gúnyoló«)”. Vagyis parodista? Ez 
sem kutyafüle!

De vegyük komolyabbra a szót, azaz 
pár mondattal váltsunk át a biológia 
nyelvére!  

A pacsirtafélék (Alaudidae) csa-
ládja, a verébalaknak (Passeriformes) 
rendjébe tartozó énekes madarak. E 
soktagú családból az MME 2003-ban 
három fajt választott ki az év mada-
rának: a mezei- (Alauda arvensis), a 
búbos- (Galerida cristata) és az erdei 
pacsirtát (Lillula arborea). Kérdezhet-
nénk, minek alapján? Valószínűleg 
azért, mert a magyar határőrök 2001-
ben egy Olaszországba tartó hűtőka-
mionban több mint 11 ezer madár-
tetemet foglaltak le, nagyrészt apró 
énekeseket, főként rigókat és pacsirtá-
kat, melyeket az olasz éttermek ínyenc 
vendégeiknek asztalára szántak, mint 
ételkülönlegességeket. De vajon mit 
lehet megenni egy pacsirtából, hiszen 
a legnagyobbnak az élő testtömege 
is alig éri el az 50 grammot. Az ilyen 
őrültségekre szokták mifelénk azt 
mondani, hogy vannak emberek, akik 
jó dolgukban már nem tudják, mit 
csináljanak. Ha értelemben és érzel-
mekben lennének annyira gazdagok, 
mint anyagi javakban, talán nem len-
ne annyi sok ostobaság a világon. De 

ahhoz az is kéne még, hogy legalább 
részben ismerjék a természetet és a 
művészeteket. Hiszen olyan bűbájo-
sak ezek a madarak, csak észre kellene 
venni őket. A búbos pacsirta régebben 
a tágas mezők madara volt, ma viszont 
ott szaladgál a lábunk előtt az aszfal-
ton, elszórt morzsák után kutatva. 
Évtizedek során annyira urbanizáló-
dott, hogy a kóbor macskák elől me-
nedéket keresve, a panelházak tetején 
is képes költeni, ami számára újabb 
veszélyek forrása lett. Ugyanis annak 
ellenére, hogy a pacsirták minden faja 
fészeklakó, a kicsinyeik már 9-10 na-
pos korukban mielőtt megtanulnának 
repülni, szanaszét szaladnak, viszont a 
háztetőkön nincs elég tér, így többsé-
gük a mélybe zuhan. Hiába szaporák – 
évente kétszer, háromszor is költenek 
–, egyedszámuk mindinkább apad. A 
mezei pacsirtáé is, mert őt meg a mo-
nokultúrás, vegyszeres gazdálkodás 
irtja kíméletlenül.

Köszönhetően a művészeteknek, 
mint már utaltam rá, ő a legismertebb 
mind közül. Magasra szálló madár-
ként a reményt és az (el)vágyódást 
szimbolizálja. A mi Petőfinktől Van 
Goghon át Jiři Mencelig se szeri, se 
száma a művészeknek, akik a saját 
eszközeikkel örökítették meg. Kép-
telenség lenne mindenkit felsorolni, 
aki valami módon „megénekelte”, de 
ha a festészetben támad kedvünk ba-
rangolni, könnyen rálelünk Szinnyei 
Merse Pál Pacsirtájára. A magyar iro-
dalomban alig akad klasszikus költő, 
aki szóba ne hozta volna. 

S ha már a zenével kezdtem, had 
említsem meg a román Dinicu művét, 
amit a 100 tagú cigányzenekar elő-
adásában élvezhetünk, ha élőben nem 
is, legalább CD-n vagy az interneten. 
Még így is felejthetetlen élmény hall-
gatni. Ám ha az igazi pacsirtát halljuk 
énekelni, pláne február végén, amikor 
megérkezik hozzánk, semmi sem tudja 
pótolni. Ha megérkezik egyáltalán…

A pacsirtákról
Csicsay Alajos  
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Virágtalan növények
Vannak olyan növények, amelyek 

szárazföldön élnek és spórákkal sza-
porodnak. A spórák olyan szaporító-
sejtek, amelyeket erős fal vesz körül. 
Ha egy páfrányspóra megfelelő hely-
re hullik, új növény fejlődik belőle, 
azonban az egy kis zöld korong lesz, 
amelyet előtelepnek nevezünk. En-
nek a  kis növénynek nedves talajra 
van szüksége, hogy növekedhessen, 
hiszen a feladata az ivaros szaporodás 
– női- és hím ivarsejtek képzése. Ez-
után a petesejteket megtermékenyítik 
a hímivarsejtek. Ezekből a megtermé-
kenyített petesejtekből fejlődik aztán 
a  spórákat termelő páfrány. Megfi-
gyelhető, hogy a  virágtalan (egyes 
irodalmak szerint alacsonyabb rendű) 
növényeknél – zuzmók, mohák, páf-
rányok, zsurlók stb. – gyakori ez az 
ún. nemzedékváltakozás. 

Kísérlet: Páfrányspórákat keltetünk
Feladat: A  nemzedékváltozás meg-

figyelése akkor a  legkönnyebb, ha mi 
magunk nevelünk páfrányt. Ezt cél-
szerű tavasz végén, esetleg nyáron el-
végeznünk. Nedves erdőkben, árnyas 
falakon, sziklákon vagy bozótosokban, 
sőt akár otthon is könnyedén találha-
tunk páfrányokat. Fontos, hogy meg-
vizsgáljuk, érettek-e a spórák, amelyek 
a levél fonákján találhatóak. Ha meg-
rázzuk a levelet és a spórák lehullanak 
róla, akkor azok már érettek, így egy 
zacskóban haza is vihetjük a leveleket.
 Eszközök: Petri-csésze, tetszőleges 

páfránylevél érett spórákkal (mi erdei 
hölgypáfrányt használtunk), virág-
föld, esetleg tőzeges homok

 Munkamenet:
1. Összegyűjtjük a  szükséges érett 
spórákat, amelyek barnák és könnye-
dén lehullanak a  levélről. Az, hogy 
milyen fajhoz tartozik, nem számít. 
Azért, hogy megbizonyosodjunk ar-
ról, hogy a  spórák biztosan érettek, 
néhány órára hagyjuk őket meleg, 
száraz helyen.
2. Egy Petri-csészét megtöltünk vi-
rágfölddel és meg is nedvesítjük. Ez-
után a  fonákjával lefelé tartunk egy 
páfránylevelet és megütögetjük, hogy 
a  spórák a  virágföldre hulljanak. Ne 
takarjuk be őket földdel!
3. Ezután a Petri-csészét nedves, me-
leg helyre helyezzük és várunk, amíg 
a spórákból kifejlődnek az előtelepek. 
Ha ez megtörtént, az edényt világo-
sabb helyre tehehetjük.
 Kiértékelés: Miután kialakult az 

előtelep, szépen megfigyelhető az új 
páfránynövények fejlődése. Ekkor az 
összetett levelek és azok felépítése is 
jól látható.

A kalaposgombák szaporodása
Minél több spórát termel a  gomba 

termőteste, annál nagyobb esélye van 
a  fennmaradásra. Egy ehető gom-
ba képes egy óra alatt akár 30 millió 
spórát is szétszórni. Ha letörünk egy 
gombát és megnézzük a  kalap alját, 
akkor megfigyelhetjük a spórákat ter-
melő képződményeket – lemezeket 
vagy csöveket. 

 A  gombák szaporodásának egyik 
látványos módja a boszorkánygyűrűk 
létrejötte. Miután egy spóra a  földre 
hull, létrehozza a földalatt a  gomba-

fonalak hálózatát. Ennek segítségével 
táplálkoznak a gombák és a talaj felett 
létrejönnek a  termőtestek, amelyek 
azonban hamar elpusztulnak, ám 
a  gombafonalak ezután is folyama-
tosan tovább nőnek. A fonalak egyre 
kijjebb húzódnak a tápanyagok után, 
a  régi fonalak elpusztulnak, a  fiata-
labbak pedig gyűrű-alakot képeznek. 
Így, ha termőtesteket hajtanak, akkor 
láthatóvá válik a boszorkánygyűrű.

Kísérlet: Készítsünk spóralenyoma-
tot
 Feladat: A  különböző gombafajok 

spóráinak színei is különbözőek le-
hetnek: sárgák, fehérek, feketék, stb. 
Ha elkészítjük a  kalap lenyomatát, 
könnyedén megvizsgálhatjuk a  spó-
rák színeit.
 Eszközök: színes kartonpapír, gom-

bafejek, rögzítőpermet, műanyagtál
Munkamenet:
1. Helyezzük egy érett gomba kalap-
ját egy kartonlapra és fedjük le a mű-
anyagtállal.
2. Egy nap elteltével óvatosan felemel-
hetjük a tálat és a gombafejet is. Lát-
hatóvá vált a spórák lenyomata, de ne 
érintsük meg, mivel könnyen tönkre-
tehetjük, szétmaszatolhatjuk azt.
3. Olyan helyiségben, amely jól szel-
lőzik, rögzítőpermettel befújjuk a  le-
nyomatot, hogy ne maszatolódjon el 
és ne menjen tönkre.
 Kiértékelés: Ennek a  módszernek 

a  segítségével könnyedén készíthe-
tünk több lenyomatot is. Megfigyel-
hetjük a spórák színét, sőt a lemezek, 
vagy csövek elrendeződését is.

gyakorlatok biológiaórára
Jurík Tünde – Nagy Kitti

a. A fejespenész felépítése, 
b. a fejespenész szabadszemmel, 
c. gombafonalak mikroszkóp alatt

A kalaposgombák 
felépítése

Így fejlődnek a 
kalaposgombák Boszorkánygyűrűk létrejötte

A képeken a kísérlethez szükséges 
eszközök és egyes fázisai láthatók

Erdei hölgypáfrány, óriás szőrmoha

A páfrány nemzedékváltako-
zása, 1. a páfránynak összetett 
levele van, 2. a levelek fonákján 
spórák képződnek, 3. létrejött 
előtelep, 4. fejlődésnek indult 
páfrány az előtelepen
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A tesztelésre való felkészítésről szóló 
sorozatunk VI. részében „életszerű”, gya-
korlati feladatokkal foglalkozunk.

1. Egy kórusversenyen 11 zsűritag volt, 
minden zsűritag legfeljebb 10 pontot 
adhatott. Az pontszámot úgy számítot-
ták ki, hogy az adott pontokból levontak 
egy legmagasabb és egy legalacsonyabb 
pontszámot, hogy így előzzék meg a „túl-
pontozást” és az alulpontozást, majd a 
megmaradott 9 számot összeadták. Két 
példa: Az egyik kórusnak a zsűritagok az 
alábbi pontokat adták: 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 
9, 10, 10. Az 5-öst és az egyik 10-est ki-
húzták, a megmaradt számok összege 73. 
Egy másik kórus mind a 11 zsűritagtól 10 
pontot kapott. Két 10-est kellett levonni, 
hiszen a legalacsonyabb és a legmagasabb 
pontszám egyaránt 10. A megmaradt 
pontok összege 90.
a) A Pacsirta Kórusnak minden zsűritag 
más-más pontot adott. Hány pontot ka-
pott összesen ez a kórus?
b) A Dóremifa Kórusnak a zsűritagok há-
romféle pontot adtak. Ezek a pontszámok 
egymást követő természetes számok vol-
tak. Négyen adták a háromféle számból a 
legkisebbet, négyen a legnagyobbat (tehát 
hárman adták a középsőt). Legalább hány 
pontot szerzett ez a kórus? Legfeljebb 
hány pontot szerzett ez a kórus?
2.  Az előző feladatban említett verseny 
kórusait pontszám alapján minősítették. 
A 85–90 pontot szerző kórusok aranyko-
szorút, a 75–84 pontot szerzettek ezüstko-
szorút, az 55–74 pontot szerzettek pedig 
bronzkoszorút kaptak.
a) Milyen minősítést kapott a Pacsirta Kó-
rus?
b) Milyen minősítést kaphatott a Dóremifa 
Kórus? Mondj mindegyik esetre egy-egy 
példát!
3. A kórusversenyen az Alfa Kórus meg-
előzte a Béta Kórust. Ha nem húztak 
volna ki egy legnagyobb és egy legkisebb 
pontszámot, akkor a Béta megelőzte volna 
az Alfa Kórust. Keress legalább egy példát 
a két kórus pontozására!
4. Bergengócia labdarúgó-bajnokságában 
7 csapat vesz részt. A bajnokságban min-
den csapat kétszer játszik a többi csapattal. 
Egy-egy csapat a győzelemért 3, a döntet-
lenért 1, a vereségért 0 pontot kap.
a) Legfeljebb hány pontot szerezhet a baj-
nokság végére a győztes csapat?
b) Mennyi lehet a bajnokság végén a pont-
számok maximális összege?
c) Mennyi lehet a bajnokság végén a pont-
számok minimális összege?

5.  Bergengóciában megváltoztatták a 
labdarúgó-bajnokság pontozását. Az ide-
genben szerzett győzelemért 4 pontot, az 
idegenben elért döntetlenért 2 pontot, az 
idegenben elszenvedett vereségért 1 pon-
tot adnak, ugyanakkor az otthoni győzele-
mért csupán 3 pontot, az otthoni döntet-
lenért 1 pontot és az otthon elszenvedett 
vereségért 0 pontot adnak. (Minden csa-
pat egy másik csapat ellen az egyik mérkő-
zését otthon, a másikat idegenben játssza.)
a) Legfeljebb hány pontot szerezhet így a 
bajnokság végére a győztes csapat?
b) Mennyi lehet a bajnokság végén a pont-
számok maximális összege?
c) Mennyi lehet a bajnokság végén a pont-
számok minimális összege?
6.  Egy könyvesbolt a klubkártyával ren-
delkezők számára 20%-os kedvezmény-
nyel árusítja könyveit. Boldizsár még nem 
tagja a könyvklubnak. Megtudta, hogy a 
klubtagság éves díja 15 €.  Legalább hány 
€ értékben kell könyvet vásárolnia, hogy 
érdemes legyen klubtaggá válnia?
7.  Bergengócia egyik gyártóüzemében 
téglatest alakú fémtárgyakat készítenek, és 
ezeket belakkozzák. A fém 1 cm3-e 2 pe-
tákba, a lakk 1 cm2-e pedig 3 petákba ke-
rül. Háromféle fémtárgy készül. Az egyik 
élei: 3 cm, 3 cm és 5 cm, a másikéi: 2 cm, 
3 cm és 6 cm, a harmadikéi pedig: 1 cm, 
4 cm és 5 cm.
a) Mennyibe kerülnek az egyes darabok?
b)  Egy dobozba beletesznek mindegyik 
fajtából legalább 1 darabot. A dobozban 
elhelyezett tárgyak árának 3000 és 4000 
peták között kell lennie. Tervezd meg leg-
alább két ilyen doboz tartalmát!
c) Határozd meg a doboz minimális mé-
reteit!
8.  Meseország 6 városa egy szabályos 
hatszög csúcsaiban helyezkedik el. Mind-
egyik város középpontjából a többi város 
mindegyikébe egy-egy nyílegyenes út ve-
zet.
a) Hány útkereszteződés van a városok te-
rületén kívül?
b) Minden olyan útkereszteződésbe, ame-
lyekben 2-nél több út fut össze, körfor-
galmat építettek. Hány körforgalom van 
Meseországban?
c)  Januárban egész Meseországban hava-
zott. Hány km-nyi utat kellett a hóekék-
nek megtisztítaniuk, ha két szomszédos 
város távolsága 40  km? (A körforgalom 
hossza elhanyagolható.) Hány hóekét kell 
működtetniük, ha az utakat 8 óra alatt le 
szeretnék tisztítani. A hóekék 5 km/h se-
bességgel haladnak.

Az élesztő sejtek
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A spóralenyomat készítésé-
hez szükséges eszközök és 
eredmény

Kísérlet: Fejespenészt nevelünk
 Feladat: fejespenész nevelése és 

megfigyelése.
 Eszközök: Petri-csésze, kenyér, víz
 Munkamenet:

1. Helyezzünk a  Petri-csészébe né-
hány kisebb darab kenyeret. Szórjunk 
rá egy kevés port, pár csepp vizet, és 
fedjük le.
2. Két nap elteltével a penészgombák 
ellepik az edényt. 
 Kiértékelés: Megfigyelhetjük a gom-

bafonalakat szabad szemmel, nagyító-
val vagy mikroszkóppal. Megvizsgál-
hatjuk a spóratokokat is.

Kísérlet: Megfigyeljük az erjedés 
termékeit
 Feladat: Az élesztő nagyon fontos, 

hiszen erjedést idéz elő, ami azt je-
lenti, hogy a szerves anyagok oxigén 
jelenléte nélkül bomlanak le. A  fo-
lyamat alatt cukorral táplálkoznak az 
élesztősejtek, amelyet aztán – mivel 
nincs jelen oxigén – ezek a sejtek al-
koholra és szén-dioxidra bontanak. 
Ilyenkor a sejtek nagyon gyorsan ké-
pesek osztódni. Ez a kísérlet lehetővé 
teszi számunkra az erjedés termékei-
nek a megfigyelését.
 Eszközök: pohár, kartonlap, élesztő, 

cukor, fapálca, víz
 Munkamenet: 

1. Keverjünk el egy pohár vízben egy 
kanál cukrot, és adjunk hozzá egy kevés 
élesztőt. Keverjük össze, majd fedjük le. 
2. Néhány nap múlva, amikor már 
buborékok jelentek meg a pohárban, 
emeljük fel a kartonlapot, és egy égő 
fapálcát gyorsan dugjunk alá. 
3. Kiértékelés: Megfigyelhetjük, hogy 
a láng elalszik, mivel a fedő alatt nincs 
oxigén, csak tiszta szén-dioxid – ezt 
az élesztősejtek termelték a cukor le-
bontása közben.

Óriás szőrmoha

Felkészítő feladatok 
a matematikai tesztelésre – VI. rész

Horváth géza
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Jól látható, hogy ahol az egyik so-
rozat befejeződik, ott kezdődik el a 
másik; ebből adódik, hogy a sorozat 
első tagja mindig más szám. Ugyanez 
a sorozat páros hatványok esetében 
minden esetben 1-gyel fog kezdődni. 
Tekintsük meg a 2. hatvány számpi-
ramisát, hogy látható legyen a kü-
lönbség:

A két számpiramist vizsgálva szem-
betűnik, hogy a második hatvány 
következő eleme mindig a sorozat 
következő számával nagyobb az elő-
zőnél (pl. 92 = 81, 64 + 17 = 81, ahol a 
17 a következő sorozat utolsó eleme.

Ezek után arra a következtetésre 
jutottam, hogy kell lennie egy logi-
kus és kiszámítható összefüggésnek 
a sorozatok elemeit tekintve; illetve 
arra is, hogy más matematikai tör-
vényszerűség vonatkozik a páros 
hatványokra, és más a páratlanokra. 
Megvizsgálva a sorozat szabályait 
magasabb hatványkitevőkkel is, az 
alábbi feltételezést fogalmaztam meg:
1. A páros számok esete
Minden n természetes szám x-edik 
páros hatványa felírható olyan egy-
mást követő páratlan természetes 
számokból álló sorozat tagjainak ösz-
szegeként, ahol a sorozat első tagja: 
a1  = 1 és a sorozat tagjainak száma 
nx/2. Képlettel kifejezve: nx = 1 + 3 + ... 
+ az, ahol z = nx/2.

2. A páratlan számok esete
Minden n természetes szám y-odik 
páratlan hatványa felírható olyan 

egymást követő páratlan természe-
tes számokból álló sorozat tagjainak 
összegeként, amelyben a sorozat első 
tagja: a1 = np – nq + 1, ahol p + q = y 
és p – q = 1; a sorozat tagjainak száma 
pedig n(y – 1)/2. Képlettel kifejezve: ny = 
a1  +  ...  +  av, ahol v  a sorozat utolsó 
tagját jelölő szám: v = n(y – 1)/2.

Megjegyzés: a páratlan számok ese-
tére megadott a1 = np – nq + 1 képlet 
a páros számokra is alkalmazható, itt 
viszont figyelembe kell venni, hogy 
p = q = x/2, tehát a1 = 1.

A fenti képletek „működőképessé-
gét” igazolandó vizsgáljuk meg az 1, 
2, 3 és 4 természetes számok hatvá-
nyait.
a) Az említett számok nulladik hat-
ványa:
Mivel a 0 páros szám, ezért a sorozat 
első tagja 1. A sorozat tagjainak szá-
ma n0/2  = n0  = 1, tehát az eredmény 
mindig 1 lesz. A természetes számok 
nulladik hatványa valóban mindig 
1-gyel egyenlő.
b) Az említett számok első hatványa:
Az 1 páratlan szám, ezért a sorozat 
első tagja az a1 = np – nq + 1 képlet-
tel számítható ki, ahol p  +  q  = 1  és 
p – q = 1, tehát p = 1 és q = 0. A soro-
zat tagjainak száma: n(1 – 1)/2 = n0 = 1.

Ha n  =  1, akkor 11  = a1  = 
11 – 10 + 1 = 1.

Ha n  =  2, akkor 21  = a1  = 
21 – 20 + 1 = 2.

Ha n  =  3, akkor 31  = a1  = 
31 – 30 + 1 = 3.

Ha n  =  4, akkor 41  = a1  = 
41 – 40 + 1 = 4.

Érdekesség, hogy eredményként 
nem sorozatot kapunk, hanem magát 
az adott természetes számot. Ám ez 
csak látszólag jelent kivételt, hiszen 
úgy is fogalmazhatunk, hogy 21  = 
1 + 1; 31 = 1 + 1 + 1 stb.
c) Az adott számok második hatvá-
nya:
A 2 páros szám, tehát a1 = 1, és a so-
rozat tagjainak száma: n2/2 = n.
Ha n = 1, akkor 12 = a1 = 1.
Ha n = 2, akkor 22 = a1 + a2 = 1 + 3 = 4.
Ha n  = 3, akkor 32  = a1 +  a2  + a3= 
1 + 3 + 5 = 9.
Ha n = 4, akkor 42 = a1 + a2  + a3 + a4 = 
1 + 3 + 5 + 7 = 16.

Azok a csodálatos páratlan számok!
Hommer lászló

Tisztelt Kollégák!
A tanév elején kaptam az alábbi 

írást egy magyarországi, nem mate-
matika-szakos kollégától, amelyben 
közreadja egy sejtését a természetes 
számok hatványainak sorozat-ösz-
szeggé alakításáról. Tudom, az itt leír-
tak némelyike közismert összefüggés. 
Például: n darab egymást követő pá-
ratlan szám összege az n szám köbé-
vel egyenlő. Ezt az ügyesebb tanulók 
(babszemekkel) szemléletesen is tud-
ják igazolni. Az is köztudott, hogy n 
darab egymást követő (vagy egymást 
„azonos ritmusban” követő) termé-
szetes szám összege a középső szám 
n-szeresével egyenlő, és az sem gond, 
ha n páros, mert ebben az esetben a 
középső szám „valamennyi egész 5 
tized”, amelynek párosszám-szorosa 
biztosan természetes szám. A szerző 
azonban nem elégszik meg a számok 
négyzetével és köbével: tovább lép, 
és általánosan használható képletet 
talál minden hatványkitevőre. Igaz, 
mindezt csak sejtés szintjén. Ezt ő is 
érzi, ezért írása végén föltesz egy kér-
dést, amelyre választ vár. Aki egzakt 
módon tud és szeretne válaszolni, 
kérem, juttassa el írását a címemre 
(Sládkovičova 5, 937  01  Želiezovce 
vagy e-mailben: horvath.geza@
slovanet.sk)!

Horváth Géza

Valamikor a 90-es évek elején le-
hetett; oly rég, hogy személyi számí-
tógép még nem is volt, rendkívül ér-
dekes összefüggést találtam az egész 
számok hatványai, illetve meghatá-
rozó számú páratlan szám összege 
között. Nevezetesen azt, hogy a ter-
mészetes számok pozitív egész hatvá-
nyai felírhatók egymást követő párat-
lan számok összegeként úgy, hogy az 
alapból és a hatványkitevőből ponto-
san megadható a sorozat első eleme, 
és a sorozat tagjainak darabszáma is. 
Az összefüggésre a harmadik hatvány 
számpiramisa vezetett rá. Íme:
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Feltételezésünk az 1, 2, 3, 4 hat-
ványalapokra a második hatvány ese-
tében is igaznak bizonyult.
d) Az adott számok harmadik hatvá-
nya:
a1 = np – nq + 1 képlettel számítható 
ki, ahol p + q = 3 és p – q = 1, tehát p = 
2 és q = 1. A sorozat tagjainak száma: 
n(3 – 1)/2 = n1 = n.
Ha n = 1, akkor 13 = a1 = 1.
Ha n = 2, akkor 23 = a1 + a2 = 3 + 5 = 8.

Ha n = 3, akkor 33 = a1 + a2 + a3= 
7 + 9 + 11 = 27.

Ha n  = 4, akkor 43  = a1 +  a2   + 
a3 + a4 = 13 + 15 + 17 + 19 = 64.

Feltételezésünk az 1, 2, 3, 4 hat-
ványalapokra a harmadik hatvány 
esetében is igaznak bizonyult.

(H. G. megj.: A szerző hasonló rész-
letességgel vezeti le az adott számok 
negyedik, ötödik és hatodik hatványát 
is; ennek részletes ismertetésétől most 
eltekintünk.)

 A fent bemutatott matematikai 
jelenséget először írógéppel rögzí-
tettem, majd eltettem, és sokáig a 
fiókom mélyén pihent. Pár évvel ez-
előtt, már a fejlettebb számítógépes 
processzorok idejében megkértem 
egy kollégát (Kemenes Tamást, a váci 
Boronkay György Gimnázium ma-
tematika—számítástechnika—rajz-
szakos tanárát), hogy hozzon létre 
egy programot, amely a megadott 
algoritmus szerint számolva nagyobb 
számok esetén is ellenőrizni tudja a 
feltevést. Ez 20 számjegy nagyságren-
dig sikerült is, de klasszikus matema-
tikai bizonyítást nem tudott rá találni. 
(Én meg sem próbáltam, hiszen nem 
vagyok matematikus, csak szeretek 
játszani a számokkal.) Egy amerikai 
matematikust megkértem, fordítsa le 
angolra az írásomat, meg is tette, de 
ő sem tudott matematikai bizonyítás-
sal szolgálni hozzá. Adott a kérdés: 
van egy képlet, amely segítségével 
a hatványozás sorozat-összeadássá 
konvertálható. Lehet-e a matemati-
ka egzakt módszereivel bizonyítani 
igazságát? Legyen hát ez a feltevés 
egy kihívás, ami a bizonyíthatóságot, 
illetve a gyakorlati alkalmazást illeti.

Bizonyára mindnyájan kaptunk már 
olyan reklám e-mailt, melynek feladója 
már a tárgyban biztosított minket arról, 
hogy megtalálta a hatékony nyelvtanulás 
kulcsát, egy olyan módszert, melynek se-
gítségével zavarba ejtően rövid idő alatt, 
mindenféle különösebb nehézség nél-
kül tanulhatunk meg bármilyen idegen 
nyelvet. Ha netán mégsem kaptunk még 
ilyen e-mailt, az internetet böngészve 
biztosan találkoztunk már hasonló tar-
talmú felugró ablakokkal, vagy legalább 
valamelyik oldalsávban megjelenő, villo-
gó reklámokkal. Olykor még a módszer 
hatékonyságát igazoló videofelvételhez 
is találunk hivatkozást, melynek hatásá-
ra el is gondolkodunk azon, hogy ebben 
a (csoda)módszerben talán tényleg van 
valami. Aztán felmerül bennünk a kérdés, 
hogy ha létezik ilyen módszer, miért nem 
ezt használják az iskolákban? Miután be-
látjuk, hogy azért, mert ilyen módszer 
nincs, szerte is foszlik a frissen kialakult 
álomképünk, melyben a nyári kirándulá-
son már a látogatott ország nyelvén beszé-
lünk majd a helyiekkel. De akkor mégis 
hogyan kezdjünk neki egy idegen nyelv 
elsajátításához?

 A nyelvtanulást talán annak a ténynek 
a fel- és beismerésével érdemes kezdeni, 
hogy nem létezik tökéletes módszer. Az 
idegen nyelv – csakúgy, mint bármilyen 
más jellegű tudás – nem fog csak úgy a 
fejünkbe szállni, hiába fizetünk csillagá-
szati összegeket a széles körben reklámo-
zott módszerekért, hiába iratkozunk be 
ebbe vagy abba a nyelviskolába. Az ide-
gen nyelv elsajátításának sikeressége ma 
is ugyanazoktól a tényezőktől függ, mint 
tegnap függött, és amelyektől holnap is 
függni fog. Motiváció, cél, belefektetett 
idő és energia, képességeink és adottsága-
ink, akaraterő és önbizalom, a lehetőség, 
hogy körülvegyük magunkat az idegen 
nyelvvel… a lista nagyon hosszú. Nincs 
tehát fekete-fehér válasz arra a kérdésre, 
hogy a számtalan módszer közül melyik 
a legjobb? Dehogynem: az, amelyik szá-
munkra hasznos, amelyik segítségével 
valóban megtanuljuk az áhított idegen 
nyelvet. Azt viszont ne várjuk, hogy egy 
online kérdőív kitöltése után a módszer 
neve villogó betűkkel megjelenik a kép-
ernyőn. Ha tényleg komolyan gondoljuk 
a nyelvtanulást, első lépésként érdemes 
alaposan áttekintenünk a nyelvtanulás 
módszereinek széles spektrumát. Fontos, 
hogy próbáljuk meg kizárni előítélete-
inket egy-egy adott módszert illetően, 
ugyanis nagy a valószínűsége, hogy a több 
módszer technikáiból saját magunk által 

„összegyúrt” módszer lesz számunkra a 
leghatékonyabb.

 Ami a nyelvtanulással kapcsolatos gya-
kori kifogásokat illeti:
 Idegen nyelveket gyerekkorban kell ta-

nulni, minél öregebbek vagyunk, annál 
nehezebben megy a nyelvtanulás – renge-
teg kutatás és tanulmány kimutatta, hogy 
ez a megállapítás nem több mint tévhit.
 Nincs meg a genetikai adottságom – 

szintén tévhit.
 Rossz a memóriám a sok új szóhoz – a 

memória fejleszthető, továbbá több, in-
gyenesen elérhető alkalmazás létezik, me-
lyek segítségével szórakozva bővíthetjük 
a szókincsünket (pl. www.memrise.com)
 Nem tudok külföldre utazni – szintén 

tévhit, hogy az idegen nyelv egyetlen, 
vagy legalábbis leghatékonyabb elsajátítá-
sának módja az, ha az adott nyelvet beszé-
lő országba költözünk.
 Félek hibásan beszélni – megjegyez-

hetnénk, hogy nem létezik nyelvtanulás 
hibás beszéd nélkül, de egyszerűbb, ha 
ebben az esetben feltesszük magunknak a 
kérdést: akarok én egyáltalán idegen nyel-
vet tanulni? Ha válaszunk igen, valószí-
nűleg gyorsan jön majd a felismerés, hogy 
a hibáktól való félelem nem lehet kifogás.

A nyelvtanuláshoz tehát egyszerű kér-
dések feltevésével álljunk hozzá: miért és 
mi célból akarok nyelvet tanulni?, a le-
hetőségeimet akarom szélesíteni, esetleg 
ismerkedni idegen kultúrákkal?, meny-
nyi időt és energiát tudok nyelvtanulásra 
szánni?, milyen stílusban szeretek tanul-
ni?, szeretek nyelvtanozni?, vagy inkább 
a nyelvvel való gyakori érintkezésből sze-
retek mintákat megjegyezni?, szeretem a 
szólistákat?, vagy inkább a kontextusból 
szeretem megismerni a szavak jelentését?, 
könyvet olvasni vagy filmet nézni len-
ne számomra szórakoztatóbb az idegen 
nyelven?, autodidakta módon szeretek 
tanulni a saját tempómban, vagy inkább 
csoportosan, ahol a tagok és a kiadott 
feladatok (is) motiválnak? Az alapvető 
kérdések megválaszolásánál fontos, hogy 
ne ragaszkodjunk abszolutista módon 
válaszainkhoz. A nyelvtanulás módszere 
egyénre szabva sincs kőbe vésve. Ahogy 
fejlődünk és változunk, úgy fejlődnek a 
képességeink is, és ezekhez mérten vál-
tozhatnak a fenti kérdésekre adott vála-
szaink is. Ha mindenképp tanácsot kel-
lene adnom nyelvtanulás terén, talán a 
következőt javasolnám: tájékozódjunk, 
legyünk nyitottak és alakítsuk ki egyéni 
módszerünk.

Zolczer Péter
röviden a „hogyan tanuljunk 
idegen nyelveket?” kérdésről
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 Az ipolysági Fegyverneki Ferenc 
Közös Igazgatású Katolikus Iskola 
ugyan nem tekinthet vissza több évti-
zedes múltra, hiszen 1992-ben alakult, 
ennek ellenére azonban már jó hírnév-
re tett szert az évek során: a 2014/15-
ös tanévben alapiskolája a tanulmányi 
versenyek összesített járási ranglis-
táján az előkelő 7. helyet foglalta el, 
sporteredmények terén a Lévai járás 
3. legjobb helyezését elért iskolájaként 
tartják számon. Három tagintézmé-
nyét (óvoda, alapiskola és gimnázium) 
jelenleg összesen 314 fiatal látogatja.

 A színvonalas oktató-nevelő mun-
ka mellett az iskola vezetősége, vala-
mint tanári kara nagy hangsúlyt fektet 
arra is, hogy a rájuk bízott diákokat 
megerősítse keresztény hitében és 
magyarságában, illetve, hogy fejlesz-
sze a diákok szerteágazó készségeit és 
képességeit, legyen szó akár sportról, 
természettudományos érdeklődésről 
vagy épp művészetekről. 

Iskolánk büszkesége az idén meg-
alakulásának huszadik évfordulóját 
ünneplő Magnificat Gyermekkar. A 
Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású 
Katolikus Iskola énekkara 1995-ben 
alakult Kiss Ferenc tanító úr vezetésé-
vel, aki így nyilatkozott a kezdetekről: 
„Az első évben felmerülő akadályok 
és nehézségek ellenére megkezdődtek 
a szereplések, az énekkar 25 tagból 
állt. Kezdetben egyszólamú énekeket 
és kánonokat tanultunk, majd később 
két-és háromszólamú műveket is éne-
keltünk.” A lelkes, énekelni szerető kis 
csapat hamarosan nemcsak az iskolai 
szentmiséken dicsőítette Istent, ha-
nem rendszeresen szerepelt az iskolai 
ünnepségeken, és időről időre fellé-
pett a környező falvakban is. 1996-
ban Wollent Andrea vette át a kórus 
vezetését, s kis megszakításokkal a 
gyermekkar máig az ő irányítása alatt 
működik. A Magnificat elnevezést a 
tízéves jubileum alkalmából vették fel. 
Fő feladatuk a szentmisei szolgálat, va-

lamint anyanyelvünk és kulturális ér-
tékeink ápolása. Emellett ki kell emel-
ni az énekkar közösségépítő szerepét 
is, hisz a próbák és fellépések alatt 
életre szóló barátságok is szövődtek. 
A gyermekkar tagjai évente a palásti 
Ivánka-kúriában kezdik a felkészülést 
fellépéseikre, az itt eltöltött két nap 
alatt nemcsak az előadandó darabokat 
tanulják meg, hanem közös játékkal, 
szórakoztató feladatokkal töltik el az 
estéket.

A Magnificat Gyermekkar rend-
szeres résztvevője a Csengő Énekszó 
Országos Kórusfesztiválnak, ahon-
nan eddig még minden alkalommal 
aranykoszorús minősítéssel tért haza. 
Többször képviselték már városunkat 
és iskolánkat magyarországi fellépése-
ken is, például a Magyarság Házában 
Budapesten. Néhány évvel ezelőtt egy 
Székesfehérváron megrendezett nem-
zetközi kórusfesztivál különdíját is 
sikerült elnyerniük. Ezenkívül rend-
szeres fellépői a város adventi kon-
certjének és egyéb rendezvényeinek, 
számos alkalommal működtek közre 
a környék templomaiban celebrált ün-
nepi szentmiséken. 

Fontos megemlíteni, hogy a kórus 
egykori tagjai közül sokan zenei pá-
lyára léptek, s jelenleg zenetanárként, 
muzikológusként vagy épp operaéne-
kesként tevékenykednek. Elmondhat-
juk tehát, hogy az énekkari tevékeny-
ségnek személyiségfejlesztő hatása is 
van, hisz sokan, bevallásuk szerint, 
épp kórustagként döbbentek rá arra, 
merre is vezet útjuk. Az énekkar meg-
alakulásának 20. évfordulója alkalmá-
ból kiadott évkönyvben megható val-
lomásokat olvashatunk arról, mennyi 
élménnyel gazdagodtak a fiatalok az 
énekkarban töltött évek alatt. 

Balga Gabriella, a Magyar Állami 
Operaház magánénekese szintén a 
Magnificatban kezdte „pályafutását“. 
Így emlékszik vissza ezekre az évek-
re: „Fontosnak tartom megemlíteni a 

Magnificat Gyermekkart, amelynek 
szintén tagja lehettem. A jó hangulatú 
próbákon sokat tanulhattunk az együtt 
éneklésről, különféle kórusműveket is-
merhettünk meg, és nem utolsó sorban 
fejlődött a hallásunk is. Emlékszem, 
milyen nagy hatással volt rám, ránk, 
amikor az egyik országos kórusverseny 
– ahol ellenfeleink rettegve vártak min-
ket, és ahol nem utolsó sorban aranyér-
met nyertünk – zárókoncertjén milyen 
sokan álltunk a színpadon. Fantaszti-
kus volt, addigi életem egyik legmegha-
tározóbb, legszebb, leghatásosabb zenei 
élménye, amit, míg élek, nem felejtek 
el.“

Baltazár Aranka muzikológus is az 
énekkarnak köszönheti, hogy zenei 
pályára lépett: „Egy életre szóló ajándék 
– így jellemezhetném röviden azt, amit 
az énekkarnak köszönhetek. A zene, az 
éneklés életem részévé vált. Az énekkar-
nak köszönhetően sok barátra leltem, 
rengeteg élménnyel gazdagodtam, és 
ami a legfőbb, sok tapasztalatot szerez-
tem. A kórusnak köszönhetően tanul-
tam meg azt, hogyan lehet az Istent a 
legszebben dicsérni. A zene szeretetét a 
Magnificat Gyermekkarnak köszönhe-
tem, mely meghatározta pályaválasztá-
somat is, ma már hivatalosan is a zene 
lett az életem.“

Kanta Róbert informatika-zene ta-
gozatos tanár így fogalmazta meg él-
ményeit: „A karének nemcsak zenei, de 
lelki téren is képes az embert jobbá és 
boldogabbá tenni, és ezt volt alkalmam 
tapasztalni a Magnificat Gyermekkar-
ban is. Nagyon örülök, hogy tagja le-
hettem.“

A teljesség igénye nélkül még né-
hány egykori Magnificatos: Köpöncei 
Dániel, a Kőbányai Zenei Stúdió di-
ákja, aki az idei Harmónia - Szlovákiai 
Magyar Zenei Díj győztese a legjobb 
fiatal énekes, hangszeres muzsikus ka-
tegóriában, Kanta Gábor, az ipolysági 
Művészeti Alapiskola zenetanára, 
Koterík Tamás, a Zólyomi Zenemű-

Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású 
Katolikus Iskola Magnificat Gyermekkara

Bolgár Katalin
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vészeti Szakközépiskola zenetanára, 
Klukon Krisztián, a pozsonyi kon-
zervatórium hallgatója, Zsilka Alan, a 
Zeneakadémia orgona tanszakos hall-
gatója, stb. 

  2015. május 15-én hálát adni és ün-
nepelni jöttek össze a jelenlegi és volt 
kórustagok, valamint a meghívott ven-
dégek az ipolysági katolikus templom-
ba. A jubileumi koncertet megtisztelte 
jelenlétével Ipolyság polgármestere, 
Gregor István mérnök úr és Gerhard 
Glaser-Opitz ipolysági plébános is. A 
felemelő koncert első részében azok 
a kórustagok szerepeltek, akik azóta 
zenei pályára léptek. Nagy szaktudás-
sal és átéléssel előadott műsorszámaik 
arról adtak tanúbizonyságot, hogy a 
gyermekkar megvalósította küldeté-
sét, s valódi zenei tehetségek bonta-
koztak ki szárnyai alatt.

 A gálaműsor vendége magyarorszá-
gi baráti iskolánk, az Aszódi Evangé-
likus Gimnázium énekkara volt – kü-
lönleges repertoárjuk üde színfoltként 
hatott a koncerten.

 Az ünnepi műsor felemelő és egy-
ben legmeghatóbb pillanatai közé 
sorolhatjuk azt, amikor a jelenlegi 
gyermekkarhoz néhány dal erejéig 
csatlakoztak az egykori kórustagok és 
hangszeres kísérők is. A dal szárnyán 
szállt a dicséret az Úr felé, megköszön-
ve az elmúlt húsz év minden közös pil-
lanatát.

Az énekkar tagjai a jubileumi év 
végeztével sem henyélnek, az új év 
kezdetével megkezdték szorgos fel-
készülésüket idei fellépéseikre. A kó-
rusvezető és a tagok lelkes munkája 
biztosan nem marad elismerés nélkül: 
fellépéseik alkalmával tisztán szárnyal 
a dal ajkukról, élvezetes lelki táplálékot 
nyújtva ezzel nem csak a hallgatóság-
nak, de önmaguknak is. Ennek meg-
tapasztalását és mély átélését kívánjuk 
a jubiláló Magnificat Gyermekkar 
minden jelenlegi, egykori és eljövendő 
tagjának.

2015. december 27-e, Komárom. A Tiszti pavilon díszterme méltó hely egy 
1848/49-es szabadságharc tábornokáról szóló dráma bemutatójára.

Elkezdődik a darab, s a rövid bevezető után színpadra lép a főszereplő, 
beleül foteljébe, és magára vonja a figyelmünket. Teljes egészében lenyűgöz 
játékával, mert rendelkezik azzal az aurával, amely az egyszeri műalkotások 
sajátja. Az aura „itt és most”-ja a színész esetében az előadás egyszeriségét, 
képmásnélküliségét jelenti, a megismételhetetlent. Más színészeknek nem si-
kerül ugyanez. Nekem csak ez a különbség számít. Mi ez a különbség? Ez az 
egyéniség mutatója, az átélésé, az azonosulásé. Ő olyan színész, aki megva-
lósítja dédelgetett álmait, hisz már 10 évvel ezelőtt elhatározta, hogy Görgey 
Gábor Görgey drámáját itt, a Felvidéken ő fogja bemutatni, hisz ezt a szerepet 
szinte rá írták, Dráfi Mátyás Érdemes és Jászai Mari-díjas művészre.

A színpadi naptár 1914. augusztus 13-át mutat, az 1849-es világosi fegy-
verletétel évfordulóján kezdődik a 96 éves Görgey Artúr honvédtábornok 
visszaemlékezése életére, pályafutására, sérelmeire, s mindez az I. világhá-
ború kitörésének árnyékában. Az idős tábornok felidézi életének fontos sze-
replőit, politikai partnereit, ellenfeleit, meghurcoltatását és az igazságtalanul 
ráakasztott „ÁRULÓ” bélyegét. Az egyéni sorskérdések, magánéleti-lelkiis-
mereti dilemmák mögött az egész országot feszítő társadalmi-politikai két-
ségek is ott lüktetnek.

Történelmi igazságszolgáltatás történik ebben a darabban, végre itt, ná-
lunk is ki merik mondani azt a történelmi igazságot, hogy GÖRGEY NEM 
ÁRULÓ, HANEM NAGYON OKOS STRATÉGA, kiváló hadvezér és har-
mincezer magyar honvéd életének megmentője, igazi reálpolitikus, aki nem 
szökik külföldre, vállalja a száműzetést és a magyar nemzet megvetését. Az 
álombetétrészeket bravúros ötlettel oldotta meg a rendező-főszereplő, hisz 
az álmokban megjelenő egyes személyek filmbetétek alkalmazásával eleve-
nednek meg előttünk. Joskó veterán huszár – Miskovics László, és az odaadó, 
hűséges házvezetőnő, Terka – Molnár Xénia, a főszereplőhöz méltón szintén 
nagyszerű alakítást nyújtottak.

A darab megtekintését minden középiskolás részére kötelezővé tenném, 
nagyon sokat lehetne egy rendhagyó történelem óra keretében tanulni belő-
le. De mindenkinek ajánlom megtekintésre, akik kicsit is vonzódnak a törté-
nelmi realitásokhoz, mert itt végre helyére kerülnek a dolgok. Görgey Gábor 
írót idézem: „Régi adósságomat törlesztem ezzel a drámámmal. Betöltve a 
nyolcvanat, írói aktivitásom birtokában, húszegynéhány színdarabbal a há-
tam mögött úgy éreztem, tartozom az általam is megfogalmazott történelmi 
igazságnak e dráma megírásával. A történettudomány objektív és politikai 
kurzusoktól független, tisztességes része már kellőképpen a helyére tette a 
szabadságharc árulójaként megbélyegzett, megrágalmazott fővezér szerepét. 
Aki nem vesztett csatát soha, de a túlerő reménytelenségének küszöbén Kos-
suth minden hatalmat átadva neki, rábízta a világosi szomorú vég lebonyo-
lítását. Majd elsőként elmenekült az országból. És elsőként nevezte Görgey 
Artúrt, immár külföldről, árulónak.”

A meghurcolt és rehabilitált, idős Görgey Artúr alakját a játék főszereplője 
– Dráfi Mátyás – mélyen humánus módon, teljes azonosulással mutatta be. 

egy premier margójára: 
A mellőzött hős tábornok – Görgey

Klemen Terézia
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Ennek az érdekes, nagyon izgalmas 
és szép téma feldolgozásának ötletét 
elsősorban a hatodik osztályos tan-
anyag egyik témájának – A mézelő 
méh – játékos feldolgozása adta. Úgy 
gondoltuk, hogy több érzékszerv be-
vonásával a tanulók számára sokkal 
hatékonyabban, könnyebben és él-
vezhetőbben elsajátítható lesz a tan-
anyag. 

Másodsorban a Méz világnapja 
alkalmából szerettük volna felhívni 
a gyerekek figyelmét egy egészséges 
„édességre”, a mézre, amely amellett, 
hogy pótolhatja a gyermekek által 
oly kedvelt mesterséges cukor iránti 
vágyat (csokoládé, cukorka, keksz, 
édesített italok, stb.), egészséges, ter-
mészetes édesítőszer, és gyógyító ha-
tással is bír.  

1. foglalkozás: Mit tudtok már a mé-
hekről, a mézről? 

A meséket még a nagyobb gyerekek 
is nagyon szívesen hallgatják, így az 
első napi foglalkozás ráhangolódási 
szakaszában a Vackor születésnap-
ja, amikor végre megszereti a mézet 
című kedves kis gyermekverssel pró-
báltuk meg felkelteni a gyerekek ér-
deklődését a téma iránt, amely aztán a 
méhekről való kötetlen beszélgetéssel 
folytatódott. 

Ebben a fázisban információt sze-
rezhettünk arról, hogy a gyerekek e 
témában milyen ismeretekkel ren-
delkeznek már, illetve milyen hiá-
nyosságaik vannak. A tanulóknak 
lehetőségük volt kérdéseket gyűjteni 
a témában, ezzel pedig megjelenhe-
tett a gyerekek egyéni kíváncsisága, 
érdeklődése is.  Természetesen a gye-
rekektől érkező egyéb ötletekre is nyi-
tottak voltunk: Ki milyen mesét, ver-
set ismer még a méhekről? Pl. Maja, 
a méhecske, Mézengúz. stb. Sok érde-
kességet megbeszéltünk az egészség, a 
környezetvédelem témában is.  

2. foglalkozás: Játékos ismeretszer-
zés – könyvtárlátogatás

A beszélgetést egy játékos foglalko-
zás követte, amikor is ellátogattunk 
az iskolai könyvtárba, ahol a tanulók 
csoportokat alkotva búvárkodtak a 
könyvtárban található könyvek kö-
zött. A csoportvezetők – szónokok – 
ezt követően kiselőadás formájában 

számoltak be a csoportok által ösz-
szegyűjtött, mézzel kapcsolatos infor-
mációkról: pl. a méhcsalád életéről, a 
mézkészítés útjáról, a méz egészségre 
gyakorolt hatásáról. A kiselőadáso-
kon hallhattunk érdekességeket a mé-
hek fejlődéséről, a méhek fajtáiról és 
azok szerepéről a méhrajban (herék, 
dolgozók, királynő), a lakóhelyükről, 
a szokásaikról – körtánc –, a méz-
gyűjtő területekről, a méhterápiáról, 
mézfajtákról is. 

remhelyre kerülnek egy közösségben. 
Egy-egy feladat egy időben több rész-
képesség fejlesztését is szolgálta. (A 
finommotorikát, a figyelmet, az emlé-
kezetet, az észlelést, a logikai gondol-
kodást, térben, időben, síkban történő 
eligazodást, stb.)  A feladatok bőven 
módot adtak az értelmi funkciók és a 
beszéd gyakorlására is. Célunk volt, 
hogy a hátrányos helyzetű gyerekek is 
felszínre hozzák képességeiket, felold-
ják szorongásaikat, gátlásaikat, siker-
élményhez juttassuk őket is, így vél-
hetően az önértékelésüket is sikerült 
egy kicsit helyre állítani, és az egész 
osztályközösség számára nyilvánvalóvá 
vált, hogy ők is hasznos tagjai a cso-
portnak. A tanulás sikere érdekében a 
cselekedtető, szemléletes módszereket 
alkalmaztuk. A tevékenységeik során a 
tanulók szabadon mozoghattak, kom-
munikálhattak. Bekapcsolódhatnak 
társaik munkájába, így spontán alakul-
hattak ki kooperatív tanulási helyzetek.

Közösen találtuk ki, hogy milyen 
képzőművészeti technikákkal és mit 
tudnánk megalkotni méhészet témá-
ban. A foglalkozásokon igyekeztünk 
olyan környezetet biztosítani a gye-
rekek számára, ami örömet nyújt, 
életkoruknak megfelel és  fejlesztő te-
vékenységre motivál. Az eszközökkel 
való manipuláció során a gyerekek a 
saját tapasztalataik alapján megismer-
hették  az anyagi világ tulajdonságait, 
a természetet.

A foglalkozásokon nagy örömmel 
mutatták meg a gyerekek fantáziá-
jukat és kreativitásukat, kézügyessé-
güket, melynek végeredményeként a 
következő alkotásokat sikerült meg-
valósítaniuk:

 a méhek fejlődési szakaszait meg-
formáztuk gyurmából: pete, lárva, 
báb, felnőtt egyed
 papírkaptárt csináltunk
 többféle technikával méheket készí-

tettünk – újrafelhasználás
 PET üvegeket sárga krepp-papírral 

megtöltve, majd a testrészeket színes 
papírokból kiegészítve 
 ruhacsipeszből és zacskókból is ké-

szültek méhek
 Kinder tojásból és zsenília fonalból 

készült méhek
 a méhek mézgyűjtő területeit készí-

tettük el – virágos rét, több képzőmű-
vészeti technikából álló alkotásokon: 

a méz mint az istenek eledele
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Bély

Az internet világában jártasak a 
világhálón kerestek új és érdekes 
információkat, amelyből aztán egy 
tartalmas, tanulságos prezentációt 
készítettek a Microsoft Powerpoint 
programban. (A hangsúlyt itt is az 
önálló ismeretszerzésre helyeztük, 
illetve, hogy fel tudják dolgozni és 
reprodukálni tudják a megszerzett 
információkat.) A prezentációból is 
nagyon sok érdekességet tudhattunk 
meg, amely mindinkább érdeklődőb-
bé tette a tanulókat a méhek életéről. 

3. foglalkozás: Készítsünk teremde-
korációt!

Az ismeretszerzést követően a szak-
köri foglalkozások hangulatát is a mé-
hészeti téma hatotta át. Megpróbáltunk 
olyan gyerekeket is bevonni a munkák-
ba, akiknek hátrányos helyzetük miatt 
több képesség-, részképességfejlődés 
területén is hiányosságaik vannak 
(ügyetlenek), és emiatt sokszor pe-
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 virágos rét szívószálból és tojástar-
tóból
 virágos rétet festettünk a ruhacsi-

peszből és zacskóból készült méhek 
felragasztásával
 elkészítettük  a kaptár bejáratát cso-

magoló papírból és buborék fóliából, 
amely az akció napján a terem ajtajá-
ra került elhelyezésre. Ide a gyerekek 
mint egy kaptárba léphettek be. 
 készítettünk lépeket, amelyekbe a 

méhek a virágport gyűjtik – ezt is 
többféle technikával:
 tojástartó megfestése sárga vízfes-

tékkel
 lépsejtek készítése buborékfóliából
 WC papír gurigából készült lépsej-

tek hatszögletes formára alakítva, 
majd kiegészítve a Kinder tojásból 
készült méhekkel
   készítettünk egy polcot rajzlapból, 
amelyekre elhelyeztük a papír mézes 
csuprokat – megnevezve az egyes 
mézfajtákat
 felfüggeszthető méhkaptárt ké-

szítettünk lufiból és sárga fonalból, 
amelyet papírból készült méhekkel 
dekoráltunk
 méhecskés poharak készítése a méz-

kóstolóra (műanyag poharak dekorá-
lása)
A tanulók által elkészült művek ké-

pezték később a szaktanterem deko-
rációját, amelyben a foglalkozás zaj-
lott. A dekoráció részét képezte még 
egy valódi kaptár, léppel, füstölővel, 

méhész ruházattal, amit fel is próbál-
hattak a tanulók. A  gyerekek ezáltal 
egészen közelről gyűjthettek szemé-
lyes tapasztalatokat a méhészethez 
szükséges segédeszközökről.

 
Mézfajták gyűjtése

Többféle mézet sikerült beszerez-
nünk a gyerekek és a szülők segítsé-
gével, hogy minél több méz ízével 
ismerkedhessenek meg. (Érezzék a 
különbséget a többféle mézfajta kö-
zött.) 
Kóstolásra gyűjtött mézfajták:
 akácméz
 virágméz
 napraforgó méz
 hársméz
 gesztenyeméz
 gyermekláncfű méz
 propolisz

A mézfajtákat kiállítottuk az ide-
iglenes „kaptár”-nak  kinevezett 
szaktanteremben, ezeket a  gyerekek  
bármikor a projekt ideje alatt meg is 
kóstolhattak. 

4. foglalkozás: Látogatás a helyi mé-
hész Laci bácsinál

Az ismeretszerzést, a dekorációké-
szítést követően – a gyerekek közül 
néhányan  méhecskejelmezbe öltözve 
– ellátogattunk a helyi méhészgazdá-
hoz, hogy megismerkedhessenek az 
egyik legősibb foglalkozással, a méhé-

szettel, hogy testközelből láthassák a 
kaptárakat és a kereteken a méheket. 
Szerettük volna, ha a diákok megis-
merkednek ezen szakma szépségei-
vel, és kedvet kapnak nemcsak a méz 
fogyasztásra, de a méhészkedéshez 
is. A méhészgazda egy rendkívül ta-
nulságos előadást tartott a gyerekek-
nek. Számos méhészeti eszközt meg-
mutatott. A gyerekek egész közelről 
láthattak méhcsaládokat, a kaptárok 
királynőjét, a bölcsőket – amelyben a 
méhkirálynők nevelkednek, láthatták 
a mézkészítéshez szükséges berende-
zéseket, védőruházatot, kipróbálhat-
ták a füstölő használatát. A méhész-
gazda felvetett egy nagyon érdekes 
természetvédelmi témát is: a méhek 
olyannyira kipusztulóban vannak, 
hogy néhány évtized múlva veszély-
be kerülhet a növények beporzása, s 
ezáltal a mindennapi táplálékunk is. 
Beszélt még a rajzásról, hogyan és mi-
vel kell befogni a kirajzott méheket, 
elmagyarázta a méz „előállításának” 
folyamatát.  Sok érdekes kérdés hang-
zott el a gyerekek részéről, a mézről, 
a méhekről, a méhész munkájáról, 
méhcsípésről, ami azt bizonyította, 
hogy ez a téma érdekes volt számukra. 

5. foglalkozás: Mézkóstolás
A délelőtt legfinomabb része csak 

ezután következett. Visszatérve az 
iskolába, ismét az ideiglenesen kine-
vezett „kaptár”-terembe vonultunk, 
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ahol megkóstolhatták a finomabbnál 
finomabb mézeket, akár kenyérfa-
latkákra kenve. Az ízlelgetés közben 
megbeszéltük, hogy melyik mézfajta 
milyen jótékony hatással bír, és felhív-
tuk a figyelmet az ízek gazdagságára. 
A legkedveltebbnek az akácméz és a 
hársméz bizonyult, ugyanis ebből fo-
gyott a legtöbb. A propoliszt kockacu-
korra cseppentve ízlelték meg.  

6. foglalkozás: Tabló készítése – a ta-
nultak rögzítése céljából

A gyűjtött anyagokból, folyóiratok-
ból, újságokból vagy saját rajzokkal il-
lusztrálva tablót készítettünk délutáni 
foglalkozás keretében, csoportmunká-
ban a tanultak összefoglalása céljából. 
Az elkészült színes plakátok nagyon 
szépre sikeredtek, amely a méhek 
életét, a mézkészítés útját és jótékony 
hatását mutatják be. A tablókkal a bi-
ológiai szaktanterem falát díszítettük 
ki, amelyet bármikor megnézhetnek 
iskolánk tanulói és pedagógusai. 

A projekt zárása: Meseírás és a Méz, 
méz, méz c. dal közös eléneklése
Mindennapi életem a kaptárban 
(Ha én méh lehetnék) 

 Néhány vállalkozó szellemű gyerek 
örömmel vállalta felkérésünket a me-

seírással kapcsolatosan. Csoportokat 
alkotva rövid, csattanós történeteket 
írtak, beleélve magukat a méhek nem 
mindennapi, szorgos kis életébe. 

A legjobban sikerült mesék egyike:

 Frici vagyok, a méh. Életem nagyobb 
részét a kaptárban töltöm. De egy na-
pon másképp alakultak a dolgok.

 Felkeltem, megtörölgettem a szár-
nyaim, a fullánkom. Kiléptem a lak-
osztályomból, a lakásom előtt két nagy 
darab méh várt rám.  Beszélgettünk, 
majd felajánlották, hogy kirepülhe-
tünk egy napra virágport gyűjteni a 
közeli virágos rétre. A kaptáron belül 
unalmas volt a munkám, így rögtön 
rábólintottam a feladatra. Elvittek ma-
gukkal a kiképzőtáborba, ahol egysze-
rű kiképzésen vettem részt. Ezt követő-
en az öltözőbe vittek, ott megkaptam 
a felszerelésem. Elindultunk a kaptár 
kijárata felé. Ott felsorakoztunk. Ki-
nyitották a kaptár ajtaját, kezemben 
reszketett a virágporzó puska. Elámul-
tunk a kinti világ láttán. Elkezdtük a 
virágporgyűjtő akciónkat, és mire ész-
be kaptunk, már sötétedett. Parancsot 
kaptunk, hogy térjünk vissza a kaptár-
ba. A kaptárba repülve nagy viharba 
keveredtünk. Néhány  méhtársam saj-

nos nem tudott visszarepülni, eláztak 
a szárnyaik. Én szerencsés voltam, 
kissé elázva, de visszaértem. Mögöt-
tünk  becsukták a kaptárajtókat. Bent 
maga a királynő fogadott bennünket. 
Köszöntött minket, majd a feladatok 
teljesítéséért érmet kaptunk tőle.  Az 
ágyam fölé akasztottam, nagyon büsz-
ke voltam rá. 

Elalvás előtt a mai napról elmélked-
tem, fergeteges élményben volt részem. 

A projekt rövid kiértékelése:  
Nagyon hasznos és élvezetes napok 

voltak ezek mindannyiunk számára, 
hiszen az ismeretszerzés mellett sok-
féle képesség, készség fejlesztése is 
egyaránt megvalósult.

A gyerekeknek különösen tetszett 
a csoportmunka, az együttműködés, 
az összedolgozás. A mi véleményünk 
szerint is sikeres volt ez az egy hét. 
Azt gondoljuk, hogy a gyerekek jól 
érezték magukat, sok új, hasznos in-
formációkat szereztek, emlékezetes 
marad számukra ez az iskolai akció. 

Elmondhatjuk, hogy a közös mun-
ka, élmény varázserővel hat a cso-
portokra, az egész iskolai közösség 
együttműködésére.

A vásárúti József Attila Alapiskola 
és Óvoda pedagógusai rendszeresen 
szerveznek programokat a diákok szá-
mára. Mint falusi iskolának, úgy gon-
doljuk, kötelességünk és  feladatunk a 
hagyományok ápolása, ezért minden 
évben megszervezzük a diákok kö-
rében is kedvelt iskolai programja-
inkat, pl. lucázunk, betlehemezünk, 
balázsolunk az óvodában, és csalogat-
juk a kisdiákokat az iskolába, Kisze-
babát égetünk, farsangolunk, májusfát 
állítunk és Szentiván-éjszakázunk. 
Ezen rendezvényeink mellett számos 
egyéb programmal is színesítjük is-
kolánk életét, ilyenek pl.:  a   „Tök 
jó buli”, az Egészség-nap, az adventi 
kézműveskedés és vásár, az újévi „Fo-
ci-kupa”, megemlékezünk a Víz Világ-
napjáról és a Föld napjáról…

A 2014/2015-ös tanévben a húsvéti 
ünnepkört szerettük volna színesíteni. 
Hamvazószerdán versenyt hirdettünk 
a diákok körében, ki tud több kifújt to-

jást gyűjteni. Célunk egy „Tojásfa” lét-
rehozása volt az iskola udvarán. Nagy 
volt az izgalom, melyik osztály lesz a 
győztes, hiszen ők, az igazgató bácsi 
felajánlásával és a szülői szövetség tá-
mogatásával, mozibelépőt nyerhettek 
Győrbe.  Minden osztály bekapcso-
lódott a versenybe. Kicsik, nagyok, 
anyukák, nagyszülők, a falu egész la-
kossága kifújt tojást gyűjtött. Minden-
kit meglepett a magas szám, ugyanis 
3871 darabot sikerült összeszedni. A 
munka oroszlánrésze azonban csak 
ezután kezdődött. Az összegyűjtött 
tojásokat be kellett festeni és fel kellett 
fűzni. Ügyes kezű diáklányok, a tanító 
nénik segítségével, varázsolták színes-
re a több ezer tojást. A győztesnek járó 
mozibelépőt végül 2 osztály (a 4. és a 
6. évfolyam) megosztva szerezte meg. 
Mindkét osztály több mint ezer tojást 
gyűjtött, átlagra bontva 56 darabot di-
ákonként. A kedvezőtlen időjárás el-
lenére szinte valamennyi hímes tojás 

felkerült a fára, hogy a környék lako-
sai a csodájára járhassanak. A sikeren 
felbuzdulva szeretnénk jövőre a saját 
kis rekordunkat túlszárnyalni, és még 
több tojással díszíteni az iskola udva-
rát. Bízunk a sikerben!

A fa „feldíszítése” után húsvéti kéz-
műves foglalkozás következett. Mivel 
idén ez a nap április 1-jére esett, a „bo-
londos napi” ugratások már kora reg-
gel mosolyt csaltak az arcokra.

A nap állatsimogatással kezdődött, 
melynek keretén belül különböző 
házi- és egzotikus állatokkal ismerked-
tek a tanulók. Volt nyuszi, teknős, pa-
pagáj, tengerimalac, degu, kínai harcos 
hal, postagalamb és három kiskecske. 
A gyerekek nagy örömére minden ál-
latot kézbe lehetett venni, a kecskéket 
pórázon vezethették, a program nyu-
szi futammal zárult. A postagalambot 
a lábára erősített üzenettel engedtük 
útjára, melyben a gazdájának kíván-
tunk kellemes ünnepeket. 

Tojásfa és egyéb „húsvétságok”
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A szükség nagy úr, egyben nagy le-
hetőség is. 

A felvidéki magyar katolikus iskolák 
vezetőinek szakmai találkozóját 2015. 
december 4-én Ipolyságon a szükség 
ihlette, és a sokoldalú együttműködés 
lehetősége jellemezte. 

Felvidéken a 2015/2016-os tanév-
ben 11 magyar katolikus alapítású 
iskola működik. Ezen intézményeket 
a katolikus egyház fokozatosan alapí-
totta 1992-től. Ma a katolikus alapítású 
2 óvoda, 5 általános iskola és 4 iskola-
központ (óvoda, alapiskola és gimná-
zium egyben) szétszórtan helyezkedik 
el a nagyszombati, nyitrai, beszterce-
bányai, rozsnyói, illetve kassai egy-
házmegyék területein.  Ritka a talál-
kozási lehetőség a közös feladatokat 
ellátó és küldetést végző intézmények 
számára. Felvállalt feladatokból pedig 
van bőven. A színvonalas oktatás biz-
tosításán, az épületek karbantartásán, 
a megfelelő eszköztár kialakításán és 
bővítésén kívül a legfontosabb feladat 
mindannyiunk számára a magyar ke-
resztény értelmiség nevelése. Az Isten-

be vetett hit az alapja iskolai program-
jainknak. Itt vagyunk, jelen vagyunk! 
Jelenlétünk lehetőség a keresztény 
közösségeink megerősödésére és a fej-
lődésére. A keresők számára pedig itt 
a járható út az igazság keresésére és a 
boldog élet kialakítására. 

Jelen lenni olykor nem könnyű fel-
adat – leginkább ez derült ki ezen a 
pénteki találkozón is, ahol 6 egyhá-
zi alapítású intézmény igazgatója és 
igazgatóhelyettesei fejtették ki vélemé-
nyüket, tapasztalataikat. A találkozón 
a Marianum Egyházi Iskolaközpont 
igazgatója és helyettese Komáromból, 
a Nagyboldogasszony Egyházi Isko-
laközpont vezetősége Gútáról, a Bol-
dog Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű 
Egyházi Óvoda, Alapiskola és Gimná-
zium vezetői Szepsiből, a Szent István 
Egyházi Alapiskola igazgatónője Szád-
udvarnokról, a Palásthy Pál Egyházi 
Alapiskola igazgatóhelyettese Palást-
ról, valamint az Ipolysági Fegyverne-
ki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus 
Iskola vezetői vettek részt.

Idén is megrendezésre került a már 
hagyományos iBobor – Nemzetközi 
informatikai és számítógép-készség 
verseny, ahol online formában alap- és 
középiskolás tanulók mérhetik össze 
tudásukat.

A verseny célja, hogy rövid, gyor-
san (kb. 3 perc alatt) megérthető és 
megoldható feladatokkal megvalósít-
sa az alábbiakat:
 felkeltse az érdeklődést az informa-

tika iránt;
 feloldja az informatikával kapcsola-

tos félelmeket, negatív érzéseket;
 megmutassa az informatika terüle-

tének sokszínűségét, felhasználási le-
hetőségeit és területeit.

Rendkívül fontosnak tartottuk, 
hogy a Selye János Gimnázium idén 
is bekapcsolódjon a versenybe min-
den kiírt életkor-kategóriába. Így az 
alapiskolás tanulóink kipróbálhatták 
magukat éles versenyhelyzetben, míg 
a középiskolás tanulóink ízelítőt kap-
hattak az érettségi körülményekből.

Nagy örömünkre a versenyen kima-
gaslóan szerepeltek iskolánk diákjai: 
Csenger Géza (III.A) és Bukovszky 
Gergely (IV.A) a Senior kategóriában, 
valamint Csaplár Viktor (II.N) a Ben-

megalakult a felvidéki magyar egyházi iskolák szakmai fóruma
A személyes bemutatkozásokat az 

intézmények rövid bemutatása kö-
vette. Természetesen a találkozásnak 
otthont adó Ipolysági Fegyverneki 
Ferenc Egyházi Iskola mindennapja-
iba személyesen is betekinthettünk. 
Megtapasztaltuk az iskolaközpont va-
rázsát, az óvodától az alapiskolán át 
a gimnáziumig. Óriási lehetőség ez a 
gyermekek nevelésében, oktatásában. 
Ízelítőt kaptunk a táblagépek oktatás-
ban történő használatáról, valamint a 
laboratóriumi gyakorlatok során al-
kalmazott Vernier-típusú mérőműsze-
rek használatáról is.

A szakmai találkozó egyik fontos 
pontjaként megalakult a felvidéki ma-
gyar egyházi iskolák szakmai fóruma. 
A  fórum megvitatta az iskolai törvé-
nyek hatását az egyházi intézmények-
re. Kereste  azokat az együttműködési 
pontokat, ahol együtt, egymásért dol-
gozhatunk. Megegyezés született a fó-
rum küldetéséről, feladatairól. Konkrét 
együttműködésekről, további szakmai 
találkozókról is döntés született. 

Decsi Katalin

jamin kategóriában maximális pont-
számot elérve 100 percentilt értek 
el. Pipper Dávid Róbert (I.N), Pinke 
Andrea, Jánosdeák Márk (IV.N), 
Pszota Máté (II.A) és Kulcsár Szabó 
Péter (IV.A) is maguk mögé utasítot-
ták az egész országból induló többi 
versenyző 98-99 százalékát.

December folyamán szintén meg-
rendezésre került a szlovák közép-
fokú szakoktatás egyik évenként 
megismétlődő seregszemléje, az 
elektrotechnikai, programozói és gé-
pészeti Zenit verseny, melybe isko-
lánk két kategóriában kapcsolódott 
be. Web-programozásban Csenger 
Géza (III.A) és Lakatos Bálint (III.A) 
tanulóink a 3. helyen végeztek a ke-
rületi versenyen. Programozás kate-
góriában Csenger Géza 2. helyet ért 
el, szintén a kerületi versenyen. Ezek 
a versenyek az iBobor-hoz hasonlóan 
online módon kerültek megrendezés-
re. A feladatok megoldását követően 
azonnali visszajelzést kaptak a diákok 
az elért eredményről.

A remek eredmények fényében bi-
zakodva tekintünk az országos dön-
tőre, hiszen a kerületi versenyen elért 

eredmények jó szereplést vetítenek 
előre számunkra.

A hagyományos iBobor és Zenit 
versenyek mellett iskolánk képvisel-
tette magát a Természettudományi 
Triatlon országos versenyén is, melyet 
a Füleki Gimnázium hirdetett meg 
immár VII. alkalommal. A versenyt a 
szlovákiai magyar tannyelvű középis-
kolák diákjai részére szervezték, me-
lyen háromfős csapatok versenyez-
hettek egymással. A végső eredmény 
a három tantárgyból (matematika, 
fizika, informatika), a csapat együttes 
pontszámából alakult ki. Diákjaink 
a versenyről értékes díjakkal tértek 
haza, a Selye János Gimnázium csapa-
ta az előkelő 2. helyen végzett. A csa-
pat tagjait Csenger Géza, Izsóf Ottó és 
Pivoda Tamás alkotta.

Összefoglalva, diákjaink az iBobor, 
Zenit és a Természettudományi Tri-
atlon országos versenyén is kimagas-
lóan szerepeltek, ami egyrészt szor-
galmuknak és elhivatottságuknak, 
másrészt a felkészítő tanárok és men-
torok – Édes Attila, Hevesi Anikó, 
Vida Marosi Ildikó és Nagy András 
– segítőkészségének köszönhető.

Nagy András, informatikatanár

a Selye jános gimnázium kimagasló eredményei informatikából
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A Selye János Gimnázium által az 
év végén megrendezésre került a Ko-
máromi járási kosárlabda-bajnokság 
a középiskolás fiúk számára, Paraska 
István szervezésében.

A versenyen 8 csapat indult. Az 
első felvonulásra nov. 30-án került 
sor, ahol négy csapat – a komáromi 
Ľudovít Jaroslav Šulek Gimnázium, 
az ógyallai Építészeti Szakközépis-
kola, a  komáromi Kereskedelmi és 
Szolgáltatóipari Szakközépiskola 
és a  komáromi Marianum Egyházi 
Gimnázium – mutathatta meg tudá-
sát. Ebből a csoportból a szlovák gim-
názium és a Kereskedelmi és Szolgál-
tatóipari Szakközépiskola jutott be 
a döntőbe. A 2. csoport megmérette-
tésére december 1-jén került sor, ahol 
a  komáromi Ipari Szakközépiskola, 
komáromi Műszaki Szakközépiskola, 
az ógyallai Műszaki Szakközépiskola 
és a Selye János Gimnázium játszott 

A véletlen játéka, hogy az év végére 
a megszokottnál is több diákverseny-
re, akcióra került sor. Diákjaink Ko-
máromban, Nagykaposon és Sárospa-
takon képviselték iskolánkat.

 November 27-én (pénteken) Ko-
máromban az Oláh György Magyar 
Matematikai Tehetség Díjat Kekeňák 
Tamás (4.B) kapta, aki az elmúlt tan-
évben a Nemzetközi Magyar Matema-
tikaverseny első helyezettje, valamint 
a szlovákiai matematikai diákolimpi-
án 5. helyezet lett. Eredményei alap-
ján tagja lett a Szlovákiát Thaiföldön 
képviselő csapatnak.

 Ugyanezen a  napon Nagykaposon 
az Erdélyi János Alapiskola népdal-
versenyt rendezett. Iskolánk diákjait 
Velkey Mária készítette fel. Berta Fan-
ni a kategóriája győztese lett, valamint 
Poláčik Emma (4.) a 2. helyet szerezte 
meg. Fanni egy sikeres logisztikai akci-
óval Sárospatakra átszállítva megnyer-
te az ÁVG népdalversenyét is – amit 
ezidáig mindig a  gyönyörűen éneklő 
székelykeresztúri lányok szoktak meg-
nyerni. Sárospatakon ugyanis az elmúlt 
hétvégén az Árpád Vezér Gimnázium 
és Kollégium 21. alkalommal rendezte 
meg a fizika becslési versenyt, valamint 

a népdaléneklési és rajzversenyt. Mivel 
2015 az UNESCO javaslatára a  Fény 
éve, így minden – a dal, a vers, a rajz, 
a fizika – a fényről szólt. 

 A  rajzverseny rövid két órájában 
Tóth Árpád Lámpafény című verséhez 
kellett illusztrációt készíteni. Ez Jani-
tor Beatrix 2.A osztályos diákunknak 
sikerült a  legjobban. Megszereztük 
a délután második győzelmét. 

Bazár Györgynek (4.B) most nem 
sikerült elnyernie a  zsűri tetszését 
Kosztolányi Hajnali részegség című 
versével. De Gyuri a  fizikus csapat 
tagja is, így még a további feladataira 
koncentrált.

 A  fizikaverseny lényegében egy 
kétnapos folyamatos megmérettetés. 
A „becslési“ jelző már nem nagyon 
illik rá, de megmaradt a  kreativitás, 
a gyors gondolkodás, a fizikai ismere-
tek és a manuális készségek versenye.

 Péntek este a  zsűri elbírálta a házi 
feladatokat, ami egy Zsigmondy Ri-
chárd Nobel-díjas kémikusról szóló 
poszter, valamint egy folyadéklen-
csékből megszerkesztett Galilei-féle 
távcső volt. Elképesztő az ötletek és 
megoldások sokasága, illetve a  fel-
használt alapanyagok sora (konyhai 

November utolsó hétvégéjén (is) jó volt máraisnak lenni

fólia, borjúbél, óvszer ...), amit a  15 
csapat produkált. Szombat reggelre 
már kiegészült a csapat Kekeňák Ta-
mással, így a  3 tagú csapat (Vištan 
Laura, Bazár György) belekezdhe-
tett a maratoni háromórás versenybe. 
Tizenhat kísérletet kellett elvégezni, 
értékelni és leírni, egyenként 10–10 
perc alatt (az állomások közötti hely-
cserére 1 perc állott rendelkezésre). 
Délután pihenésképpen egy csillagá-
szati előadás, valamint Härtlein Ká-
roly (BME – Bp.) érdekes kísérleteit 
lehetett megcsodálni. Utána újabb 
versenyfutás az idővel. 16 órától 19 
óráig egy mikroszkópot kellett csinál-
niuk apró papír-, fa-, ill. fém- és mű-
anyagdarabokból. Szorgalmasan és 
ügyesen fúrtak, faragtak és ragasztot-
tak, így este 8 után sikeresen bemutat-
hatták a kaktusz aloe leveléből készült 
preparátum mikroszkopikus képét.

 Vasárnap reggel izgatottan várták 
az eredményhirdetést. És meglett 
a hétvége következő győzelme.

 Ezen hétvégén is jó volt magyarnak 
lenni, és jó volt máraisnak lenni Ko-
máromban, Nagykaposon és Sárospa-
takon is.

Diószeghy Árpád

Komáromi járási kosárlabda-bajnokság
– innen az Ipari és a  SJG került be 
a  döntőbe. A csütörtöki döntőben 
a  3. helyért a Kereskedelmi és Szol-
gáltatóipari Szakközépiskola és az 
Ipari vetélkedett, végül az Ipari került 
ki győztesként. A döntőben a szlovák 
gimnázium visszavágott a  tavaly el-
szenvedett vereségért, és 47:25 arány-
ban legyőzte a  Selye Gimnázium 
csapatát, így ők képviselhetik a  Ko-
máromi járást a kerületi versenyen.

A Ľ. J. Šulek Gimnázium 2015. 
november 26-án kosárlabdaversenyt 
szervezett lánycsapatok számára. A 
versenyen 5 csapat mérte össze tudá-
sát, köztük a  SJG lánycsapata. Nagy 
volt az öröm, mert a selyés csapat el-
sőként végzett, így megvédte bajnoki 
címét, és ezzel az eredménnyel a  lá-
nyok kivívták a jogot a kerületi verse-
nyen való részvételre.

Paraska István, a Selye János Gim-
názium testnevelő tanára

FEB_BELSOK15_16.indd   36 20. 1. 2016   10:34:27



Katedra Házunk tája

A  pedagógusok fizetését az OECD 
szintjére akarják emelni – ez 420 millió 
eurójába kerülne az államnak.

Az IVP és a minisztérium munka-
társai december folyamán a szlovákiai 
iskolaügy alkalmazottainak fizetésbeli 
különbségeiről, a bérezés módosításá-
nak lehetőségeiről tárgyaltak. A peda-
gógusok és pedagógiai alkalmazottak 
fizetése az utóbbi években kétszer 
gyorsabban nőtt, mint a gazdaság más 
területén dolgozók bérezése. Az alap-
iskolák majdnem egyharmadában 
nagyobb a bruttó átlagfizetés 1  000 
eurónál. Az IVP analitikusai – az 
OECD átlaga elérése érdekében – en-
nek ellenére további emelkedést java-
soltak, továbbá felhívták a  figyelmet 
a  nagyon alacsony kezdő fizetésekre 
és a nem effektív fizetési rendszer ve-
szélyeire.

A pedagógus fizetése sok tényezőtől 
függ – ilyen a pályán eltöltött évek szá-
ma, a végzettségi fokozat, a pozíció, 
az iskola minősítése, egyéb funkciók 
betöltése (pl. osztályfőnök). A fizetés-
különbség megmutatkozhat az iskolák 
típusától függően is.

Az elmúlt év legmagasabb átlagfize-
tései az alap- és középiskolákban a kö-
vetkezőképpen alakultak:
gyakorló iskolák : 1 039 euro
speciális alapiskolák: 1 030 euró
speciális gimnáziumok: 1 022 euró
alapiskolák: 984 euró

gimnáziumok: 976 euró
szakközépiskolák: 975  euró
speciális szakközépiskolák: 957 euró
szakközépiskolák: 941 euró

A 2014-es év adatai alapján a legala-
csonyabb fizetések a  sportgimnáziu-
mokban vannak (911 euró), ezt a kon-
zervatóriumok követik 899 euróval.

Az analitikusok az iskolák fajtája 
szerint is elemezték a fizetések alaku-
lását. A 2 167 alapiskola 41 százaléká-
ban a fizetés 900 és 1 000 euró között 
mozog. Az alapiskolák 23 százaléká-
ban alacsonyabb a fizetés 900 eurónál, 
viszont 26 százaléknál 1 000 és 1 100 
között, tíz százaléknál pedig 1100 
euró feletti a fizetés.

A szakemberek adatai szerint az ál-
lami költségvetésből fizetett pedagó-
gusok fizetése 2011-ben meghaladta 
a nemzetgazdaságban elért átlagbérek 
magasságát, mikor is elérte a102 szá-
zalékot. 2012 és 2014 között a  peda-
gógusok bére átlagosan 7 százalékkal 
emelkedett, míg a  nemzetgazdaság-
ban csupán 3 százalékkal nőtt. Az el-
múlt évben a pedagógusok fizetése el-
érte a nemzetgazdaságban kimutatott 
átlagfizetés 114 százalékát.

Az elemzők számításai szerint a 
következő években is gyorsabban fog 
emelkedni a pedagógusok átlagfizeté-
se, mint a nemzetgazdaságban. 2016-
ban várhatóan a  pedagógusok bére 

a nemzetgazdasági átlag 116 százaléka 
lesz. 

A gyorsabb béremelések ellenére az 
analitikusok a következő években is 
bérfejlesztést javasolnak, amit elsősor-
ban a pedagógiai munka attraktívabb 
fejlődésével indokolnak. Felhívják 
a  figyelmet a bérrendszer effektivi-
tásának lehetőségeire, pl. a  nagyobb 
kiadásokat igénylő régiókban dolgo-
zó pedagógusok esetében a bérpótlék 
bevezetésére vagy a karrierépítő rend-
szer innovációjára.

A  béremelések természetesen ko-
moly érvágást jelentenek a  költség-
vetésnek. Amennyiben minden koz-
metikázás nélkül az OECD szintre 
akarnánk emelni a fizetéseket, ez éves 
szinten 423 millió euróba kerülne.

Hatalmas különbség mutatkozik 
a tapasztalt és kezdő pedagógusok fi-
zetése között. A  szakemberek rámu-
tatnak, hogy a kezdő tanárok fizetése 
közti különbség túlságosan nagy a 
környező országok bérezéséhez ké-
pest. A 25-40 év közötti tanítók fize-
tése nálunk 35 ponttal marad el az 
OECD országokban oktató hasonló 
korú kollégáikétól, míg a  45év feletti 
pedagógusok esetében ez az arány alig 
20 pont, az OECD országbeliek javára. 
A felmérést végzők javasolják ezeknek 
a különbségeknek a minél hamarabbi 
kiegyenlítését, illetve a kezdő pedagó-
gusok bérének rendezését.

A IUVENTA 2015-ben két nemzeti 
projektben végzett sikeres tevékenysé-
get, melynek köszönhetően több ezer 
fiatalnak nyújtottak hatékony segítsé-
get a munkapiacon való tájékozódás-
ban, illetve az elhelyezkedés területén. 
Tanulóink figyelemre méltó eredmé-
nyeket értek el különböző nemzetközi 
olimpiászokon, melyekről 27 érmet 
hoztak haza.

2011 és 2015 között csaknem 12 
000 fiatal vett részt gyakorlati képzés-
ben a  KomPrax elnevezésű nemzeti 
projekt keretén belül. A 15 éven felüli 
fiatalok ingyenes hétvégi oktatáso-
kon vehettek részt, melyen elsajátít-

Ismét terítéken a pedagógusok fizetése

Két befejezett nemzeti projekt és 27 érem
hatták a hatékony kommunikáció és 
projektfejlesztés alapjait. A  további-
akban a résztvevők apróbb projektek 
megvalósításán dolgoztak, pl. játszó-
tér rendbehozásánál, iskolai könyvtár 
rendszerezésénél, sportnapok szer-
vezésében. A  projekt az EU szociá-
lis alapjából került finanszírozásra, 
mintegy 6 millió euro értékben.

A  PRAKTIK elnevezésű nemze-
ti projektbe – 2013 és 2015 között 
– mintegy 3  252 tanuló és 495 ne-
velő kapcsolódott be. A  projekt so-
rán a nevelők kommunikációs tré-
ningen és csapatfejlesztésen vettek 
részt. A  tanulók új élményfejlesztő 

módszerekkel ismerkedhettek meg 
a közlekedési pályákon és az „Éld 
meg!”-táborokban. Az EU szociális 
alapjából finanszírozott projekt mint-
egy 5,2 millió euróba került.

2015 folyamán a  IUVENTA 16 
nemzetközi versenyre nevezett be 
tanulókat különböző olimpiászok-
ra. Képviselőink összesen 3 arany, 
11 ezüst és 13 bronzérmet szerez-
tek. A legsikeresebb tanuló a  Stará 
Lubovňa-i Szent Miklós Egyhá-
zi Gimnázium tanulója, Eduard 
Batmendij, valamint a  nagyszomba-
ti Hollý Gimnázium diákja, Jakub 
Obuch lett két-két éremmel. 
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Karnyújtásnyira  a digitális tan-
anyag – ez a megnevezése az Okta-
tásügyi, Tudományos, Kulturális és 
Sportminisztérium és a szlovák kor-
mány közös projektjének, melyben a 
minisztérium fő partnerként és meg-
rendelőként szerepel.

A projekt a Társadalom informa- 
tizálása elnevezésű operációs program 
költségvetéséből kerül finanszírozás-
ra, 29,4 millió eurós nagyságrendben. 
Elsődleges célja az eGov szolgáltatá-
sok kifejlesztése, mely lehetővé teszi 
minden, a projektbe bekapcsolódott 
iskola számára a digitális oktatáshoz 
való gyors és minőségi hozzáférést, 
valamint a biztonságos internethasz-
nálatot. 

A projekt alatt 5 járáson belül op-
tikai hálózatot alakítanak ki, melyre 
minimálisan 200 iskola kapcsolódik 

A projekt további fontos célkitűzé-
se az iskolák kibernetikai és fizikális 
biztonságának erősítése. Az internet-
hozzáférést bizonyos biztonsági be-
állításokhoz köti a rendszer, melyet a 
tanulók életkorához viszonyítnak. Le-
hetőség nyílik biztonsági kamerák be-
kötésére is, melyekkel az iskola egyes 
termeit tudják figyelemmel követni. A 
projekt ezenfelül az oktatási rendszer 
minőségét is hivatott fejleszteni, meg-
valósítva ezzel az OPIS elnevezésű 
program küldetését.

A minisztérium és a kormányhiva-
tal megfelelő hangsúlyt fektet a pro-
jekt előkészítésére és a legalább 5 évig 
tartó közös együttműködésre, mely-
nek kiértékelése és monitorizálása 
folyamatos történik, és egy országos 
rendszer kiépítésének alapjául szolgál 
majd. Részletes információk a www.
educentrum.sk oldalon olvashatók.  

Karnyújtásnyira a digitális tananyag

A  minisztérium december folya-
mán jóváhagyta az egyetemek 2016-ra 
vonatkozó dotációját, és még a tavalyi 
év végén postázta a  szerződéseket az 
egyes intézményeknek.

A rektorok az elmúlt években rend-
szeresen panaszkodtak a  kiegészítő 
szerződések kései elkészítése miatt, 
most viszont még a  költségvetési év 
megkezdése előtt kézhez kapták a 
kért dokumentumokat. Az egyetemek 
2016-ban 451 235 920 euró támogatást 
kapnak, ebből 247 169 936 akkreditált 
tanulmányi programok támogatására, 
149  025  389 euró kutatásfejlesztésre 

Az anyagi támogatások jelentős 
emelkedésével minden bizonnyal ja-
vul az egyetemek helyzete. A  kutatá-
sokra szánt összeg (ami jelenleg 137 
millió euró) csaknem fele, 58 millió 
euró a  komplex akkreditáció alapján 
kerül szétosztásra, nagyobb hangsúlyt 
fektetve az intézmények elért ered-
ményeire. A dotációs rendszer kidol-
gozásában közreműködtek az egye-
temek reprezentációs szervezeteinek 
képviselői is, akik észrevételeiket és 
javaslataikat december 6-ig nyújthat-
ták be.

majd. Ezek az iskolák WiFi hozzáférést 
kapnak, melyeket az egész iskola terü-
letén lehet majd használni, és az isko-
lai táblagépeken és számítógépeken 
kívül a diákok saját eszközeik hasz-
nálatára is alkalmazhatják. A rendszer 
kényelmesebb online hozzáférést biz-
tosít a tanulóknak és tanároknak egy-
aránt, továbbá 5 éves ingyenes szervizt 
és tanácsadást is garantál.

Elsősorban arról van szó, hogy az 
iskolák hozzáférhessenek ahhoz a 
digitális tananyaghoz, amely a mi-
nisztérium adatbázis-központjában 
található. Az effektív internethasz-
nálat továbbá segít az egyes online 
működő projektek alkalmazásánál 
előfordulható esetleges problémák 
megelőzésében, a tesztelések és egyéb 
projektek, valamint szimultán kap-
csolódások sikeres megoldásában.         

jóváhagyták az egyetemek költségvetését
és művészeti irányzatok finanszírozá-
sára, 53 540 595 euró pedig a diákok 
szociális támogatására lesz fordítva.

A  minisztérium ezenkívül tovább 
támogatja a  Nemzeti ösztöndíj prog-
ramot, a  SANET akadémiai hálózat 
aktivitásait, az Akkreditációs Bizott-
ság tevékenységét és az egyetemek 
reprezentációs működését. A jövő 
évben a  főiskolák a  támogatási rend-
szeren belül 3 millió eróval nagyobb 
összeghez juthatnak, mint tavaly. 
Draxler miniszter úr szerint akár ki-
lenc millióval is képesek növelni a jö-
vőben ezt az összeget.
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Legkedvesebb könyvem

A címlapon Zagyi Benjámin felvétele. 
A felvétel a harmadik Minorma-men-
tortáborban készült, Rimakokaván, 
2015-ben.

Szerzőink

Könyvajánló

Könyvajánló

Érdeklődésüket, rendeléseiket a lilium@liliumaurum.sk címen várjuk.

Egy irodalmár számára mindig övön aluli 
ütés az olyan felkérés, amikor kedvenc vagy 
kedves könyvéről kell írnia. A bőség zavara 
ugyanis gúzsba köti. Na meg a szakmai elvá-
rások – miért éppen ezt vagy amazt emelte 
ki, véli szépnek, tartja jónak, hányan fogják 
miatta cikizni, vajon melyik klikkbe, táborba 
lehet őt ennek okán beskatulyázni, stb. Ilyen a 
közeg... Hát, próbáljunk meg most inkább ne 
is törődni vele. Privát gondom viszont, hogy 
nekem nincs kedvencem. Vagy ha van, akkor 
az, amit éppen olvasok, és éppen tetszik is. De 
amolyan nagy, egész életemet meghatározó 
kötetet nem tudnék mondani. (Már hallom a 
közeget, amint számon kéri a romantikus for-
radalmárokat, nyugatos félisteneket, a kortárs 
kánonok „kihagyhatatlan” és „megkerülhetet-
len” ikonjait, stb., de, mondom, nem érdemes 
leállni sem katalogizálni, sem pedig besétálni 
a szubjektív sorrendállítás csapdájába.) Mert 
mindaz, amit olvastam és tetszett vagy nem 
tetszett, és tanultam vagy nem tanultam be-
lőle, és nyújtott vagy nem nyújtott ilyen-olyan 
élményt, együttesen, egymás mellett és ösz-
szességében gyakorolt rám hatást. Pilinszkyt 
Radnóti nélkül, József Attilát Kosztolányi nél-
kül, Morrisont Baudelaire nélkül, Ginsberget 
Dosztojevszkij nélkül etc. másképpen értel-
mezném. Sőt, én nem szeretem elválasztani az 
írott kultúrát a kultúra egyéb megjelenési for-
máitól, más művészeti ágaktól, hiszen együtt 
léteznek. Ezért én igazából a rockzene egyes 
teljesítményeinek is főleg az angol és ameri-
kai 18-20. századi irodalom tükrében tulaj-
donítok értelmet, a színházban a drámaiság 
mellett a ritmust találom érdekesnek, egy utca 
épületei pedig mozogjanak, legyenek képe-
sek eltáncolni számomra egy-egy hangulatot. 
Minden viszonyrendszerekben létezik, vagy 
azoktól próbál szabadulni. Minden túlmutat 

Ardamica Zorán

Bagdad felé
önmagán. A szöveg szintén. Az irodalomtu-
domány ma leginkább a textust elemzi, ám a 
könyv tárgyi mivoltában, artefaktumként, vagy 
már csak a memória ereklyéjeként ugyancsak 
fontos lehet.
 Szívesen emlékszem például egy tán túlságo-
san jelentősként el nem könyvelt leporellóra. 
Fentiek után nevezhetném akár kedves köny-
vemnek. Urbán Eszter: Hat kis teve kalandja. 
Valamikor a 20. sz. ötvenes éveiben adták ki. 
Halvány emlék, amolyan felsejlés. Nem talá-
lom a polcokon, sem a lányaim szobájában, 
sehol. Lehet, hogy a húgom privatizálta, mert 
ő szintén kedvelte. De most, szombat hajnal-
ban már túl késő vagy még túl korán van tele-
fonálni. A lényeg, hogy a kis tevék elindultak, 
egyikük-másikuk el-elmaradt, s míg az elején 
„hat kis teve Bagdad felé ballagott”, a végén 
már nem voltak hatan. De az is lehet, hogy 
nem ballagott, hanem baktatott. Csalóka do-
log a memória. A szavak el tudnak maradozni, 
mint a tevécskék, csak az érzések maradnak. 
Ovis, még írástudatlan korunkban ránk tapad-
nak, majd leválnak. Elpárolog a szöveg, csak az 
élmény marad, az érzés, hogy jaj, de szerettük! 
Pedig hát egyik tankönyvben sem találkoztunk 
később sem a művel, sem a szerzővel. De mi 
akkor is szerettük! A húgom, én és a még gyer-
mekkorában, születésem előtt elhunyt bátyám. 
Akit nem ismerhettem, csupán fényképről, de 
akiről mesélték, hogy ő is imádta, ahogy a hat 
kis teve Bagdad felé... És, hogy nagyokat kaca-
gott, később pedig már csak mosolyogni bírt a 
történet hallatán. Ezen a fotón ugyancsak mo-
solyog, biztos akkor is a tevék kalandjait olvas-
ták neki a szüleim. S ami egy beteg gyermek 
arcára mosolyt csal, az csakis jó lehet! Akármit 
gondol, könyvel el, vagy akárhogyan értékeli 
szövegi elemeit a közeg vagy az irodalomtörté-
net...

Bujna Zoltán – A biciklis dervis 
Ha röviden szeretném összefoglalni a Vámbéry kerékpáros expedíciót, akkor 
a következő számadatokkal jellemezném: 80 nap, 8 ország, 385 nyeregben el-
töltött óra és 11 258 kilométer, amiből 6358 kilométer és 39 200 méter szint-
különbség bringán, 4900 kilométer pedig vonaton, hajón és buszon. A puszta 
adatoknál és az elért céloknál azonban sokkal több volt ez. Egy út volt, amely 
megtanított másként gondolkodni, mert általa betekintést nyertem távoli né-
pek kultúrájába. Most azonban akármennyire is szeretném folytatni az utat, 
nem lehet. Vége. Haza kell menni, és élni úgy, mint azelőtt. De úgy már soha 
nem fog menni. Vége lett. 
Eredeti ár €: 16 euró
Kedvezményes ár: 12 euró

Bujna Zoltán – A harmadik út (Vámbéry Ármin nyomában Közép-Ázsián 
keresztül)
A magyarok őshazája és nyelvének eredete után egykor Közép-Ázsiában kutató, 
száz évvel ezelőtt elhunyt Vámbéry Ármin világhírű orientalista nagy tisztelője 
a 31 éves, révkomáromi Bujna Zoltán. A „biciklis dervis“ a 2005-ös, 80 napos 
„Vámbéry-kerékpártúrája“ után augusztusban tért haza közép-ázsiai útjáról, 
amely során Vámbéry „Harmadik útként“ ismert leghosszabb expedícióját is-
mételte meg, némi kitérőkkel színesítve a hajdani útvonalat. Bujna Zoltán 107 
nap alatt 14 országon haladt át, 7381 kilométert tett meg speciális kerékpárján.
Eredeti ár €: 15 euró
Kedvezményes ár €: 12 euró

Hodossy Péter – Aki útnak indul el (futócipős kalandom a világgal)
Egy csallóközi cukorbeteg fiatalember 50 maratonfutásának kalandos és tanul-
ságos története sok-sok képpel a világ minden részéről.

Eredeti ár €: 13 euró
Kedvezményes ár €: 10,40 euró

Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); PhDr. ARDAMICA ZORÁN, PhD., irodalmár, 
Füleken él; PaedDr. BAGITA JUDIT, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola igazgatónője (bagitajudit@gmail.com); BOLGÁR KATALIN, 
az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola oktatója, Gyerken én (bolgkat@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, 
a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. CSÜTÖRTÖKI ERZSÉBET, pedagógus, a gútai Corvin 
Mátyás Alapiskola igazgatója (csutortokierzsebet@gmail.com); RNDR. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matemati-
kaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); Doc. JURÍK TÜNDE, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányi Kara Peda-
gógusképző Intézetében biológus (tjurikova@ukf.sk); HOMMER LÁSZLÓ, a Szobi Fekete István Általános Iskola Vámosmikolai Tagiskolá-
jának  kémia—angol szakos tanára, Kemencén él (hommer@freemail.hu); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola 
tanára, Komáromban él (tereziaklemen@yahoo.com);  KRIPPEL ÉVA, a dunaszerdahely Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadási és Megelő-
zési Központ igazgatónője, Nyárasdon él (evakrippel@azet.sk); Doc. KUGLER NÓRA, PhD., az ELTE BTK Magyar Nyelvi Tanszék docense 
(kugler.nora@btk.elte.hu); Mgr. N. TÓTH ANIKÓ, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, Ipolyságon él (entothaniko@gmail.com); Bc. NAGY KITTI, a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem biológia szakos hallgatója, Gútán él (kitti.nagy@student.ukf.sk); PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október 
utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.com); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének adjunktusa, a Katedra 
vezető szerkesztője, a Katedra Irodalomversenyek, Pénzes István Anyanyelvi Vetélkedő és esszéíró pályázatok szervezője, a Legere Irodalmi 
Verseny egyik főszervezője, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); SEBŐK ATTILA, a rimaszombati Tompa Mihály Református 
Gimnázium igazgatója; STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János 
Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él (stirberlajos@gmail.com);  SZÁSZI ZOLTÁN, költő, író, Rimaszombatban 
él; URBÁN PÉTER, a TANDEM, n.o. trénere (urban.peter@tandemno.sk); MGR. TALPAŠ KAMARÁS ESZTER, a rimaszombati Tompa 
Mihály Alapiskola magyar-szlovák szakos tanár, Rimaszombaton él (eszter.kamaras@gmail.com); Mgr. TÍMÁR LÍVIA, a Pozsonypüspöki 
Alapiskola magyar-történelem szakos tanára, Pozsonyban él (livia.timar@gmail.com); PaedDr. VÍZKELETI LÁSZLÓ, PhD.,  
a Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola igazgatóhelyettese (vizkeleti.ladislav@gmail.com); Mgr. VARGA TAMÁS, 
a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él (vargatomi7@gmail.com); Mgr. ZOLCZER PÉTER, a Selye 
János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczer.peter@selyeuni.sk)

Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánljuk könyveinket, melyek most kedvezményes áron rendelhetők.
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 N.Tóth Anikó: Néhány mondat az Anyanyelv Nemzetközi Napja alkalmából   Vízkeleti László: A magyar 
nyelv helye a világ nyelvei között   Urbán Péter: Mentálhigiénés megközelítés a pedagógushivatásban

 Bagita Judit – Varga Tamás: A regionális nevelés mint a szülőföld megismerésének egyik legfontosabb 
színtere  Hommer László: Azok a csodálatos páratlan számok!
A hónap témája: a beiratkozás

 Krippel Éva: Az iskolai alkalmasság, iskolaérettség: halasztás vagy beiskolázás  Pázmány Annamária: 
Iskolába készülünk   Csütörtöki Erzsébet: A szülők és diákok bevonása – az iskolai siker kulcsa

Zselízi Alapiskola Az iskola logóját Mézes Attila készítette.

Az iskola épülete a város szívében he-
lyezkedik el.

A tanári kar (2015)

A 2015/2016-os tanév kis elsősei

2014 szeptemberében többfunk-
ciós sportpályával gazdagodott az 
iskola. A Franz Schubert Gyermekkar 1984 

óta működik.

A karácsonyi készülődésből a napkö-
zisek közös mézeskalácssütése nem 
maradhat ki.

Minden ballagás ünnepnap iskolánk éle-
tében.

Atlétikai nyolcpróbás 
vetélkedő alsó tagozato-
soknak

A Zselízi Alapiskola, a Comenius 
Gimnázium és a Cimbora Óvoda kö-
zös gyermeknapja

Idén 15 éves a Happy Girls 
tánccsoport.

A húsvét előtti utolsó tanítási napon a ki-
szehajtás hagyományát elevenítették fel a 
néprajz szakkörös tanulók

Sakkosaink eredményei:
Diákolimpia, országos döntő, Dunaszerda-
hely: Meliska Gabriella, 1. helyezés
Összmagyar Diákbajnokság, Kárpát-meden-
cei döntő, Pécs: Meliska Gabriella, 3. helyezés
Junior Grand Prix: Török Tamás (U12), 4. 
helyezés, Repka József (U14), 4. helyezés, 
Meliska Gabriella (U21), 4. helyezés

A Magyar Kultúra Nap-
ján, január 22-én az 
Együtt Szaval a Nemzet 
kezdeményezéshez elő-
ször kapcsolódtunkMegemlékezés az 1848-as forradalom 

és szabadságharc tiszteletére

Iskolába hívogató
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