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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Borvák Mária: Az online élet útvesztői  Szijártó Adrienn: Két lábon járó kommu-
nikáció  Kázmér Klára: Az iskolaválasztásról  Jánk István: István nem-e magyart 
tanít, avagy a nyelvi diszkrimináció rejtelmei  Szanyi Nóra: Olvasóvá nevelés me-
sékkel, avagy hogyan motiválni a kisiskolásokat az olvasás megszerettetésére  Csehi 
Ágota: Bartók Béla, a pedagógus zenepedagógiai üzenete az utókor számára  Varga 
Tamás: A játék szerepe a földrajzoktatásban

 „Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben!”

 1949 márciusában nyílt meg újra a magyar iskola 
 1962 januárjában épült fel az új iskola, 2006-ban nagyobb felújításon ment keresztül
 2002. január 1-jétől jogalanyisággal rendelkezik
 2008-ban felvettük Corvin Mátyás nevét
  181 diákunk van. A diákok 42%-a Padányról, Bögellőről, Madról, Albárról utazik naponta. Az oktató-nevelő munka 11 osztályban 

folyik. Több alkalommal sikerült nulladik osztályt indítani. Az idei év is ilyen.
 Az iskola mellett 3 napközis csoport működik. Fő feladatuk a tanulók felkészítése a másnapi órákra, de nagyon sok egyéb érdekes 

programot is szerveznek számukra.
 Iskolánk rendelkezik számítástechnika-teremmel, nyelvi és kémiai laboratóriummal, interaktív teremmel, tornateremmel. További 6 

osztályban van már interaktív tábla és internethozzáférhetőség.
 Az iskolaév folyamán nagyon sok akciót szervezünk: lecsófesztivált, családi napot, békefutást, karácsonyvárót, vakációvárót, farsangi 

bált, Lucázást, Corvin Mátyás Napokat.
 Tanfolyamok: természetiskola, úszótanfolyam, sítanfolyam, tánctanfolyam
 Projektek: Tanuljunk az Új Szóval, Európa kútja
 Iskolaújságunk, a Krétapor, évente kétszer jelenik meg
 Regisztrált Tehetség pont vagyunk
  Járási és kerületi szinten szép eredményeket érünk el a matematika, biológia, kémia, kör-

nyezetvédelmi, szavaló-, sport- és rajzversenyeken
 Aktívan bekapcsolódunk községünk kulturális életébe
 Szorosan együttműködünk a  helyi óvodával, kölcsönösen 

látogatjuk egymás rendezvényeit, foglalkozásokat szervezünk 
számukra

Úszótanfolyam

Természetiskola

Sítanfolyam

Őszi terménykiállítás

Első bálozók

A békefutás helyezettjeiBallagás

Családi nap

Fecskeavató az 1. osztályban

Mikulásra várva

Tanévnyitó

Hagyományőrzés a napköziben

Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál
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Legkedvesebb könyvem

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

Szerzőink

Pályázati felhívás

Márai közismert regénye, a polgári világot és 
értékrendet plasztikusan bemutató alapmű 
egyszerre élvezetes irodalom, és az író által 
megélt személyes és világokat formáló, áradó 
történelem. 
Történeteiben könnyű és jó elmerülni, a hely-
színeket és a szereplőket sokszor ismerősnek, 
közelinek érzem, világnézete értelmiségi, 
nemzeti, felvidéki identitásomhoz is támaszt 
ad. Az Egy polgár vallomásai egy társadalmi 
osztályt, a polgárságot és annak szétzilálását 
érzékenyen elemző írás; a kassai, német szár-
mazású magyar író és polgár képe a környe-
zetéről, ahol nevelkedett, családjáról, rokona-
iról… Végigtekint sokféle szereplőn, akivel 
élete során találkozott, gyermekkori játszó-
társaitól kezdve a politikát alakító államfér-
fiakig, így a mű a huszadik századi magyar 
és európai történelmi eseményeken keresztül 
megélt tapasztalatainak elbeszélése is. 
Számomra érdekes és kedves momentum, 
hogy egy történetben, egy diákkori, pozsonyi 
emlékeimet idéző szereplő jelenik meg, még-
hozzá Márai Zsüli nagynénje személyében, 
aki meglepően hasonló karakter a mi örök-
diák Zsülinkhöz, aki a nyolcvanas-kilencve-
nes évtized fordulóján gyakran megjelent a 
pozsonyi magyar kulturális rendezvényeken, 
köztük a JAIK (József Attila Ifjúsági Klub) 
rendezvényein, és lelkes résztvevője volt a 
pozsonyi kulturális életnek. Mindig volt hoz-
zánk néhány lelkesítő szava és kurucos tör-
ténete…
„…s büszkén tekintettem Zsülire, nagyszerű 
nagynénémre, aki bejáratos ilyen magasztos 
helyekre, mint egy napilap szerkesztősége… 
Állandóan dolgozott regényein… Írt egy szín-
darabot is, a kéziratot elküldte címemre Né-
metországba, azzal az inkább sejtett, mint 
bevallott kéréssel, hogy helyezzem el német 
színpadokon. De drága kéziratát, kamaszos 
felelőtlenséggel, vándorlás közben elvesztettem 
valahol. Soha nem kérte számon…” (102.)
Márai az a fajta utazó, akinek az alaphelyze-
tét a világra való nyitottsága adja. A megis-

merni, építeni akaró jövevényé, aki diákként 
érkezik Berlinbe, és nem sok idő után már a 
Frankfurter Allgemeine Zeitung szerződéses 
cikkírója, Weimarba költözik, és teljes értékű 
tagja a német kulturális életnek. Sőt, később 
még a világlap külföldi tudósítója is. De bár-
hol is forduljon meg a világban, ez a teljesség 
iránti vágy vezeti, és a szenvedélyesség, egy-
ségben az otthonról hozott tudatos, kiegyen-
súlyozott hozzáállással. 
„Berlinben félreérthetetlenül elkezdődött szá-
momra az ifjúság…(…) Mindennap arra 
ébredtem, hogy kezdődik számomra valami. 
(246.)
Sorait olvasva saját angliai, németországi, de 
akár pozsonyi élményeim jutnak eszembe, 
hiszen idegen helyeken – új városokban, ide-
gen nyelvterületeken, a mindennapi életből 
szerzett tapasztalatok ezek: az otthon-érzet 
hiánya vagy éppen jelenlétének felismeré-
se, a befogadás vagy a magány megélése, az 
úton lévő ember szabadságával megtapasz-
talt, sokféle impulzus hatásai, a megismerés 
lélekbe ivódó élményei.
„Volt valami izgalmas, valami fülledt e régi 
divatú helyiség levegőjében; a vendégek csen-
desen ültek, cigarettáztak, s közben, láthatat-
lanul, de érezhetően történt a teremben vala-
mi. (…) A Ritz dohányzóját őriztem a magam 
számára, mint valami titkot. (…) Engem (…) 
érdekelt a párizsi társaságnak ez a diszkrét bú-
vóhelye; arcokat figyeltem meg, modort, ma-
gatartást, mozdulatokat.” (314.)
Márai mély gondolatisága, közvetlen hangja 
és biztos értékrendje olyan lendületes, köny-
nyed stílusú művet tár elénk, amely történe-
teiben az olvasó könnyen azonosulhat sokfé-
le élethelyzettel, amikor más-más kultúrák, 
viselkedésbeli normák és emberi mentali-
tások találkoznak, súrlódnak, ütköznek és 
azonnali és megfelelő válaszokat követelnek. 
A „vallomások”-ban sok követendő és tanul-
ságos példát, választ és megerősítést találtam, 
amelyekből meríteni tudok, amellett pedig 
izgalmas, kellemes olvasmány.

Kedvenc könyvem
Márai Sándor: 
Egy polgár vallomásai

Bolemant László

Benyújtás: 
A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhat-
nak. A pályázati anyagot elektronikus formában várjuk a katedra.szerkesztoseg@gmail.com 
címre. A levél tárgyába írják a LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY tárgymegjelölést 
+ A KATEGÓRIA MEGNEVEZÉSÉT. Mellékletként, kérjük, tüntessék fel a pályázó iskola 
nevét, postacímét, e-mailcímét és telefonszámát.
Beküldési határidő: 2016. július 11.
A legjobb pályázatok elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek, illetve a www.katedra.sk  
honlapon közzétételre kerülnek. A győztes pályamunkák a Katedra 2016/2017-es évfolyamá-
nak hasábjain is olvashatók lesznek. Az eredményhirdetésre a 2016 őszén tartandó Katedra 
Napok keretén belül kerül sor.

Ajánlott témák:
 pillanatkép az óraközi szünetről    tanszereink, másképp    az iskola színei    csend/zaj az iskolában    tanítás előtt/alatt/után

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Katedra folyóirat szerkesztősége ismét meghirdeti A LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY pályázatát.
A pályázati anyag egy konkrét iskolai rendezvény beszámoló jellegű leírását (3500–10000 karakternyi terjedelemben) és a rendezvény 
forgatókönyvét tartalmazza, amely a 2015/2016-os tanév folyamán kerül megrendezésre. Ajánlatos fotómellékletet is küldeni.
Kategóriák:
 óvoda           alsó tagozat és napközi           felső tagozat           középiskola

A pályázat célja:
A hagyományos iskolai rendezvények – karácsonyi ünnepség, farsangi bál, sportvetélkedők stb. – mellett ötletbázist hozni létre, amely 
inspiráló jelleggel bírhat más iskolák számára is. A kreatív, egyedi ötletek az iskola különlegességét, az adott közösségben betöltött pozí-
cióját is erősítik. 

A Katedra folyóirat szerkesztősége CÍMLAPFOTÓVERSENYT hirdet, amelyben keresi a szeptemberi, októberi stb. lapszám 
iskolai témájú legszebb címlapját. 

A pályázati munkákat digitális formában 
lehet benyújtani a 
katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.
A levél tárgyába írják: 
CÍMLAPFOTÓPÁLYÁZAT. Minden pá-
lyázó tüntesse fel a nevét, címét, iskoláját, 
a kategória megjelölését, e-mailcímét, tele-
fonszámát. 

Beküldési határidő: 2016. július 1.

A versenyben három kategórián belül vehetnek részt a diákok:
 1. kategória: alsó tagozatosok (1-4. osztály)     2. kategória: felső tagozatosok (5-9. osztály)    3. kategória: középiskolások

Minden pályázó legfeljebb 3 képpel pályázhat. A versenyzők 
elektronikus küldjék a képeiket, melyeket álló formátumban ké-
rünk készíteni, 20 x 30 cm 300 dpi rgb JPG/TIFF formátumban, 
2500 x 3500 pixel felbontásban.

A legjobb pályamunkánk elismerő oklevélben és könyvjuta-
lomban részesülnek, valamint a www.katedra.sk honlapon 
közzétételre kerülnek.
A győztes fotók a Katedra címlapján szerepelnek majd.
Az eredményhirdetésre a 2016 őszén tartandó Katedra Napok 
keretén belül kerül sor.

Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); BOLEMANT LÁSZLÓ, mérnök, költő, a Nyu-
gat Plusz irodalmi folyóirat szerkesztője, Budaörsön él (bolemant.laszlo@gmail.com); BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai ve-
zetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Zenei Tanszéké-
nek docense (acsehiova@ukf.sk); CSICSAY ALAJOS, közíró, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
ERŐS VIOLA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda óvónője, Dunaszerdahelyen él (er.peter@post.sk); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdoktorandusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); Doc. JURÍK TÜNDE, PhD., 
a nyitrai Közép-európai Tanulmányi Kara Pedagógusképző Intézetében biológus (tjurikova@ukf.sk); Bc. KÁZMÉR KLÁRA, a  nyit-
rai KFE magyar-angol szakos végzős hallgatója, Nagyabonyban él (klari.kazmer@gmail.com); Bc. KELE ILDIKÓ, a Dunamocsi Óvo-
da igazgatónője (ildiko.kele@gmail.hu); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Komáromban él 
(tereziaklemen@yahoo.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); Mgr. SZANYI NÓRA, a Református Egyházközség Alapiskolájának ta-
nára, Rozsnyón él (szanyinora70@gmail.com); SZIJÁRTÓ ADRIENN, az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK doktorandusza  
(adrienn.szijarto@gmail.com); Mgr. VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él 
(vargatomi7@gmail.com); PaedDr. VICZAY ILDIKÓ, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara Pedagógusképző Intézetében 
testnevelő, Pozsonyban él (iviczayova@ukf.sk); Mgr. TALPAS KAMARÁS ESZTER, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola magyar-
szlovák szakos tanár, Rimaszombaton él (eszter.kamaras@gmail.com); TÓTH LÁSZLÓ, József Attila-, Fábry Zoltán- és Forbáth Imre-
díjas író, szabadúszó, Dunaszerdahelyen él (tothozsvald@mail.t-com.sk); Mgr. VIZI ANDREA, a pozsonyi Ivan Horváth Gimnázium 
angol-német szakos tanára, Padányon él (andrea.vizi.ok@gmail.com)
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Tóth László 

Kampány-időket élünk – lassan 
minden hónap, hét, nap valami-
nek a hónapja, hete, napja, ami-
kor kiemelt figyelemmel fordu-
lunk valami, valaki(k) felé. Most 
éppen a gyermekkönyv került fi-
gyelmünk középpontjába, lévén – 
egy év híján fél évszázada, a nagy 
dán mesemondó, Hans Christian 
Andersen születésnapján – április 
2-a a Gyermekkönyv Nemzetközi 
Napja. 

De van-e (külön) gyermekiro-
dalom, van-e gyermekkönyv?

Persze, botorság így feltenni 
a kérdést, mégis – a gyermekiro-
dalom: irodalom. S a gyermek-
könyv: könyv. Érték, s nem ön-
magában vett termék, ahogy nem 
minden termék hordoz (megfe-
lelő) értéket sem. Egyszerű ez. 
Vagy mégsem? Ha széttekintünk a 
gyermekek számára készült és for-
galmazott, első pillantásra könyv-
nek látszó könyvkiadói termékek 
világában, rögtön nyilvánvaló: 
ezek az evidenciák nem is annyira 
magától értetődő állítások… Vagy 
az elsőt kérdőjelezi meg ugyanis 
számos esetben a gyakorlat, vagy a 
másodikat. Magyarán: legkevésbé 
sem irodalom kerül gyermekiroda-
lom címén a gyermekkönyvekbe, 
hanem valami rosszul értelmezett 
irodalompótlék, „szellemi rágó-
gumi”, selejtanyag, lom, avagy 
könyvnek látszó, fel is lapozha-
tó tárgyakról derül ki, hogy csak 
alapvető szakmai követelmények-
re fittyet hányó, érték és mérték 
kérdéseiben eligazítani nem is kí-
vánó, olykor a legcsekélyebb ízlés-
nek is híján levő árucikkek, csillo-
gó-villogó könyvimitációk csupán. 
Arra törekszenek, hogy vonzzák a 
szemet (eladassák magukat), de 
arra már nem tekintenek, hogy mi 
van a csomagolásba (értelemnek, 
szemléletnek, erkölcsnek, ízlés-

Ha a könyv jó választás

nek káros került-e beléjük), vagy 
esetleg szellemi gyémántékszert 
igénytelen és hevenyészett papun-
deklicsomagolásba tettek-e. 

A legtöbb félreértés, félreveze-
tés a tekintetben történik, hogy 
a gyermekirodalomnak, gyer-
mekkönyvnek mi a célja. Van-e, 
lehet-e (külön) célja egyáltalán, 
vagy csak arra szolgál – ahogy 
mindenfajta irodalmi alkotás, ér-
ték –, hogy az általa megtestesített 
világról ihletett látomással szol-
gáljon, hogy benne bárki – nem, 
nem elsősorban örömét, hanem 
– önmagát lelhesse fel. Meg-meg-
újuló viták tárgyát képezi gyer-
mekirodalom és a pedagógia, 
didaktika viszonya, hogy a gyer-
mekirodalom a pedagógia szol-
gálólánya-e, afféle alkalmazott 
irodalom-e. A válasz egyértelmű 
számomra: nem az, vagyis, más-
képpen, Lengyel Balázzsal szólva, 
„az esztétikai hatékonyság a fel-
tétele minden eszmei, etikai vagy 
pedagógiai hatékonyságnak”, s, 
ugyancsak őt idézve, „a gyer-
mekirodalomnak nincs a felnőtt 
irodalom melletti, attól független 
külön esztétikája”. 

Szóba hozhatnám itt a szülő, 
a  pedagógus és még nagyon so-
kak – a nevelésben érdekeltek 
– felelősségét. Tudvalevő, hogy 
nem is annyira az általunk átadott 
ismeretekkel tanítunk, nevelünk, 
hanem a személyiségünkkel, pél-
dánkkal, választásainkkal. S ez, ez 
utóbbi kiváltképp érvényes ese-
tünkben is. Nemcsak ezen a na-
pon; az év minden napján. Hogy 
az év minden napja a  gyermek-
könyvé legyen. Ha nem is nem-
zetközi – a családban, iskolában 
mindenképp. 

Hogy a gyermekek kezébe adott 
irodalom s a gyermekeink kezébe 
adott könyv jó választás legyen.
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Április hónapja a megújhodás ide-
je. Megérkeznek a fecskék, a vándor-
madarak. A kis bárányok is vígan 
ugrándoznak a gyenge, ízes füvet 
kínáló réten, bár „a pásztorok félnek, 
mert még akolba szorulhatnak a bá-
rányok a hidegtől”. A meteorológu-
sok „tavaszhó”-ként tartják számon 
áprilist, a régi székely-magyar naptár 
szerint „Szelek havá”-nak nevezik, 
eleink pedig (az Avisura szerint) a 
„Báránytor (Rügyezés) hava” elneve-
zést használták áprilisra. A Nap ek-
kor a Bika jegyébe lép. 

Április 1. – Hugó napja: Ez a bolon-
dozás napja 

E napon az a szokás, hogy az em-
berek tréfásan bolondot csinálnak a 
másikból. A beugratottakat nálunk 
április bolondjának, Olaszországban 
és Franciaországban áprilisi hal-
nak (Poison d’Avril, illetve Il Pesce 
d’April) nevezik. Ez a népszokás már 
régóta megszokott, bár eredete nem 
tisztázott. Eredhet a bolondos áprilisi 
időjárásból, vagy abból, hogy a kelták 
idejében e napon bolondos ünnepe-
ket ültek, de abból is, hogy IX. Károly 
1564-ben az új esztendő kezdetét áp-
rilis 1-jéről január 1-jére tetette. Ma-
gyarországon kb. a XVII. század óta 
él április 1-je ünneplésének szokása.

Eleinte csak a gyerekeket viccel-
ték meg, pl. elküldték őket a boltba 
egy-egy nem létező dologért, pl. es-
ernyőmagért, trombitahúrért. Majd 

a beugratottakat úgy csúfolták, hogy: 
„Április bolondja, május szamara...!”

Április 6. – Irén és Vilmos napja
Vilmos napját sokfelé szemmel tar-

tották a népi megfigyelők, s ha ezen a 
napon eső esett, abból bizony a babo-
nát sem nélkülözve, szűk esztendőt 
jósoltak. Április a „hét tél, hét nyár” 
időszaka, amikor az időjárásban szin-
te minden előfordulhat: a tikkasztó 
forróság éppúgy, mint a virágszirmo-
kat megdermesztő, hirtelen haragú 
hózápor, vagy a zsenge növényeket 
fenyegető, erősebb hajnali lehűlés. 
„Április esője elkergeti a fagyot” – 
mondogatták a gazdaemberek, és 
sokfelé a mennydörgésből is jó gabo-
natermésre következtettek.

Április 12. – Gyula napja
Ez a nap az év 100. napja. A tiszta-

ság, a takarítás napja. Ilyenkor kita-
karítják a lakást, az ólakat és az álla-
tokat is lemossák.

Április 14. – Tibor napja
Tibor napján, április 14-én ez a rig-

mus járta: „Tiborc király könyve sze-
rint, ha zöldül a nyírfa, nem kell félni 
már a fagytól, akárki is írta”. Persze 
a szőlősgazdákat ekkor is a várható 
szőlőtermés érdekelte, így az ő mon-
dókájuk szerint: „Ha Tibor napján 
virágos a cseresznyefa, virágos lészen 
a szőlő is”. A hagyomány szerint e na-
pon szólal meg a kakukk. S ha ekkor 

már szép zöld a vetés, akkor jó lesz a 
széna.

Április 24. – György napja
Áldott a Szent György, átkozott 

a Szent Mihály! – köszöntötték 
egymást április második felében 
a jószág kihajtására készülő 
pásztoremberek, annak tudatában, 
hogy amíg a sárkányölő György vitéz 
jeles névünnepe – április 24-e – az 
igazi meleg idő évadjának nyitányát 
jelöli, a szeptember végi Mihály ark-
angyal napja ennek a végét jelöli.

Április 25. – Márk, Pál napja
Ez a nap a kukoricavetés és a bú-

zaszentelés napja. A pap a mise után 
a hívőkkel kivonult a határba, majd 
megszentelte a vetést, ezekből a meg-
szentelt búzaszálakból vitt mindenki 
haza magával. Ennek a megszentelt 
búzának mágikus erőt tulajdonítot-
tak, többek között gonosz űzésre 
használták.

Népi megfigyelések:
 április esője elkergeti a fagyot
 áprilisi hó, nem jó
 áprilisi hó trágyáz, márciusi szalmáz
 április hónap ha nedves, aratás lesz 

bő és kedves
 lucskos áprilist virágos május és szá-

raz június követ
 áprilisban hét tél, hét nyár
 áprilisi zivatar kergeti a fagyot
 hideg április, rossz esztendő

Áprilisi szokások és hagyományok

Klemen Terézia



Katedra Alkalom

135 évvel ezelőtt, pontosan 1881. 
március 25-én született a  20. szá-
zad zenekultúrájának egyik legje-
lentősebb személyisége, Bartók Béla 
(1881-1945). Ebből az alkalomból 
emlékezünk a  kiváló zeneszerzőre, 
zongoraművészre, népzenetudósra, de 
mindenekelőtt arra a zenepedagógus-
ra, aki az egyetemes zeneművészet és 
zenepedagógia számára új, kivételesen 
eredményes irányt mutatott a további 
generációk számára.  

Bartók alkotómunkásságában na-
gyon fontos szerepet játszott a neve-
lői szándék. A gazdag népzenegyűj-
tői, zenetudományi, zeneszerzői, 
koncertező tevékenysége mellett 
ugyanis jelentős pedagógiai munkát 
is folytatott. Tette ezt zeneszerzőként, 
zongoraművészként, kiadói munká-
jával és nem utolsó sorban tanárként. 

Bartók kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal csaknem három évtizedig 
(1907-től) oktatott a budapesti Liszt 
Ferenc Zeneakadémián. Zongoraórái 
a precizitás, a következetesség, a pon-
tosság szellemében zajlottak.1 Tanítás 
közben keveset beszélt, inkább az elő-
játszás módszerét alkalmazta. Ezt a 
módszert tanárától, Thomán Istvántól 
sajátította el, a kiváló zongoravirtuóz 
Liszt Ferenc egyik legjobb növendé-
kétől. Liszt nézete szerint ugyanis 
ezer szó nem képes egy zenemű elő-
adását úgy megmagyarázni, mint an-
nak mintaszerű előjátszása.2 Ennek 
köszönhetően vált előbb Thomán, 

majd Bartók a  nagy mester – Liszt 
Ferenc – pedagógiai módszerének 
népszerűsítőjévé.

 Bartók fő pedagógiai eszméje: a ze-
nemű realizálása mint egységes egé-
szé. Ezért nem foglalkozott az órákon 
skálázással és technikai gyakorlatok-
kal. Technika alatt a zenei gondolatok 
kifejezését értette, így az egyes zenei 
és technikai problémákat teljes mér-
tékben összekapcsolta. Figyelme a 
zenemű tartalmának megértésére 
és legkifejezőbb tolmácsolására irá-
nyult. Fokozott figyelmet szentelt 
továbbá maga a zenemű, azaz a zenei 
szöveg pontos elsajátításának. A szí-
nes és sokoldalú interpretáció híve 
volt, mely hátterében az ún. dialekti-
kus törvény keresendő, amelyet Bar-
tók a népdalgyűjtés közben fedezett 
fel. E törvény  az állandó megújulást 
és változást jelentette. Mint vallot-
ta, a népzene hasonlít az élőlényhez, 
minden percben, minden pillanatban 
változik. E tapasztalat alapján hang-
súlyozta növendékeinek: soha nem 
mondod el ugyanazt a gondolatot két-
szer egyformán, ugyanazokkal a sza-
vakkal, ugyanazzal az intonációval.3 
Bartók tanárként tehát a zenei gon-
dolatok pontos, de színes kifejezését 
hangsúlyozta, és az előadott művek 
maximális érthetőségére törekedett.

Bartók további nevelői munkájá-
hoz tartozik a kiadói munka. Nehéz 
elhinni, hogy az oly gazdag zene-
szerzői, népzenegyűjtői tevékenység, 

Bartók Béla,  
a pedagógus zenepedagógiai  
üzenete az utókor számára

Csehi Ágota

továbbá a hangversenyezés mellett 
időt szakított és különleges figye-
lemmel végezte a magyarázó jegy-
zetekkel ellátott „klasszikus“ művek 
kiadását. Legjelentősebb kiadásai 
közé J. S. Bach művei, D. Scarlatti 
szonátái, J. Haydn, W. A. Mozart, L. 
van Beethoven válogatott szonátái és 
F. Chopin keringői tartoznak. Ezek 
a  pedagógiai instrukciókkal ellátott 
kiadások Bartók gazdag zenepedagó-
giai tapasztalatairól tanúskodnak, és 
rendkívüli pontosságot, precizitást, 
aprólékos kidolgozást tükröznek. Azt 
az állítást, mely szerint Bartók nem 
szívesen tanított, ezen értékes kiadói  
munkája is érvénytelenné teszi. 

Bartók nevelői hatása mindenek-
előtt zeneszerzői munkájában nyilvá-
nult meg. Gyermekeket nem tanított 
zongorázni, csupán saját fiát, Pétert. 
A kezdő zongoristák nevelésének 
problémája iránt viszont fokozott ér-
deklődést tanúsított. Többek között 
ez ösztönözte a pedagógiai küldetésű 
zongoraművek megírására, melyek 
kiemelkedő helyet foglalnak el a zene-
oktatás történetében.  A népbe vetett 
hite nem kerülte el a gyermekeket, az 
ifjú generációt, az utókor jövendő kép-
viselőit sem – vallotta ifjabb Bartók 
Béla, a szerző elsőszülött fia. Figyel-
mét tehát olyan művek megírására 
irányította, amelyek esztétikai, formai 
és előadási szempontból is megfelelő, 
értékes anyagot nyújtanak a tanulók 
részére. Arra a kérdésre, hogy milyen 
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szándék vezérelte a szerzőt a peda-
gógiai célú művek megírására, maga 
Bartók adott választ: „Már zeneszer-
zői pályám legelején az az eszmém 
támadt, hogy könnyű darabokat írok 
a zongorázni tanulók számára. Ezt az 
eszmét zongoratanári tapasztalatom 
sugallta: mindig úgy éreztem, hogy ki-
vált a kezdők számára rendelkezésre 
álló anyagnak nincs valódi zenei érté-
ke, igen kevés mű kivételével – ilyenek 
például Bach legkönnyebb darabjai és 
Schumann Jugendalbuma. Úgy gon-
doltam, ez kevés, ezért több mint har-
minc évvel ezelőtt magam is megpró-
bálkoztam könnyű zongoradarabok 
írásával. Abban az időben a lehető leg-
jobb megoldás népi dallamok felhasz-
nálása volt. Népi dallamoknak általá-
nosságban nagy a zenei értéke [...]“ 4

A Gyermekeknek című 85 népdal-
feldolgozásból álló zongoraciklust 
Bartók 1908-1909-ben írta. Kis ter-
jedelmű, de tartalmukban és zenei 
anyagukban értékes műveket képvi-
selnek. Mikor ezekből tanított „nem 
is tanította, inkább mutogatta, ra-
kosgatta őket, gyöngéden, óvatosan, 
mintha törékeny értéktárgyak volná-
nak [...], valami fátyolos gyöngédség 
vegyült hangjába, midőn e négyköte-
tes műalkotás címét kiejtette [...],tőle 
magától meg is tudtam, hogy minden 
zongoraműve közül e négykötetes mű 
áll hozzá legközelebb. Itt egymásra ta-
láltak azok, akiket a legjobban szere-
tett: a paraszt és a gyermek, utóbbinak 
ajándékozva mindama kincseket, me-
lyeket előbbitől kapott.“5 

Az első kötet 42 magyar, a máso-
dik 43 szlovák népdalfeldolgozást 
tartalmaz. Ezekben a népdalfeldolgo-
zásokban a szerző a nép sajátos zenei 
anyagával, dallamaival, hangszerei-
vel, népszokásaival ismerteti meg a 
tanulót. A népdalok jellegzetes dal-
lam- és harmóniavilágát mindenek-
előtt a modális hangsorok bemutatá-
sával varázsolja elő. A feldolgozott 
népdalok között sok a gyermekjáték, 
de a paraszti élet különféle esemé-
nyeihez is találunk példákat.6

A népzene hatása Bartókot egész 
életpályáján végigkísérte, amiről a 
Mikrokozmosz c. ciklusban is tanúbi-
zonyságot tett. Itt a különböző népek 
zenéinek jellegzetes dallamvilága, rit-
mikája, hangulata van jelen. Minden-
nek ellenére a Mikrokozmoszban 
mindössze öt eredeti népdal téma ta-
lálható, a darabok többsége a népze-
ne sajátos nyelvezetének szellemében 
íródott. Frank Oszkár jellemzését 

idézve: „A Mikrokozmoszban megta-
lálhatók a kelet-európai és az Európán 
kívüli népek zenéjének elemei is. Bar-
tók sok művében vegyülnek egymással 
a különböző népek zenéjének ritmikai 
és melodikai fordulatai, nem egy mű-
vében nyilvánvaló a szándék, hogy ily 
módon juttassa kifejezésre a népek 
testvérré válásának gondolatát.“7 

A Mikrokozmosz a zongorapedagó-
gia egyik legjelentősebb műve, melyet 
Bartók kisebbik fiának, Péternek írt, 
és 1940-ben adták ki Amerikában. A 
mű címe kis világot jelent. Összesen 
153 darab és 33 technikai gyakorlat 
alkotja hat kötetbe sorolva, melyek-
ben az egyes darabok, gyakorlatok 
nehézségi fokuk alapján vannak ösz-
szeállítva, az első lépésektől fokozato-
san magas szintre emelve, tehát „zon-
goraiskolaszerűen“ épülnek fel. Nem 
képeznek zárt, összetartozó ciklust. 
Bartók maga is szabadon válogatott 
ezek közül a darabok közül, amelye-
ket rend szeresen tűzött koncertjei-
nek műsorába. Leggyakrab ban az V. 
és a VI. füzetből játszott, technikailag 
és zeneileg ugyanis ezek már igényes 
előadási darabokat tartalmaznak. 

Bartók a Mikrokozmosz előszavá-
ban felhívta a pedagógusok és tanu-
lók figyelmét a kamarajáték, azaz az 
együttmuzsikálás lehetőségeire, vala-
mint az éneklés szerepére és fontos-
ságára is. E szándékát megvalósítva 
négy kompozíciót írt két zongorára, 
és négy darabot énekszólammal is 
ellátott. Véleménye szerint: „Minden 
hangszertanításnak tulajdonképpen 
a tanulók énekeltetéséből kellene ki-
indulnia. Ha ez így történik, akkor 
semmi különös nehézséget nem okoz 
ilyen ének-zongora számok betanu-
lása.“8 A Mikrokozmosz olyan zon-
goraiskolát képvisel, amely nem 
tartalmatlan technikai gyakorlatok, 
etüdök, „tandarabok“ gyűjteménye. 
A legegyszerűbb kis kompozíciók is 
értékes kifejező zenét tartalmaznak, 
amely nemcsak a zongorázni tanuló 
kisgyerek számára jelent élményt, de 
a  Bartók-zenével ismerkedő felnőtt 
hallgató részére is. Frank Oszkár e 
darabgyűjteményt a  következő sza-
vakkal foglalta össze: „Ez a hat füzet-
ből álló sorozat zenei atomokból össze-
álló teljes világkép. Olyan univerzális 
alkotás, amely magába foglalja Bartók 
zenéjének, s egyúttal a zenetörténet 
különböző korszakainak minden fon-
tosabb stílusjegyét.“9

Kezdetben Bartók csak zongora-
műveket írt a gyermekek számára. 

Ennek példái a Kezdők zongoramu-
zsikája, Kilenc kis zongoradarab, 
Gyermekeknek, Mikrokozmosz, majd 
később megszületett a 44 Duó két he-
gedűre, valamint a 27 két- és három-
szólamú egynemű karok c. kórusmű.

A 44 Duó két hegedűre sorozatot 
Bartók Erich Doflein német zenetanár 
ösztönzésére írta 1931-ben. „Ugyan-
olyan céllal készült, mint annak idején 
a Gyermekeknek című sorozat, hadd 
jussanak a tanulók a tanulás első né-
hány évében olyan előadási művekhez, 
amelyekben a népi zene keresetlen 
egyszerűsége annak dallambeli és rit-
musbeli különbségével együtt megvan“ 
– vallotta Bartók. Anyagában viszont 
gazdagabb forrást nyújt a tanulóknak, 
mint a Gyermekeknek, mivel a magyar 
és szlovák népdalokon kívül még ro-
mán (9), rutén (4), arab (1) és szerb 
(1) népdalfeldolgozást is tartalmaz.

A zenei és zenepedagógiai életre je-
lentős hatást gyakorolt Bartók Béla 27 
két- és háromszólamú egynemű karok 
című műve is, melyet Kodály Zoltán 
ösztönzésére írt. Bartók e kórusmű 
egyes darabjaiban a népzenére csupán 
a népi szövegeken keresztül épített, 
ami a zenét illeti, a maga egyéni zenei 
nyelvét alkalmazta a  népzene szelle-
mében. „Szólt ő már a gyermekekhez 
jópár éve: zongorán, majd újabban 
hegedűn [...] De hány magyar gyermek 
él, különösen manapság, oly szerencsés 
helyzetben, hogy zongorához vagy he-
gedűhöz juthat? A nagy tömeg önzet-
lenül nő fel, számára mindaz a kincs, 
amit a hangszerek birodalma rejt, 
hozzáférhetetlen. Ehhez az árva gyer-
mektömeghez szól most Bartók. [...] 
Mély logika van abban, hogy a szobá-
ban nőtt városi gyermekhez a magyar 
mezők levegőjét juttatta el – hangsze-
res gyermekdarabjai népzenét szólal-
tatnak meg –, most a zenén kívül élő 
gyermekvilághoz, a népi szövegeken 
keresztül is, de a maga egyéni nyelvén 
szól. Ezt a nyelvet azonnal megérti, 
magáénak érzi a gyermek [...] Milyen 
boldog lehetne a magyar gyermek, 
s  micsoda emberré nőhetne, ha csak 
ilyenek szólnának hozzája“ – jellemez-
te Kodály Bartók e kórusműveit.10 

Bartók pedagógiai célzattal írt 
műveit tárgyalva viszont nem hagy-
hatjuk említésen kívül azt a szerze-
ményét, melyet a  széles közönség 
nevelésének céljával készített Kodály 
Zoltánnal közösen. Ez A magyar nép-
dalok 1906-ból, amely az első nép-
dalfeldolgozásokat tartalmazó kiad-
vány volt.11 E kiadványban Bartók és 
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Kodály népszerűsítő céllal fordultak 
a nagyközönség felé. Ezért a népda-
lokat egyszerű zongorakísérettel lát-
ták el, és a kötet elé tartalmas magya-
rázó előszót csatoltak:

„Népdalok kiadásának kétféle a cél-
ja, kétféle a  módja. Egyik cél, hogy 
minden, a  néptől került dal együtt 
legyen [...] A másik cél, hogy a nagy-
közönség megismerje és megkedvelje 
a népdalt. [...] Válogatni kell a  javá-
ból, és valamilyen zenei feldolgozás-
sal közelebb vinni a  közönség ízlésé-
hez. Kell rá a ruha, ha már behozzuk 
a mezőről a városba. Akár énekkarra, 
akár zongorára dolgozzunk, a kíséret 
mindig csak az elveszett mezőt és fa-
lut igyekezze pótolni. [...] Eltart még 
soká, míg elfoglalják az őket megillető 
helyet házi és nyilvános zenei életünk-
ben. A magyar társadalom túlnyomó 
része még nem elég magyar, már nem 
elég naiv és még nem elég művelt arra, 
hogy ezek a  dalok közelebb férkőz-
zenek a  szívéhez. A  magyar népdal 
a  hangversenyteremben különösen 
hangzik ma még. Hogy egy sorba ke-
rüljön a  világirodalom remekeivel és 
a  külföldi népdallal. De megjön az 
ideje ennek is. Mikor majd lesz ma-
gyar házi muzsika és a magyar család 
zenélése nem éri be a legalacsonyabb 
rendű külföldi kupléval, belföldi nép-
dalgyári portékával. Majd mikor lesz 
magyar énekes. Mikor nemcsak a rit-
kaságok néhány kedvelője tudja majd, 
hogy másféle „magyar népdal“ is van 
a világon, mint a „Ritka búza“ és az 
„Ityóka- pityóka“.12 

Bartók pedagógiai munkásságát 
összefoglalva egyértelműen kitűnik, 
mennyire fontosnak tartotta, hogy 
a gyermek és a széles közönség egy-
aránt megismerje a saját népe, de 
más népek zenéjét is. A különböző 
népek zenéinek jellegzetes dallam- 
és hangzásvilága, ritmikája, alapel-
vei nemcsak az eredeti népdalokat 
feldolgozó műveiben, de szerzemé-
nyeinek döntő többségében jelen 
vannak. Megközelítőleg minden har-
madik Bartók-kompozíció tartalmaz 
népdalfeldolgozást vagy legalább 
népdal témájú motívumot. A népze-
ne tehát Bartók szinte egész életmű-
vében jelen van, hirdetve a magyar és 
más népek iránti szeretetét, és ebben 
a  szellemben nevelte a  gyermeke-
ket, ifjúságot, széles közönséget. Ez 
a szándéka nem veszített aktualitásá-
ból, és pedagógiai üzenete még ma, 
a 21. században is él.
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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: Pacsirtadal)

Mindannyiszor, mikor mosolygós arc-
cal belép az ajtón, önkéntelenül Tompa 
Mihály sorai jutnak eszembe a Pacsir-
tadal című verséből. Nem véletlenül: 
ahogyan ő is vallja, a versek, dallamok 
találnak meg minket, s nem fordítva. 
Számtalan diák életének meghatározó 
pontja, rengeteg elismerés birtokosa, 
2014-ben Rimaszombat város polgár-
mestere a városért végzett áldozatos 
tevékenységéért tüntette ki, 2015-ben 
a  régió személyiségének kiáltották ki. 
A 2015. évi Katedra-díj kitüntetettjé-
vel, Páko Marikával beszélgettem.

 Marika, talán felsorolni is nehéz 
mindazokat a tevékenységi köröket, 
melyeket magadra vállaltál, hiszen 
a rimaszombati Magyar Tannyelvű 
Speciális Alapiskola asszisztense vagy, 
vezeted a Tompa Mihály Református 
Gimnázium Zeneműhelyét, tanítasz a 
Heuréka Művészeti Általános Iskolá-
ban, s mindemellett még különórákon 
is foglalkozol a zene, a gitározás iránt 
fogékony diákokkal. Mi késztetett 
arra, hogy ekkora részt vállalj a régió, a 
város, fiataljaink életében?
 P. M.: – A válaszhoz talán vissza 

kell menjünk egész a kezdetekhez. 
Egy gömöri kis faluból származom, 
Lénártfalváról, s ez sok minden meg-
határoz az életemben. Már az általá-
nos iskola 9. évfolyamában, 15 évesen 
tudtam, hogy pedagógus szeretnék 
lenni, ezért pedagógiai középiskolába 

Beszélgetés 
Páko Marikával

Sebők Attila

jelentkeztem, viszont oda nem kerül-
tem be. A tehetségi felvételi vizsgákat 
letettem, a második körben estem ki. 
Ennek így kellett történnie, így kerül-
tem a tornaljai gimnáziumba, ahol 
Bódi Bertalan irodalmat oktató tanár 
úr alkotókörében kapcsolódott össze 
a zene és a vers az életemben.

 Mennyire igaz az az állítás, hogy 
unalomból kezdtél gitározni?
 P. M.: – Teljes mértékben, az egyik 

nyári szünetben, tizenhét évesen, a bá-
tyám nyomta kezembe a  gitárt, s  egy 
hét alatt tanultam meg apró dalokat el-
játszani, tehát nem a kottával, elmélet-
tel kezdtem én sem, hanem a hangszer 
szeretetével. Ezt a  tudásomat fejleszt-
hettem tovább Tornalján, ahol Bódi ta-
nár úr indíttatására zenésítettem meg 
Ady Endre Párisban járt az Ősz című 
versét, rockos hangzással. A gimnázi-
um után testnevelő tanárnak jelent-
keztem a Pedagógiai Főiskolára, s mi-
vel oda sem vettek fel, Lévára kerültem 
pedagógiára, kétéves tanulmányi szak-
ra. Léva a  pedagógiai ismeretek mel-
lett szintén a zenéről szólt. 

 Egyértelmű volt a  lévai évek után, 
hogy hazatérj? Miért éppen a  rima-
szombati Diákotthonban (Domov 
Mládeže) álltál munkába?
 P. M.: – Az út adott volt, a  szívem 

hazahúzott, s  itt láttam lehetőségét, 
hogy délutánonként a  diákokkal ze-
nével foglalkozhassunk. A  Diákott-
honban már akkor működött zene-
kar, s  a  felszerelés is rendelkezésre 
állt. Harminc évet töltöttem itt, 1979-
től 2009-ig. Számtalan emlék fűz az 
épülethez, minden zegét-zugát isme-
rem. Voltak idők, amikor majd 700 
diák, 17 nevelő zsibongása töltötte 
be a falakat. A délutáni foglalkozások 
keretén belül nagyon sok diákot volt 

szerencsém megismerni, felébresz-
teni bennük a  zene és a  vers iránti 
szeretetet. Zenei vetélkedőket szer-
veztünk a  Diákotthonok Arany Csa-
logánya (Zlatý Slávik DM) címmel, 
ahol a  diákotthon zenekara élőben 
kísérte az énekeseket. Mindent ját-
szottunk, a  versenyzők előre elküld-
ték a  választott dalt, s  abból készül-
tünk fel. Hétvégente 150-170 diák is 
ottmaradt, hogy egy-egy próbán vagy 
akár csak egy kis örömzenélésben 
részt vegyen. Lehetőség nyílt ilyen-
kor a  kollégákkal való találkozásra 
is, mindenhonnan érkeztek hozzánk 
énekesek, csábítottak is máshová, de 
úgy tartottam, s most is úgy tartom, 
nekem itt a helyem.

 A  Diákotthon után következett 
2009-től a  rimaszombati Magyar 
Tannyelvű Speciális Alapiskola. Ne-
héz lehetett a váltás, de hozott magá-
val új kihívásokat. Hogyan éled meg 
pályádnak ezt a mostani szakaszát?
 Az iskolai tanórák után a  Diákott-

honban „éltek” a diákjaim. Itt tanultak 
szeretni, érezni, ezért is más egy ne-
velő feladata, mint egy tanáré. Álma-
imban még nagyon sokszor ott járok 
közöttük. A hangulat, ami utánozha-
tatlan, az hiányzik, de jött egy új ki-
hívás – belevetettem magam. Adottak 
a gyerekek, többségükben roma szár-
mazásúak, akiknek éppen kultúrájuk 
sajátságai okán a zenén keresztül nyí-
lik meg legkönnyebben a szívük. Itt is 
sikerült megtalálni azokat, akikben 
ott az igény, a  tehetség, sok esetben 
a próbák tartották őket az iskolában, 
illetve a fellépések lehetősége. Elindí-
tottuk a Speciális Szupersztár   regio-
nális versenyt, melyet minden évben 
az iskola rendez meg.  Talán sem előt-
te, sem ezután nem fog speciális alap-
iskolás diák a Tompa Mihály Vers- és 
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Prózamondó Verseny országos dön-
tőjébe eljutni, mint ahogy nekünk 
sikerült Balog Józsikával a megzené-
sített versek kategóriában. 

 Nagyon sok diák nevelése hárult 
Rád. Téged mivel gazdagítottak a gye-
rekek? Mi az, amire a legbüszkébb 
vagy?
 P. M.: – A visszatérő diákjaim, akiket 

nem adnék semmiért. Még a legvásot-
tabb is, akivel rengeteget viaskodtunk, 
próbáltam hatni rá, a hosszú évek 
után megköszönte a gondoskodást, 
mondván: „Igaza volt, nevelő néni.” 
Megkeresnek sorsdöntő pillanatok-
ban, s még mindig felfedezni vélem a 
szemükben azt a gyermeki csillogást, 
amit akkor, valamikor nagyon régen 
láttam. Ott vagyok, része vagyok az 
életüknek. Történik mindez úgy, hogy 
nevelőként nagyon szigorúnak tar-
tottak, a nevelői távolságtartás nélkül 
nem lehetett volna ilyen eredménye-
ket elérni. Nálam nem volt „bratyizás”, 
amit elvártam, amiben megegyez-
tünk, azt teljesíteniük kellett. 

  
  Az asszisztensi munkakör mellett 
a gitároktatás az, ami kitölti az életed. 
Mi a  titkod, mit csinálsz másképp, 
hogy a zeneműhelyre, a zeneoktatás-
ra érkező diákok – látjuk nap mint 
nap – mosolyogva, feszengés nélkül 
érkeznek?
 P. M.: – Én nem vagyok nagy zenész, 

nagy gitáros, de amit tudok, azt szere-
tettel át tudom adni a diákoknak. A te-
hetséget azért kapjuk, hogy adjunk is 
tovább belőle, amennyit csak lehet. 
Legyen szó a Tompa Virágairól, a Csil-
lagvirágról vagy a  Gitáros-Sokkról 
(mind Marika vezette, megzenésített 
verseket előadó csapatok) nem az Én 
számít, hanem a  Mi. Tapasztaltam, 
hogy a zenélő gyerekeim másképp vi-

selkednek, gondolkodnak, mélyebben 
éreznek. A zenéhez, illetve bármilyen 
művészeti tevékenységhez érzelmek 
kellenek, szeretet nélkül pedig nem is 
lehet csinálni. Becsempészem az éle-
tükbe a Verset, közelebb kerülnek hoz-
zá, észrevétlenül megkedvelik a verse-
ket, és értik is. Természetesen magyar 
versekről, főleg gömöri szerzők verse-
iről beszélünk, melyek illenek koruk-
hoz, érettségi szintjükhöz.

A művészet egyetlen ágát sem lehet 
ráerőltetni a diákokra, én arra törek-
szem, hogy a gyereksereg megsze-
resse azt, amit csinál. Rögtön az első 
órán sikerélménye kell, hogy legyen. 
Amit mi csinálunk, az örömzené-
lés a gyerekekkel. Megszerettetem a 
hangszert, úgy, hogy minden gyerek 
el tudjon játszani már a kezdetektől 
valami egyszerű dalocskát. Nem csak 
a nagy tehetségekre építek, hanem a 
csapatra, létfontosságú szükségletté 
váljon számukra, hogy elővegyék a 
gitárt és mindennap játszanak többet-
kevesebbet rajta a saját örömükre. Ez-
után jöhet a következő szint, amikor 
már mások örömére is játszanak.

 Melyik élet áll közelebb Hozzád: 
a  zenészé vagy a  pedagógusé? Hisz 
zenészként is jegyzik a neved, 2002-
ben a szlovák rádió magyar adása, 
a  Pátria Rádió felkérésére Demjén 
Attilával közösen elkészítettétek a 
Gömöri Gyöngyszemek c. irodalmi 
összeállítást, mellyel 2005-ben Ung-
váron nemzetközi fődíjat nyertetek. 
 P. M.: – Az én esetemben ez nem 

szétválasztható, nagyon szépen talál-
kozik a kettő, ötvöződnek. Szerintem 
minden pedagógusnak kellene vala-
milyen hangszeren játszania, mert a 
gyerekekhez közel áll a zene, és sokat 
lehet finomítani, lágyítani a gyerekek 
lelkén és érzelmileg gazdagabbá teszi 

nemcsak a diákot, hanem az oktatót 
is. Tóth Árpád karnagy és Zsapka At-
tila is azt nyilatkozták rólam, zenész 
és pedagógus vagyok.

 Kimondva, kimondatlanul: közössé-
geket építesz, hiszen a szülők is részei 
a  folyamatnak, még ha külső segítő-
ként is, oda kell figyelniük egymásra. 
Ez tudatos, vagy így alakult?
 P. M.: – Minden szülő legnagyobb 

kincse a gyermeke. Amikor látják, 
hogyan fejlődnek, dolgoznak a kitű-
zött célért és mindezt örömmel, talán 
rájuk is átragad valami. Nagyon sok 
támogatást kapok a szülőktől, ami 
esetenként egy-egy mosoly, néhány 
biztató szó, de sokszor közös utak a 
fellépésekre, ahol 4-5 személyautóval 
utazunk a szülőkkel, amit ők vállal-
nak, hogy minél több helyre eljuthas-
sanak a gyerekek. 

 Mi hajt még mindig előre, milyen 
céljaid vannak még kitűzve?
 P. M.: – Mindig vannak új ötletek, 

megtalálnak versek, melyeket érzem, 
hogy meg kell zenésítsek, így talált 
meg nyáron egy vers, amit már meg 
is zenésítettem. Háromszor esett a 
lábam elé, ahogyan térültem-fordul-
tam a lakásban. A fiók számára per-
sze nem lenne értelme gyűjtögetni 
őket, ezért az egyes csapatokkal be is 
tanuljuk. Így készülünk most három 
különálló csapattal is a  Tompa Mi-
hály Vers- és Prózamondó Versenyre, 
a többi pedig még csak távolabbi terv.

A legnagyobb álmom viszont, ami, 
remélem, nem marad csak álom, 
hogy az általam tanított gitáros gyere-
kekkel, mind az összessel, Rimaszom-
bat főterén eljátszunk egy dalt.

 Sok sikert kívánok mindezekhez!

gpetres
Lístok s poznámkou
és érzelmileg elé vessző
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2010 szeptemberétől a Katedrát 
szerkesztő Póda Erzsébetet Lacza  
Gergely váltotta. A főszerkesztői 
posztot továbbra is Hodossy Gyula 
töltötte be. A szerkesztőbizottságban 
is történtek változások: a régi tagok 
közül Bödők Károly, Horák Beá-
ta, Krippel Éva, Rajzák Edit, Szokol 
Dezső és Jády Mónika maradtak a 
bizottságban. Sebő Renáta és Spátay 
Adriana helyét azonban Katona Eni-
kő és Kulcsár Mónika vette át, továb-
bá három szám erejéig Vajda Katalin 
neve is felbukkant a szerkesztőbizott-
ság tagjai között. (1., 4., 5. szám). 

 A hatodik korszak kezdetétől fog-
va új logóval jelent meg a lap. A logó 
színkombinációit mindig a címlapon 
szereplő fotó színeihez igazították. Az 
előző korszakban beiktatott, az egyes 
cikkek melletti olvasói réteget jelölő 
ikonok ebben a korszakban is jelen 
voltak. A lap terjedelme továbbra is 
40 oldal maradt, a XVIII. évfolyam 
nyolcadik számától tartalomjegyzék 
került a lap 3. oldalára. Külön pozi-
tívum, hogy amennyiben több rovat 
cikkei jelentek meg egy adott oldalon, 
akkor feltüntették minden egyes ro-
vatnak a nevét perjellel elválasztva, pl. 
Orvosi szemmel/Szülői szemmel. Ez-
előtt ugyanis gyakran előfordult, hogy 
csupán egy rovatnév volt feltüntetve a 
lap tetején, pedig két különböző rovat 
cikkei szerepeltek az adott oldalon. A 
rovatok száma a XVIII. évfolyam első 
számában 28, a negyedik számban el-
érte a 31-et, a nyolcadik számban pe-
dig mindössze 23 volt. Átlagban tehát 
emelkedett a rovatok száma az előző 
korszakhoz képest, ami a lap tematikai 
sokszínűségére, gazdagodására utalt. 
Az előző korszakhoz képest A pszicho-
lógus válaszol, a Riport, A világ iskolái 
és az Irány a középiskola! rovatok vég-
leg eltűntek a lapból, helyettük új ro-
vatok jelentek meg, pl. Diákszemmel, 
Pedagógus „betegségek”, Stafétabot. 

 A Diákszemmel és a Diákvélemény 
rovatokban a diákok beszámoltak 

A Katedra folyóirat története (8. rész)
A hatodik korszak: 2010. szeptember – 2012. június (20 szám)
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különböző versenyekről, valamint a 
szülő-diák és a tanár-diák kapcsolat 
problémáiról is megjelentek írások. 
A Gyógypedagógia rovatnak Dömény 
Andrea volt a szerkesztője, és ebben 
a témakörben olyan írások születtek, 
mint például: A holisztikus együttmű-
ködés alapjai (2010, szeptember, 18). 
Az Orvosi szemmel rovatban a gyer-
mekbetegségekkel foglalkoztak, pl. a 
fejtetvességről Dr. Rajzák Edit: Amiről 
beszélnünk kell – Egy bosszantó vérszí-
vó (2010, szeptember, 13); a Muzsiká-
ló versek rovat a hazai verséneklőket 
kívánta bemutatni, Lacza Gergely in-
terjút készített többek között Saróka 
Liliánával (2011, február, 30–31) és 
az Industria duóval (2011, május, 
28–29). A Stafétabot megnevezésű ro-
vatban Csicsay Alajos írásait közölte 
a szerkesztőség, melynek értelmében 
„a szerzőnek nem titkolt szándéka, 
hogy interjúi által újabb színes moza-
ikkép jöjjön létre a szlovákiai magyar 
iskolahálózatról, a benne tevékenyke-
dő, valamint a rá épülő, Szlovákiában 
működő felsőfokú oktatási intézmé-
nyek egyes magyar pedagógusainak 
életpályájáról. Hogy színesebb legyen 
a tabló, más szerzőktől is fogunk 
– leginkább fiatal pedagógusokról 
írt – portrékat közölni.” (A Katedra 
szerkesztősége, 2011, szeptember, 8). 
Tehát a rovat szlovákiai magyar pe-
dagógusokat vagy közismertségnek 
örvendő személyiségeket kívánt be-
mutatni. Interjú készült többek között 
Zirig Árpáddal, Hégli Dusannal és Ja-
kab Istvánnal. Az Alma materek nevű 
rovat valójában már létezett Alma 
mater néven. Az előzőekben egy-egy 
ismert felvidéki személyiség emléke-
zett vissza egykori iskolájára, ebben 
a korszakban viszont Lacza Gergely 
alap- és középiskolákban, valamint a 
felsőoktatási intézményekben készí-
tett interjúit olvashatták az olvasók. A 
szerkesztő úr interjúi során megszó-
laltatta az adott intézmény igazgatóit, 
tanárait és diákjait is. Azáltal, hogy 

az iskolákban különböző rétegeket 
szólaltatott meg, sokkal jobban be-
leláthattunk az adott iskola életébe. 
Az igazgatóktól megtudtuk az adott 
iskola múltját, működését, gondjait, 
terveiket a jövőt illetően. A tanárok-
tól pedig az iskolákon működő szak-
köröket és projekteket, a diákoktól a 
kedvenc tantárgyaikat, érdeklődési 
körüket, a versenyeken elért sikerei-
ket. 

Ebben a korszakban a pedagógi-
ai-pszichológiai írások mellett meg-
határozó szerepet játszottak a publi-
cisztikai műfajok (interjúk, jegyzetek, 
hírek), pl. Lacza Gergely: Kicsinek, 
nagynak példakép – Beszélgetés Ju-
hász Árpád magyarországi geológussal 
(2012, január, 10–12) és a beszámolók 
pl. Janković Dóra: A hópárduc a Se-
lye János Gimnáziumba – Erőss Zsolt 
előadása (2012, április, 21). A szer-
kesztők nagy hangsúlyt fektettek az 
aktuális eseményekről, versenyekről 
való informálásra. Ennek köszönhe-
tően az előző évfolyamokhoz képest 
sokkal jobban beleláthattak az olva-
sók az iskolák működésébe, rálátást 
kaptak a kor iskolaügyére.  Betekin-
tést nyertek a megrendezett verse-
nyekbe, illetve tudomást szereztek 
aktuális projektekről, valamint az 
Oktatási Minisztérium híreiről is. A 
szerkesztők odafigyeltek rá, hogy va-
lamennyi régió arányosan szerepel-
jen a lapban. Ugyanakkor a nagyobb 
mértékű tájékoztatásnak a rovására 
háttérbe szorultak a szaktantárgyi 
rovatok. Állandó jelleggel egyik szak 
sem képviseltette magát a lapban. A 
XVIII. évfolyamban még állandó ro-
vatként jelent meg az Irodalom rovat, 
a XIX. évfolyamban viszont csupán 
4 szám erejéig működött. Ezekben a 
cikkekben Pénzes István: Versekben 
tündöklő nagyasszonyaink sorozata 
jelent meg. A Nyelvtisztogató, Szöveg-
értés, Magyar nyelv rovatok a magyar 
nyelv helyes használatával és problé-
más területeivel foglalkoztak. Alkal-
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manként megjelent továbbá a Zene, 
Szlovák nyelv, Angol nyelv, Hitoktatás. 
A reál tantárgyak közül a Matemati-
ka területén belül mindössze két írás 
született, Horváth Géza tollából. A 
reál tárgyakat időnként még a Bioló-
gia és a Kémia rovat képviselte, a kész-
ségtárgyakat pedig egy alkalommal a 
Testnevelés rovat. 

 A szaktantárgyi rovatok háttér-
be szorulásának ellenére születtek jó 
módszertani írások is, pl. Sidó Zsolt: 
Osztályfőnöki óra (2010, szeptember, 
6); Pintér Henriett: A találós kérdések 
fejlesztő hatása a gondolkodásban és az 
olvasóvá nevelésben (2011, május, 14–
15); Patai Péter: Gyalogtúra a gímesi 
várhoz mint ideális csapatépítő alkalom 
(2012, június, 22–24). A folyóirat mel-
lékleteként a Katedra-versenyek mel-
lett színes poszterek is megjelentek a 
lapban. A poszterek megjelenése fon-
tos újítás volt, ugyanis olyan témákkal 
dolgozott (a négy évszak, a szófajok, a 
háziállatok, a mezei virágok, a mérték-
egységek és átváltásuk), amelyek okta-
tási segédanyagokká váltak. 

 A korszak szerzői többnyire felvi-
déki szakemberek, tanároktól kezdve 
az írókon át egészen az újságírókig. 
Ugyanakkor diákok is rendszeresen 
írtak a lapba. Alkalmanként külföl-
dön élő szakemberek is publikáltak 
a lapban, pl. Marcellus Mihály író és 
Molnár Miriam New York-i újságíró. 

Összességében elmondható, hogy a 
szerkesztők ebben a korszakban igye-
keztek nagyobb teret biztosítani az is-
koláknak, diákoknak, projekteknek. 
A különböző interjúkkal és beszámo-
lókkal aktuálisabbá formálták a lapot.  
Egy-egy iskolát több oldalról is be-
mutattak, így az adott iskolát jobban 
megismerhettük. Véleményem sze-
rint jó ötletnek bizonyult az iskolák 
bemutatása, csak ennek van egyfajta 
hátránya, hogy sosem érhettek az is-
kolák bemutatásának a végére, ebből 
kifolyólag mindig maradtak iskolák, 
amelyek nem kerültek sorra.

„Az internet az égvilágon semmit 
sem csinál. Nem szivárog be a diákok 
életébe, nem veszi el a szabadidejüket, 
nem akadályozza meg, hogy kimenje-
nek játszani az udvarra, és legfőképpen 
nem akarja bántani őket. Az internet 
nem jó senkihez, de nem is gonosz. 
Meg kell értenünk, hogy az internet egy 
eszköz, nem több annál. A komoly tár-
sadalomtudományi gondolkodás már 
évekkel ezelőtt elhagyta az olyan néze-
teket, miszerint a technológiák (mint 
amilyen az internet is) rendelkeznek 
valamiféle moralitással, vagy máskép-
pen mondva: képviselnek bármiféle 
jó vagy rossz értékeket. A technológia 
semleges. Az atombomba nem gonosz 
dolog, csak ha rosszra használják.

Ugyanilyen az internet is. A netezés 
nem elveszi az időt, mi magunk töltjük 
gép előtt ülve a délelőttünket, azért, 
mert így döntöttünk. Nem az internet 
akarja bántani a diákot, hanem hús-
vér emberek a világhálón keresztül, 
akik szintén egy gép előtt ülnek. Tisz-
tában vagyunk vele, hogy ez sokak 
számára tökéletesen egyértelmű, de ezt 
nem lehet elégszer hangsúlyozni.“ 

-Netlabirintus-

Pedagógusként talán nehéz lehet 
a diákok gyorsan változó internetezési 
szokásait követni, nem beszélve arról, 
hogy adott esetben képesnek kell lenni 
tanácsot adni olyan helyzetekkel kap-
csolatban, amelyek talán ismeretlenek. 
Digitális újoncként vajon hogyan tud-
juk fejleszteni az online világban jártas 
diákok digitális kompetenciáját?

Tudatosság és kritikus gondolkodás
Egy átlagos alapiskolás korú gyerek 

naponta másfél órát internetezik az 
Európai Bizottság közelmúltban el-
végzett felmérése szerint, és ez az idő 
az életkor növekedésével egyre hosz-
szabb lesz. Eszerint a  felmérés szerint 
ebben a korban az idő nagy részét nem 
videónézegetéssel vagy internetes játé-
kokkal töltik, hanem a  házi feladatuk 

megoldásához használják. Az interne-
tezés ugyan magányos tevékenységnek 
tűnhet, de a diákok háromnegyede kö-
zösségi oldalak használata során több 
barátjukkal vagy ismerősükkel tartja 
a  kapcsolatot. Ahogy a  diákok egyre 
idősebbek lesznek, egyre nagyobb lesz 
a kísérletező kedvük is, és egyre inkább 
szükség van arra, hogy tudatosan és 
körültekintően használják az internet 
adta lehetőségeket. Felnőttként ezért 
fontos, hogy ne csak tudjuk, milyen az 
a világ, amelyben szabadidejük jelentős 
részét töltik a diákok, hanem pedagó-
gusként képesek legyünk támogatni és 
útbaigazítani őket az óriási online in-
formációhalmazban.

Pontosan ezért a médianevelés egyik 
alappillére a kritikus gondolkodás fej-
lesztése, valamint olyan játékos mód-
szerek használata, amelyek segítenek 
tudatosítani a diákokban a döntés 
fontosságát, hogy ők irányítsák a mé-
diatevékenységüket, ne pedig a média 
irányítsa őket. Pedagógusként és osz-
tályfőnökként lehetőség nyílik arra, 
hogy ezeknek a gyakorlatoknak a se-
gítségével a diák mellé tud állni és vé-
gigkísérni őt azon az úton, amelyet vé-
gigjárva megismerkedik az online világ 
előnyeivel, veszélyeivel és biztonságos 
használatával. 

Virtuális Intimzóna
A TANDEM, n.o.-ban két évvel ez-

előtt kezdtünk el intenzívebben foglal-
kozni az internetbiztonság témájával. 
Arra kerestük a  választ, hogy vajon 
milyen módon tudjuk a  diákokban 
növelni a  tudatosságot az internet-
használat és saját megnyilvánulásaik 
kapcsán. Így született meg a „Virtuális 
Intimzóna“ névre hallgató képzésünk, 
amely során a diákokat az internetezé-
si szokásaik tudatos alakításában való 
fejlesztése mellett arra buzdítjuk, hogy 
a  képzés során elsajátított képességei-
ket diáktársaikkal is osszák meg. A leg-
utóbbi ilyen képzésünk a  komáromi 
Marianum Gimnázium diákönkor-

Az online élet útvesztői
Az osztályfőnök szerepe a diákok tudatos  
internetfelhasználókká való nevelésében

Borvák Mária
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mányzatának diákjaival valósítottuk 
meg az elmúlt hónapokban.

A képzés során olyan kérdéseket jár-
tunk körbe, hogy mit jelent a gyakorlat-
ban a virtuális intimzóna, mi a digitális 
lábnyom, milyen kritériumokra kell fi-
gyelni, hogy ez a lábnyom a későbbiek-
ben (is) vállalható legyen, mit higgyek 
el, és mit ne, hogyan győződhetek meg 
egy adat vagy információ, esetleg egy 
adott személy hitelességéről. Kitérünk 
olyan fogalmak tisztázására, amelyeket 
ugyan hallhattak már a diákok, de sok 
esetben nincsenek tisztában a jelenté-
sével, pedig alapvető fontosságú lenne a 
megértésük. Néhány példa ezek közül:

Cyberbullying? – A bántalmazók a 
közösségi oldalakon lejárató kommen-
teket írhatnak az áldozatról, feltöltenek 
a másikról kínos fényképet vagy videót. 
Küldhetnek sértő vagy fenyegető üze-
neteket, létrehozhatnak profilt más ne-
vében, hogy így lejárassák mások előtt, 
vagy a nevében küldenek az illető isme-
rőseinek üzenetet, amivel veszekedést 
szítanak. 

Sexting? – A szó az angol „szex“ és 
„texting“ szavak összeolvadásából ke-
letkezett. Szexuális tartalmú, erotikus, 
meztelen vagy félig meztelen képek és 
videók küldését jelenti egy másik fél 
mobiljára vagy email címére. Miért ve-
szélyes? Sok tinikről készült kép kering 
a világhálón, és sajnos sokan visszaél-
nek az interneten megosztott erotikus 
képekkel. Előfordulhat, hogy pornográf 
oldalakra is átteszik (nem ritkán név-
vel, telefonszámmal együtt), például 
szexhirdetésként.

Internetfüggőség? – A függőség 
fogalmát már jó ideje nem csupán az 
alkohollal vagy a kábítószerekkel kap-
csolatban használják. Tárgyak, kapcso-
latok, viselkedési formák is okozhatnak 
függőséget, hiányuk súlyos megvonási 
tünetekkel járhat. Az internet ma már a 
mindennapi élet része. Kapcsolattartás-
ra, kapcsolatteremtésre, munkára, ta-
nulásra, szórakozásra, információszer-
zésre is használjuk. Neten ismerkedünk, 
neten csevegünk, neten nézünk filmet, 
hallgatunk zenét, olvasunk híreket. Ön-
magában az, hogy sokat vagyunk a gép 
előtt, még nem biztos, hogy függőséget 
jelent, de érdemes tudatosan határokat 
szabni magunknak a számítógéppel 
tölthető időre vonatkozva, végiggon-
dolni, szabadidőnk mekkora hányadát 
szeretnénk internetezéssel tölteni.

Módszertani ajánlás
Az Élet Játék 2. kiadvány egészséges 

internethasználattal foglalkozó feje-

zetében a  fogalmak tisztázásán kívül a 
pedagógusoknak gyakorlati segítséget 
is kívántunk nyújtani a téma megköze-
lítéséhez. Innen szeretnénk megosztani 
két gyakorlatot, amelyek segítségével 
játékos formában formálható a diákok 
hozzáállása a  tudatos véleményformá-
lás témájához.

Igaz-hamis 
 Időkorlát: 10 perc 
 Létszám: 10-15 fő 
 Eszközigény: nincs 

A gyakorlat célja: annak a jelenségnek 
a szemléltetése, hogy bizonyos körül-
mények között milyen egyszerű valót-
lan állításokat is elhinni, valamint fi-
gyelemfelhívás az internetes csalásokra. 

Leírás: Körben ülünk, mindenkinek 
ki kell gondolnia egy igaz és egy ha-
mis történetet önmagáról. Mindenki 
elmondja hangosan a két történetet, a 
többieknek ki kell találniuk, melyik volt 
igaz. A játék végén fontos, hogy hang-
súlyozza a csoportvezető, hogy ahogy 
most ők is kitaláltak hamis dolgokat 
magukról, ezt más is megteheti. El kell 
nekik mondani, hogy az internetre 
is felkerülhetnek hamis információk, 
mindig figyeljenek oda, és ha nem biz-
tosak valamiben, próbálják megerősíte-
ni az információt több, egymástól füg-
getlen forrásból. 

A gyakorlat variációi: 2-3 fős csopor-
tokba rendeződve akár rövid jelenetek-
kel is el lehet játszani egy igaz (meg-
történt) és egy hamis (kitalált, nem 
megtörtént) szituációt, és a többieknek 
el kell dönteniük a jelenetekről, hogy 
igazak-e vagy sem. Ez a variáció külö-
nösen akkor jó, ha nagyobb csoporttal 
akarjuk elvégeztetni a gyakorlatot.

Téves hívás 
 Időkorlát: 10 perc 
 Létszám: az egész osztály 
 Eszközigény: nincs 

A gyakorlat célja: rámutatni, hogy 
egy információ rossz szándék nélkül is 
milyen könnyen változhat. 

Leírás: A diákok körben ülnek. Az 
egyikük kigondol egy mondatot, és 
megsúgja a szomszédjának, az pedig 
továbbadja a következőnek, és így to-
vább. Az utolsó hangosan kimondja 
a mondatot. A mondat a játék végére 
eléggé megváltozik. Mutassunk rá a vé-
gén, hogy az interneten is így változhat 
meg az információ. Könnyen megeshet, 
hogy ami hozzánk eljut, már teljesen 
máshogy szól, mint az eredeti üzenet.

„A hallott mesével indul az olvasóvá 
nevelés. Nem lesz jó olvasó az, aki nem 
hallgatott elég mesét. A sok mesét hall-
gató gyermek későbbiekben is jó – értő 
és élvező – olvasóvá lesz. Az olvasóvá 
váláshoz azonban szükség van arra is, 
hogy a gyermek kiskorában könyvet ol-
vasó embereket – szülőket, pedagógu-
sokat – lásson maga körül!“

(Vekerdy Tamás)

A fenti címből is kitűnik, hogy na-
gyon fontos feladatunk az olvasás 
megszerettetésének motiválása, főleg 
kisiskolás korban. Véleményem sze-
rint ennek érdekében az életkornak 
megfelelő magyar gyermekirodalmat 
célszerű segítségül hívni. Gyakran 
hallok olyan visszajelzéseket a gyer-
mekektől (a második módszertani 
szakdolgozatomban a 2. évfolyam 
tanulóival végeztem kísérletet), hogy 
mióta megtanultak olvasni, a szüleik 
már nem olvasnak nekik (sem mesét, 
sem mást), illetve előtte sem volt ez 
szokás a családban. Miért szükséges, 
hogy a gyermek szeressen olvasni? 
Miért kell, hogy megkedvelje a mesé-
ket? Elsősorban a fantáziájuk és kife-
jezőkészségük fejlesztése miatt. A me-
sehallgatásnál rákényszerülnek, hogy 
használják a képzelőerejüket, mivel 
csak így tudják maguk elé varázsol-
ni a történet szereplőit, a történetet. 
Tudjuk azt is, hogy azok a gyermekek, 
akik nem vagy csak keveset néznek 
televíziót, sokkal kreatívabbak, játéka-
ik ötletgazdagabbak. Sajnos gyakran 
előfordul, hogy a gyermek azért nem 
érdeklődik a könyvek iránt, mert nem 
látott otthon erre példát. A mai, gyer-
mekeknek íródó könyvek nagy része 
telítve van képes oldalakkal, amit a 
kisgyermek egy-kettőre átlapoz, és be 
is zárja azt. Ha pusztán azzal akarjuk 
a magunk lelkiismeretét megnyugtat-
ni, hogy képes könyvekkel halmozzuk 
el gyermekeinket, soha nem fogjuk 
megkedveltetni velük az olvasást. 

Olvasás a mesekuckó-
ban – „Ma én olvasok“  

Könyvbemutatás – 
„Az egyik kedvenc 
könyvem“ 



Katedra Olvasás

Pedagógiai kísérletemben az emlí-
tett probléma felvetésére, tudatosítá-
sára és a probléma gyökereire kíván-
tam rávilágítani, és olyan innovatív 
módszereket próbáltam ki, melyek 
megoldásnak tűnhetnek a felvetett 
kérdéskörünkre. Nemcsak az volt a 
célom, hogy a gyermekekkel megked-
veltessem a tudáshoz vezető eszközök 
egyikét, hanem egy esztétikai élményt 
nyújtó „elfoglaltságot” is szerettem 
volna mutatni nekik, amely kelleme-
sebbé teheti a szabadidőt. 

Kísérletemet a Rozsnyói Reformá-
tus Egyházközség Alapiskolája 2. osz-
tályosai körében valósítottam meg, a 
2014/2015-os tanévben. Az osztályt 
13 tanuló – 6 fiú és 7 lány – látogatta. 
Itt egész napos – iskolaotthonos – for-
mában folyik az oktatás, ami annyit 
jelent, hogy a tananyag feldolgozása 
nemcsak délelőtt, hanem délután is 
zajlik, szorosan összefügg a délelőtti 
és délutáni munka. Ez a munkaforma 
lehetőséget biztosít a hagyományos 
oktatási keretek kiszélesítésére, kevés-
bé kötött formájú megvalósítására. Az 
olvasás szabadidős tevékenységként 
való prezentálása érdekében a délutá-
ni foglalkozásokra terveztem a pro-
jektemet. 

 Kutatómunkám elején kérdőívek 
segítségével felmértem a tanulók 
könyvekhez és olvasáshoz fűződő vi-
szonyát, így képet kaptam az otthon 
kialakult olvasási szokásokról. A kér-
dések foglalkoztak a tanulók olvasás-
hoz való hozzáállásával, a szabadidő 
eltöltésének módjaival is. A 25 kér-
désből álló kérdőívet a kitöltés után 
kiértékeltem, az eredményekről tájé-
koztattam a szülőket is. 

 A kérdőív eredménye megerősítet-
ték az alapfeltevésemet: a kisiskolások 
többsége nem szeret olvasni, csak azt 
olvassa el, ami kötelező. Ezért ameny-
nyiben emelni szeretnénk az olvasás 
minőségének a színvonalát, meg kell 
kedveltetnünk az olvasást, vagyis azon 

kell fáradoznunk, hogy megváltoztas-
suk a tanulók könyvekhez való viszo-
nyulását. Ennek eléréséhez interaktív, 
élménypedagógián alapuló módsze-
rekkel történő mesefeldolgozásokat 
választottam. Ennek a korosztálynak 
ugyanis leginkább azok a tevékeny-
ségek felelnek meg, melyek elegendő 
mozgásos, auditív és vizuális tanulási 
elemet tartalmaznak. Jellemző rájuk a 
társas tanulási stílus, csoportosan job-
ban el tudják sajátítani az új ismerete-
ket. 

 A következő módszereket alkal-
maztam:
a) a mese megjelenítése szituációs já-
tékok és dramatizálás segítségével
b) a mese feldolgozása kooperatív ta-
nulási technikák segítségével
Kiemelten fontosnak tartottam a haté-
kony motiváció elérését, ezért a követ-
kező eszközöket alkalmaztam:
a) mesesarok kialakítása
b) rendszeres olvasás a mesesarokban
c) „Az én kedvenc könyvem/ Most 
ezt a könyvet olvasom” – rendszeres 
könyvbemutatók szervezése a mese-
sarokban
d) rendszeres könyvtárlátogatás, ami a 
könyvtári foglalkozásokon való aktív 
részvételt is magába foglalta
e) a tanulók munkájának kiértékelése 
a feladatok elvégzése után (dicséret, 
apró tárgyi jutalmak, érdemjegyek)

Minden tanítási órát kiértékeltem, 
de a gyerekek önmagukat is értékel-
ték. Külön figyelmet szenteltem arra, 
hogy a gyerekek jól érezzék magukat 
a foglalkozásokon, hogy a könyvvel 
való találkozások örömérzetet vált-
sanak ki belőlük. Nem is gondoltam 
volna, hogy ez milyen nagy ösztönző 
erővel bírt a tanulókra. Alapvetően te-
hát az olvasáshoz és könyvekhez való 
attitűdön kellett kicsit mozdítanom 
ahhoz, hogy sikeresnek bizonyulhas-
son a kísérletem. A tanulók pozitív 
visszajelzései pedig rám is motivá-

ló hatással bírtak, ami további (nem 
várt) hozadéka az élménypedagógiai 
kísérletnek.

 A tanulók motiválásánál fontosnak 
tartottam, hogy:
 a tanulók értékelése során előtérbe 

helyezzem a pozitív pedagógia esz-
közeit (értékelő hangnem, a tanulók 
erősségeinek hangsúlyozása)
 gyakran megdicsértem őket
 a gyengébb eredményt elérő tanulók 

esetében elmarasztalás helyett inkább 
biztatáshoz folyamodtam
 az értékelésben igyekeztem követke-

zetes lenni, a jót és a rosszat is érté-
keltem
 a jó osztályzatokkal mindig az érté-

kes tanulói eredményeket emeltem ki
 a dicséret mindig az egész osztály 

előtt hangzott el, de az elmarasztalás 
csak négyszemközt, csendesen
 az értékelés mindig személyes volt, 

nem általános.

A kísérletet követően ismételten ki-
töltettem a tanulókkal a projekt előtti 
kérdőívet, hogy megállapíthassam az 
esetleges attitűd-változásokat. Ennek 
a kérdőívnek már csak 10 kérdése volt 
(ezek az első kérdőívben is szerepel-
tek). Azokat a kérdéseket válogattam 
ki, amelyek az innovatív tanítási-ta-
nulási módszer hatására változhattak.

Az eredmények kiértékelése és az 
első kérdőívvel való összehasonlítása 
után a következőket állíthatom: 
 A tanulók olvasás iránti motiváltsá-

gában eltérés tapasztalható a hagyo-
mányos és élménypedagógiai mód-
szerek alkalmazása során.
 A tanulók olvasás iránti motiváltsága 

javult az élménypedagógiai módsze-
rek használatának köszönhetően.

(Az élménypedagógiai óravázlatok 
a májusi és júniusi számban olvasha-
tók)

Olvasóvá nevelés mesékkel, 
avagy hogyan motiválni 
a kisiskolásokat az olvasás 
megszerettetésére

Szanyi Nóra

Csendes percek mesékkel Kooperatív óra – „Sok kéz, hamar kész!”

gpetres
Lístok s poznámkou
segítségével után pont

gpetres
Lístok s poznámkou
érdemjegyek) után pont (mondat végi)
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Beszéd és kommunikáció
Anyanyelvünk sokrétű, árnyalt jel-

rendszer, amelyet a gyermek a felnőt-
tekkel és a  kortársakkal együtt végzett 
sokféle tevékenység közben sajátít el. 
A helyes és szép beszéd megtanulása 
mélyíti a gyermek érzelmeit, formál-
ja személyiségét, fejleszti esztétikai 
érzékét és előkészíti az irodalmi él-
mények befogadására. Az anyanyelv 
használata végigkíséri az óvoda egész 
napi életét, átfogja az oktató-nevelő 
munka minden területét, jelen van a 
felnőttek és a gyermekek mindennapi 
kapcsolatában. A gyermekre figye-
lő, jó beszédmintát adó, jól artikulá-
ló, választékosan beszélő környezet a 
gyermeknyelv fejlődését is pozitívan 
befolyásolja (Maróthy–Szaitzné–Tóth, 
2009). Ezért rendkívül fontos, hogy 
a beszédkapcsolatok kialakulásakor, 
az óvónő és a kisgyermek között sze-
retetteljes viszony, jó csoportlégkör 
legyen. Derűs légkörben ugyanis a 
gyermek megnyílik, és beszédked-
vét felkeltve nagymértékben fejlődik 
a nyelvi és kommunikációs készsége 
is. A beszédet a nonverbális eszközök 
egészítik ki. A beszédet nem örököl-
jük, hanem környezetünktől tanuljuk, 
más emberektől vesszük át. A gyermek 
nyelvi-kommunikációs fejlettségét be-
folyásolja környezete beszédkultúrája, 
amely nagymértékben függ a családi 
szocializációtól, a szülői beszédmodell-
től, és befolyásolja a gyermek későbbi 
beszédét is. Az óvodapedagógusnak 
ezért különbséget kell tennie és egyéni 
bánásmódot kell alkalmaznia a nyel-
vileg hátrányos helyzetű és a nyelvileg 
kiemelkedően fejlett gyermeknél. A 
gyermek nyelvi fejlettsége a beszéd-
kedven, az aktív és passzív szókincs 
használatán, valamint a tiszta artikulá-
ción keresztül figyelhető meg.

 A beszédfejlődés és nyelvi fejlődés 
zavarainak fiziológiai okai is lehetnek: 
ami öröklés, a beszéd és a hallásszervek 
zavarai, egyéni sérülés, értelmi fogya-
tékosság. (Montágh, 1982) A nem fizi-
ológiai okok – a hátrányos környezet, 

a rossz beszédminta, a beszédhelyzetek 
hiánya – ellensúlyozására az óvodai 
élet minden területén gazdag lehetősé-
ge van az óvodapedagógusnak.

 A jól fejlődő beszédkészség tükröző-
dik a gyermek gondolkodásán és visz-
szahat megismerő tevékenységére is. 
Ezért az óvodapedagógus nyelvi maga-
tartásának minden téren elfogadható-
nak kell lennie. A lehető legjobb példát 
kell adnia, mert az óvodába járó gyer-
mek nemcsak megszokja, hanem át is 
veszi az óvónő beszédét, s azt kritika 
nélkül elfogadja. Ez nem az anyanyelv-
járás háttérbe szorítását jelenti, hanem 
a változatos, érzékletes kifejezéseken 
alapuló beszédkultúra kialakítását 
szorgalmazza. Az óvodapedagógus be-
szédkultúrájának betartandó követel-
ményei:
 A beszédünkben juttassuk felszínre az 

érzelmeinket az adott témával kapcso-
latban.
 Nagyon fontos, hogy ügyeljünk a be-

szédünkben a tiszta, érthető kifejezé-
sekre, mondatokra.
 Kerüljük a hangos beszédet.
 A szókincsünk legyen gazdag és vál-

tozatos.
 Kerüljük a parancsoló modalitást.
 Ne tűrjük a trágár beszédet.
 Fontos, hogy ne legyen távolságtartó 

a beszédmagatartásunk.
 Fontos, hogy ügyeljünk a helyes 

hangsúlyra, beszédlégzésre és a helyes 
testtartásra (Dankó, 2005).

Az anyanyelv fejlesztése
Buda Béla (1995) azt írja, hogy az is-

kolába készülő gyermek rendelkezzen 
megfelelő szókinccsel, és a beszédhan-
gokat ejtse ki tisztán. Fontos, hogy a 
beszéd legyen jó ritmusú, hangsúlyo-
zott, érthető. Elengedhetetlen feltétel, 
hogy tudjon feltenni kérdéseket, tud-
jon a kérdésekre reagálni, összefüggő-
en tudjon egy témáról beszélni. A fenti 
megfogalmazás olyan elvárásokat tar-
talmaz, amelyek megkívánják az óvo-
dapedagógustól, hogy magas szinten 
valósítsa meg az anyanyelvi fejlesztéssel 

kapcsolatos feladatokat. Játékos formá-
ban fejlessze az óvodáskorú gyermek 
beszédészlelését, beszédmegértését és 
beszédprodukcióját. A beszédészlelés a 
beszédhangok és hangkapcsolatok fel-
ismerését jelenti.

 A beszédértés folyamata három 
szintből áll:
1. A szóértés azt jelenti, hogy a gyer-
mek nemcsak megismételni képes a 
hallott szót, hanem tisztában van a je-
lentésével is.
2. A mondatértés során a gyermek a 
hallott szavakat szószerkezetté kap-
csolja össze.
3. A szövegértés már a logikai kapcso-
latok, a részletek összefüggéseinek a 
megértését jelenti. (Tamás–Rajné–Né-
meth–Gulyás, 2009).

 Az óvodás korú gyermek sikeres 
beszédprodukciójához, a szavak tiszta 
kiejtéséhez szükséges, hogy a gyermek 
meg tudja különböztetni a hangokat, 
helyes legyen beszéd közben a légzése 
és artikulációja, a szavakat megfelelő 
időtartammal és hangerővel képezze.

 A beszédprodukciót a következő-
képpen fejleszthetjük az óvodában:
 Az óvónő és a gyemek egymással való 

beszélgetésével.
 A gyermek gyermekkel való beszélge-

tésével.
 Hangutánzó és hangulatfestő szavak 

keresésével. 
Egyéb lehetőségek a gyakorlása: 

monológ, vita, magyarázat, történetek 
folytatása, szólánc, szóvonat alkotása, 
képolvasás, képírás, kérdés-válasz já-
ték, történetolvasás segítséggel vagy 
önállóan, mesedramatizálás bábozás-
sal, meseprodukció önálló mesélés-
sel, szituációs játékok, játékszabályok 
kitalálása, elmondása, felismerése. 
(Maróthy–Szaitzné–Tóth, 2009)

Anyanyelv és irodalom
Az óvodai anyanyelvi- és irodalmi 

nevelés egymástól elválaszthatatlan, az 
óvodai élet egészét átfogja. A mese, a 
vers ősi forrása az anyanyelvi nevelés-
nek, régi értékeket, hagyományokat, 

Az anyanyelvi kompetenciák 
fejlesztése az óvodában

Kele Ildikó
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szokásokat közvetít a gyermeknek. A 
népmesének és a versnek sajátos szó-
használata, stílusa van. A mese cselek-
ménye fejleszti a gyermek képzeletét, 
feloldja félelmeit, erősíti önbizalmát. 
Az irodalmi anyagot úgy állítsuk össze, 
hogy tartalmazzon mondókát, verset, 
mesét, elbeszélést, folytatásos történe-
tet egyaránt. A mese és a vers előadá-
sának kizárólagos célja, hogy magas 
szintű irodalmi élményt nyújtson.

 Porkolábné Balogh Katalin (2009) 
azt mondja, hogy az irodalomnak négy 
olyan része van, amely beépíthető az 
anyanyelvet fejlesztő programba:
 népi gyermekjátékok és mondókák,
 mozgással kísérhető versek,
 bábozás,
 dramatizálás.

„A mese csendet kíván, figyelmes 
hallgató közösséget. A verset mond-
hatjuk, dúdolhatjuk magunkban, de 
szólhat harsányan, csapatokba verődött 
gyermekek ajkán is. A műfaj és a tarta-
lom szabja meg a szervezeti formát. A 
körülményeket célszerű úgy alakítani, 
hogy mire mesébe kezdünk, minden 
gyerek kívánja, várja azt, és a mese ked-
véért elcsendesedjék.” (Zilahi, 1994, 97)

 A legtöbb óvodában a mesének 
megadják a kellő tiszteletet, és a me-
semondást elkülönítik a nap többi ese-
ményétől, tevékenységétől.
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2016 első negyedén túljutva elérke-
zett az az időszak is, amikor minden 
iskolaköteles gyerekkel rendelkező 
szülőnek el kell döntenie, hogy milyen 
nyelvű tanintézményt választ gyerme-
kének.

 Bár az elmúlt évek adatai azt mutat-
ják, hogy csökken a szlovák iskolákban 
tanuló magyar diákok száma, de még 
így is a magyar tanulóknak megköze-
lítőleg az 1/5-e szlovák tannyelvű ok-
tatási intézménybe jár (Szabómihály 
2014: 4). Sok esetben a döntés nehéz, 
és a szülőknek több tényezőt kell fi-
gyelembe venniük. Az államnyelvi 
iskola javára szóló döntés esetében a 
szülők leginkább hangoztatott indo-
ka az, hogy ezáltal gyermekük jobban 
fog majd érvényesülni a társadalom-
ban (i.m.). Ezek a szülők elfelejtik azt, 
hogy így arra kényszerítik gyermekü-
ket, hogy olyan nyelven sajátítsák el a 
világgal kapcsolatos ismereteiket, amit 
nem vagy kevésbé beszélnek, és nem 
igazán ismernek. Ugyanakkor a szülők 
elvárják azt is, hogy gyerekeik ugyan-
olyan szinten teljesítsenek a szlovák 
tannyelvű iskolákban, mint szlovák 
anyanyelvű osztálytársaik. E kritérium 
teljesítése azonban nagyon nehéz. Ha 
a gyermek egy bizonyos idő elteltével 
meg is tanul jól kommunikálni szlo-
vák nyelven, szlovák anyanyelvű társai 
mindig anyanyelvüket fogják használni 
az oktatás során, míg a más anyanyelvű 
gyermek számára ez éveken keresztül 
idegen nyelv marad. 

 A szülők arról is megfeledkeznek, 
hogy amíg a magyar tannyelvű isko-
lában a gyermek az anyanyelvén kívül 
a szlovákot is tanulja, addig a szlovák 
tannyelvű iskolában csak a szlovák 
nyelvet tanulja, a magyart nem. A ma-
gyar iskolák tehát az anyanyelv fenn-
tartása mellett a kétnyelvűsítés célját 
is kitűzik maguk elé, míg a szlovák 
iskolák oktatása, nyelvi gyakorlata az 
egynyelvűsítéshez vezet. Ezáltal a szlo-
vák tannyelvű intézmények, szándéko-
san vagy kevésbé szándékosan, de elő-
segítik a kisebbség asszimilációját is. 

 A következőkben tíz olyan személy 
szemszögéből kapunk betekintést a 
témába, akik saját maguk tapasztalták 
meg magyar anyanyelvűként a szlo-
vák óvoda, alapiskola és középiskola 
minden előnyét, hátrányát, pozitív és 
negatív oldalát is. Ezúton köszönöm 
még egyszer mindnyájuknak, hogy 
egy kérdőív kitöltésével megosztották 
emlékeiket óvodás és iskolás éveikről. 

Az anonim kérdőíves felmérésben 
– mely 2015 júniusa és júliusa között 
zajlott – tíz személy vett részt.1 Az 
adatközlőknek 24 kérdésre kellett vá-
laszolniuk, ezekből most a munkám-
ban négyet emelek ki. Nem minden 
kérdés megválaszolása volt kötelező, 
így néhányra nem érkezett válasz.

 Ahogyan azt a cikk elején említet-
tem, a magyar anyanyelvű gyerekeiket 
szlovák iskolába írató szülők számára 
a leggyakoribb magyarázat az, hogy a 
gyermekük a szlovák iskola segítségével 
majd jobban fog érvényesülni a világ-
ban. Ez az attitűd az adatközlők nyilat-
kozataiból is kitűnik. 10 személyből 9 
nyilatkozott a szlovák tannyelvű iskola 
előnyeiről, és mindannyian csak és ki-
zárólag az előbb említett okot jelölték 
meg. A válaszaik közül kiemelek néhá-
nyat:
 „A szlovák osztálytársaim, és tanára-

im sokat mondják, hogy nem hallani a 
kiejtésemen, hogy magyar anyanyelvű 
lennék, és ez szerintem a tolmácsolás-
nál előny. És nem okoz problémát a 
szlovák grammatika.”
 „Mostanra olyan szintű lett a szlo-

vák nyelvtudásom, hogy a szlovák 
anyanyelvű ismerőseim, viszont ide-
genek sem vennék észre, hogy magyar 
vagyok, ha nem tudnák vagy monda-
nám nekik. Nincsenek problémáim, 
ha szlovák nyelven kell adminisztra-
tív dolgokat intéznem a városházán, 
bankban, biztosítónál, stb., míg van-
nak magyar ismerőseim, akik be sem 
merik tenni oda a lábukat. Nem félek 
kirándulni az ország északabbi vidé-
kein, ahol szinte csak a szlovák nyelv-
vel találkozik az ember. Minden téren 

Az iskolaválasztásról
Kázmér Klára
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sokkal jártasabbnak érzem magam, és 
nem félek kommunikálni.”
 „Megtanultam rendesen szlovákul, 

és bár papíron magyar anyanyelvű va-
gyok, az életben magam nem tekintem 
csak magyar anyanyelvűnek. Mivel 
szlovák iskolákba jártam és anyanyel-
vi szinten használom a szlovák nyel-
vet, közelebb áll hozzám ez a nyelv. 
Ugyanakkor nem tudom elképzelni, 
hogy a családommal, barátaimmal 
vagy az egyetemen nem magyar nyel-
ven kommunikálnék.”
 Az egykori diákok nemcsak előnye-
it írták le az idegen tannyelvű intéz-
ménynek, hanem hátrányait is. Ezek 
közül kihangsúlyozták a magyar iroda-
lommal, nyelvtannal, kultúrával, törté-
nelemmel kapcsolatos hiányosságaikat 
és legfőképpen az anyanyelvükön való 
írás és olvasás tudásának hiányát, hi-
szen a szlovák tannyelvű iskolákban 
ennek elsajátítására nincs lehetőség:
 „Sajnos nem volt időm a magyar he-

lyesírást tanulni, gyakorolni. Magyarul 
írni a nagymamám tanított, ezért nem 
olyan, amikor az iskolában tanulja az 
ember.”
 „Nagyon hiányosnak érzem a tudáso-

mat, ami a magyar kultúrát, irodalmat, 
történelmet és helyenként a helyesírást 
illeti. Amit ezekről a dolgokról tudok, saj-
nos önszorgalomból szereztem. A szlo-
vák oktatás nem foglalkozik kellőképpen 
a magyar történelemmel és kultúrával, 
pedig az állam jelentős részét magyar 
anyanyelvű állampolgárok lakják, így az 
állam közgazdaságához is hozzájárul-
nak. Több tisztelet járna az itt élő ma-
gyaroknak, akik itt vannak otthon.”
  „Életem legrosszabb 9 éveként tekintek 

vissza az alapiskolás évekre. A beiratko-
zásra emlékszem. Ott azt végigsírtam, 
amint megtudtam, hogy engem a szlo-
vák iskolába íratnak és nem a magyar-
ba. Nem értettem, miért kell a szlovákba 
járnom, ha itt van mellette a magyar is-
kola. Utána az első napokról vagy hetek-
ről nem nagyon vannak emlékeim. Ami 
az óvodát illeti, ott nem jelentett prob-
lémát magyarnak lenni, csupán annyi 
hátrányom volt a szlovák gyerekekkel 
szemben, hogy nekem ugyanazokat a 
mondókákat kellett megtanulnom, csak 
én nem értettem, amit mondok.”

 Arra a kérdésre, hogy érte-e őket 
pozitív élmény abból kifolyólag, hogy 
magyarként szlovák tannyelvű iskolát 
látogattak, a válaszadók nem igazán 
tudtak példákat felhozni. A kilenc 
válaszolóból öt nem emlékszik ilyen 
szituációra, a többi pedig olyan ese-
ményeket jelölt meg pozitívumként, 
mint például az, hogy segíteni tudott 

osztálytársainak a magyar nyelv tanu-
lásában, szavak lefordításában vagy 
tudott kommunikálni a magyarországi 
kirándulások során a helybeliekkel:
 Volt osztálytársam, aki elkezdett az 

utolsó két évben magyarul tanulni, 
ami nagy büszkeséggel tölt el.”
  „Például a balatoni osztálykirándu-

láson csak én tudtam fagyit rendelni, 
mert a többiek nem tudták kikérni.” 
  „Nem emlékszem konkrétan sem-

mire, esetleg olyanra, hogy sok osz-
tálytársam megkért, hogy fordítsak le 
nekik valamit, amikor magyar lányok-
kal ismerkedtek. Vagy ha szlovákon/
irodalomórán a tanár rákérdezett egy 
magyar eredetű szóra, el tudtam neki 
magyarázni, milyen magyar szóból ke-
letkezett.”

 A negatívumoknál szerepel a tanu-
lók magyar nemzetiségéből fakadó 
kicsúfolása, kinevetése, megsértése az 
osztálytársak részéről és a diákok iden-
titásának megváltoztatására tett próbák 
is. 
 „Mivel magyar nevem van (van ben-

ne ő betű), a szlovák anyanyelvű osz-
tálytársaim nem tudták kimondani, 
így gyakran nevetségesnek találtak. 
Kérdőre vonták a szüleim választá-
sát, ami a nevemet illeti. Viszont ezt 
csak addig találtam lealacsonyítónak, 
míg rá nem jöttem, hogy ez nem az én 
gyengém, hanem az ő hiányosságuk. 
Végeredményben nem az a vicces, hogy 
nekem fura nevem van, hanem hogy 
ők nem tudják kimondani, mert nem 
annyira sokrétűek nyelvtudásban.”
 „Az osztálytársak részéről ritkán 

fordult elő, de azért volt csúfolódás 
„Vykokci sa konečne, ty Maďar“ – meg 
ilyesmi. Ez engem nem is bántott any-
nyira. Én elkönyveltem magamban, 
hogy ezek buták. A középiskolában 
már volt „Pojebaní Maďari“. Itt se bán-
tott ezzel, mivel egy drogos gyerek szá-
jából nem lehet komolyan venni. Ami 
a leginkább bántó volt alapiskolán, az 
a „Nerozprávaj po maďarsky” – ez na-
ponta rengetegszer elhangzott, az órá-
kon, a szünetbe, mindig mindenhol. 
Ezen kívül talán az, hogy megpróbál-
ták a magyar identitásomat lerombol-
ni, és felcserélni azt szlovákra. Szeren-
csére nálam ez nem sikerült.”

 Összegzésként elmondható, hogy 
mivel ez a kutatás nem volt reprezen-
tatív, természetesen nem tükrözi tel-
jes mértékben a szlovákiai magyarok 
véleményét az iskolaválasztással kap-
csolatban, de mindenesetre a szlovák 
tannyelvű iskolába járó, iskoláskoruk 
elején magyardomináns adatközlők 
meglátásai elgondolkodtatóak. A fel-

mérés során találkoztam olyan sze-
mélyekkel, akik számára nem jelentett 
problémát a szlovák iskolában való 
tanulás, de akadtak olyanok is, akik 
traumaként élték meg az iskolás éve-
ket, legszívesebben inkább vissza sem 
gondolnak rá, nem beszélnek róla, és 
megtagadták a kérdőív kitöltését is. 

Kihangsúlyoznám azt is, hogy a szlo-
vák nyelvű oktatás előnyeként min-
denki csak a nyelvelsajátítást emelte 
ki, egyéb tényezőket nem, pl.: nem azt, 
hogy a szlovák oktatási intézményben 
milyen jól tanítottak, megtanították-e 
őket gondolkozni, érvelni, stb. Ha a di-
ákok nem tudnak más érvet felhozni a 
szlovák iskola mellett, akkor ez egyrészt 
az egynyelvűsítést, a gettóérvvel igazo-
ló ideológiának a továbbélését mutatja, 
melynek lényege, hogy az általános vé-
lekedés szerint csak a tökéletes szintű 
államnyelven lehet érvényesülni (és 
ebben az esetben a tökéletes szón van 
a hangsúly). Másrészt meglepő volt az 
oktatás színvonalára való hivatkozás 
teljes hiánya. Ezalatt azt értem, hogy 
egyetlen adatközlő sem érvelt azzal, 
hogy a szlovák tannyelvű iskola magas 
szintű tárgyi vagy elméleti tudást adott 
volna számára. 

Nem vitatkozom azzal a ténnyel, 
hogy szlovákiai magyarként szüksé-
günk van a szlovák nyelv elsajátítására 
és használatára, ezért a magyar iskola 
feladata, felelőssége kisebbségi helyzet-
ben nem csupán az anyanyelv és iden-
titás megőrzése, hanem az államnyelv 
magas szintű oktatása is. A választás 
nehéz, hiszen a szülők e döntése egy 
életre meghatározhatja gyermekük 
sorsát (pozitív és negatív értelemben 
is), ezért mérlegelniük kell, hogy mi 
lenne a legjobb a gyerekük számára. 
Ha ezt a kérdést boncolgatják, rájön-
nek, hogy magyar gyerekük számára a 
magyar iskola lenne a legmegfelelőbb 
választás, hiszen a gyermek ott az ál-
lamnyelv elsajátítása mellett az anya-
nyelvén tanulhatna meg írni és olvasni, 
ismereteket szerezhetne a nemzete kul-
túrájával, irodalmával, történelmével 
kapcsolatban, és nem utolsó sorban, 
nem érné őt a nemzetiségéből adódó 
hátrányos megkülönböztetés. 
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A nyilvános szereplés, történetek 
elbeszélése, mások megértése, meg-
győzése, a választott pályától, foglalko-
zástól, sőt életkortól függetlenül min-
denki számára egyaránt fontos. Ezáltal 
válunk képessé önmagunk bemutatá-
sára, valóságértelmezéseink, érzéseink 
kifejezésére és a minket körül vevő 
tárgyi és szociális világ megismerésé-
re. Néha azonban hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni arról, hogy üzeneteink 
kódolása és dekódolása nemcsak az ál-
talunk kimondott szavaktól, hanem az 
őket kísérő nonverbális jelektől is függ. 
Talán éppen ebből kifolyólag nagyon 
csekély szerepet kap ez a terület az ok-
tatási praxisban. Pedig ha elsődleges 
célunk az, hogy olyan készségekkel 
vértezzük fel diákjainkat, amelyek tá-
mogatják a valós élethelyzetekben való 
helytállásukat, akkor a kommunikáci-
ós stratégiák és azon belül is a tudatos 
nonverbális kommunikáció kialakítá-
sa rendkívül fontos szerepet kell, hogy 
betöltsön. „Egyetlen emberi aktivitás 
sem valósul meg a kommunikáció vala-
milyen formája nélkül” (Szőke-Milinte 
Enikő, 2012).

Mit is rejt magában a nonverbális 
kommunikáció, és miért képes nagy-
mértékben befolyásolni a befogadást? 
Nonverbális kommunikáció alá tarto-
zik a testbeszéd, a paranyelv (beszéd 
nonverbális elemei), a tárgyi kommu-
nikáció, mint az öltözködés, hajviselet, 
emblémák, sőt az írott szöveg is tartal-
maz nem verbális jeleket az írásstílus, 
a szavak elhelyezése, írásjelek hasz-
nálata által. Ezek, ahogy D. McNeill 
fogalmazza, „a nyelv integráns részei 
ugyanúgy, mint a szavak, frázisok és 
a mondatok” (Bańczerowski Janusz, 
2003). Egy rendszert alkotnak és a fo-
galmakhoz hasonlóan jól ábrázolják 
az ember gondolati folyamatait. Ezen 
elemek kommunikatív funkciója a 

mindennapi kommunikációban nem 
tudatos, vagy a tudatosságnak csak a 
peremén van, ezért is ismerte fel je-
lentőségét meglehetősen későn a tu-
dományok világa is. A téma iránt való 
igazi érdeklődést a XX. század hozta 
magával. Több kutató tett kísérletet 
arra, hogy osztályozza a nem verbális 
kommunikáció jeleit, és hatásvizsgá-
latok alapján felmérje jelentőségét. A 
kutatások azt bizonyították, hogy a 
non-verbálisan megfogalmazott üze-
netek sok esetben akár nagyobb hang-
súllyal vehetnek részt a beszélőről való 
véleményalkotásban, a dekódolás fo-
lyamatában. Ennek egyik oka, hogy a 
nonverbális jelzéseket többnyire gyor-
sabban tudjuk továbbítani és felfogni. 

Az első benyomás a megjelenésből, 
a hanglejtésből alkotódik. Az érzel-
meinket is inkább ezen a csatornán 
keresztül tudjuk kifejezésre juttat-
ni (pl.: mosoly, tekintet stb.). Albert 
Mehrabian sokat idézett kísérleteinek 
eredménye szerint az üzenet 55%-át 
a testbeszéd, 38%-át a hangsúly és 
hanglejtés hordozza, és csupán csak 
7%-át hordozzák a kimondott sza-
vak. Manapság sok esetben használják 
ezt az eredményt a kommunikáció-
ra általánosan vonatkoztatva, holott 
nagyon fontos hangsúlyozni, hogy 
maga Mehrabian sem szánta általá-
nos érvényűnek vizsgálatát. Kísérlete-
it laboratóriumi körülmények között 
végezte, és elsősorban az érzelem-
közvetítő beszédaktusokat vizsgálta. 
Birdwhistell kutatási eredményei is az 
ember szociális értelemben vett kom-
munikációjára irányultak, amelynek 
a vizsgálat szerint legalább 65-70%-
a nem szavakon alapul. Gondoljunk 
csak arra, milyen gyakran vonjuk meg 
vállunkat ahelyett, hogy szavakkal el-
mondanánk, nem tudjuk a választ, 
vagy hányszor bólogatunk, jelzünk a 

fejünkkel szavak nélkül. A nem verbá-
lis kommunikáció hatékony és tömör 
kifejezőeszköz számunkra. Az arra 
való tudatos reflektálás a célzott, sike-
res üzenet megvalósítását szolgálhatja. 
Mindezen eredmények természetesen 
nem szabad, hogy a verbális tartalom-
ra való készülést lefokozzák. Kommu-
nikációs rendszerünkben a különböző 
verbális és nonverbális jelzések egy-
mással folytonos kölcsönhatásban áll-
nak. A nonverbális jeleket nem izolál-
tan, hanem a verbális közléssel együtt 
érdemes és kell vizsgálni. Ahogyan Dr. 
Johnson írja: „Valószínűleg a nyelv és 
a szavak az elsődleges motivációs té-
nyezők az emberi lények számára, és 
ezeket tovább lehet erősíteni a megfele-
lő, velük összhangban lévő hanghordo-
zással és testbeszéddel.” A nem verbális 
kommunikáció megismételheti, meg-
erősítheti, ellentmondhat, kiegészít-
heti, hangsúlyozhatja, helyettesítheti, 
szabályozhatja a verbális tartalmat. A 
legfontosabb azt tudatosítani, hogy a 
verbális és nonverbális kommunikáció 
legyen mindig összhangban, ugyanis a 
disszonancia a kapcsolatokban zavar-
ként és elidegenedésként nyilvánulhat 
meg. Ha pedig a befogadó észreveszi 
a szemantikai koherencia hiányát a 
verbális közlés és a nem verbális visel-
kedés között, akkor mindig a nem ver-
bális szférából érkező információknak 
ad hitelt (Bańczerowski Janusz, 2003). 
Például ha egy tartalmi szempontból 
jól felkészült diák leszegett fejjel, a te-
kinteteket kerülve, hezitálva, az ujjakat 
morzsolva billeg egyik lábáról a má-
sikra, akkor ez az előadói mód meg-
kérdőjelezheti, akár hiteltelenné teheti 
az előadó szakmai kompetenciáját. Ha 
nem nyújtunk eszközöket a magabiz-
tos kiállás elsajátításhoz, akkor ez a 
diák később állásinterjún bukhat el. 
Meg kell találni azokat a gyakorlato-

Két lábon járó kommunikáció
Szijártó Adrienn
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kat, amelyek támogatják a harmoni-
kus, magabiztos kommunikációs fellé-
pés elérését, és szintén fontos feladat, 
hogy meg kell találni azt a fókuszt, 
szűk metszetét a nonverbális jelkész-
letünknek, amely a legjobban fejleszt-
hető, és amely a diákok szempontjából 
legrelevánsabb, legfontosabb. 

Azért sem könnyű feladat ez, mert a 
nonverbális kommunikációnk jelrend-
szere hihetetlenül gazdag. A szakterü-
let legkiválóbb tudósai a nonverbális 
kommunikáció jelrendszerének vizs-
gálatakor több mint 700 000 egyedi 
mozgásmintát fedeztek fel. Megálla-
pították, hogy körülbelül 250 000 kü-
lönböző arckifejezést, 5000 különböző 
kéztartást, 1000 különböző testtartást 
tudunk produkálni. Ráadásul egy-egy 
ilyen nem verbális szimbólum több 
jelentés stimulálására is alkalmas (Te-
restyéni Tamás, 2006). Ennek a jel-
rendszernek jelentős része univerzális, 
minden ember számára ugyanazt je-
lenti, de vannak megegyezésen alapuló 
szimbolikus jelek is, amelyek eltérést 
mutathatnak a különböző kultúrák-
ban, társadalmakban, közösségekben. 
Például Paul Ekman az arckifejezések 
természetét kutatva 7-féle univerzális 
érzelmi reakciót különböztetett meg: 
öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, 
harag, undor, érdeklődés. Kultúrától, 
szocializációs tényezőktől függetlenül 
mindannyian felismerjük és ösztönö-
sen alkalmazzuk ezeket az arckifeje-
zéseket. Azonban számos olyan példát 
találunk, amikor ugyanaz a testmozdu-
lat egészen más jelentést hozhat a kü-
lönböző háttérrel rendelkező egyének 
számára. Például a mutató és középső 
ujjal formált V alak jelzése Ausztráli-
ában trágár kifejezés, Amerikában a 
győzelem jele. Mivel nonverbális kom-
munikációnk során megannyi jelet 
használunk egyszerre párhuzamosan, 
ezért is nagyon nehéz a teljes, tudatos, 
koncentrált befolyásolása. 

A különböző csoportosítási rendsze-
rek segíthetik a nonverbális kommu-
nikáció szegmentáltabb megfigyelését, 
a kódok könnyebb azonosíthatóságát. 
A magyar szakirodalomban Buda Béla 
a következő felosztás szerint írja le a 
nonverbális kommunikáció eszköztá-
rát: gesztusok, tekintet, mimika, távol-
ságtartás (proxemika), testmozdulatok 
(proxémia) és vokális csatorna. Eze-
ken keresztül érdemes megfigyeltetni 
a diákokkal saját és társaik nonverbális 
kommunikációját, példákat hozni az 
eltérő kulturális jellegzetességekre. A 
gyakran visszatérő, jól megfigyelhető 

jelek tanulmányozása segítheti a saját 
és a másik fél üzenetének kódolását is. 
Nem mindegy, hogyan élünk a non-
verbális kommunikáció adta lehető-
ségekkel. A tudatos nonverbális kom-
munikáció segítséget nyújthat mások 
megértésében, mások véleményének 
befolyásolásában, sőt még abban is, 
ahogy az illető alany saját magát látja. 
Amy Cudd pszichológusnő kísérleté-
ben azt bizonyította, hogy a nonver-
bális alkotóelemek hatással lehetnek a 
hozzáállásunkra, viselkedésünkre, be-
folyással bírnak fizikai állapotunkra, 
pszichés működésünkre. Ennek bizo-
nyítékául szolgál az az egyszerű példa, 
hogy a mosoly fizikai életre keltése 
is örömöt vált ki belőlünk, a hatalmi 
pózok felvétele magabiztosabbá tesz 
bennünket. Ennek tudása segítheti a 
diákokat az asszertív kommunikációs 
stratégiák kidolgozásában. Manapság, 
amikor a tömegkommunikációs esz-
közök, az érzékszerveket, érzelmeket 
erősen bevonó média világa, a mig-
rációs folyamatok felgyorsulása révén 
még intenzívebbé és gyorsabbá válik 
a nonverbális kódok differenciálódá-
sa és tudatosodása, szükséges olyan 
oktatási programok kidolgozása, ame-
lyek célul tűzik ki a kommunikációs 
kompetenciák széleskörű fejlesztését. 
Olyan kísérletező és bevonó tartalmat 
kell kínálni, amelynek elsajátítása ha-
tékony eszközt nyújt a diákok számá-
ra, amely támogatja a szociális kapcso-
latokat, az önérvényesülést az iskolai 
pályán, tájékozottságot nyújt az egyre 
erősödő multikulturális közeg sokszí-
nű kommunikációjában.
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Háttal nem kezdünk mondatot. 
A  magyarban nincs olyan, hogy 
meglássuk. Öööö nélkül kérhetném? 
Nem-e? Nem-e lehetne, hogy magya-
rul mondd? – Sajnálatos módon, ezek 
a megnyilatkozások az iskolai élet ál-
landó kísérői mind Magyarországon, 
mind pedig Szlovákiában. Hogy miért 
sajnálatos? Mert egyfelől nyelvi tévhi-
teken, babonákon alapulnak, másfelől 
súlyos károkat okoznak a gyerekek 
személyiségfejlődésére nézve. A cikk-
ből kiderül, miért.

Előzmények
„Nem-e lesz túlzás?! István!!!??? 

Nem-e magyart tanít, vagy mi?” Ez 
a kérdés még 2013-ban, egy szegedi 
szakközépiskolában hangzott el, ahol 
épp a tanítási gyakorlatom legelső he-
tét töltöttem. Sajnos nemcsak nyelvé-
szi megfigyelő minőségemben voltam 
jelen, hanem bizony ez az ironikus 
kérdés felém irányult. Bevallom, kis-
sé rosszul esett, bár jóllehet, értettem, 
értem most is, mi áll mögötte. Mind 
Magyarországon, mind Szlovákiában 
még ma is erőteljesen él egy olyan tár-
sadalmi beidegződés, amely az embe-
reket a nyelvhasználatuk, nyelvválto-
zatuk alapján diszkriminálja. Mindezt 
persze olyan nyelvészeti alaptényeket 
hagyva figyelmen kívül, mint a nyelv 
állandó változása, a különböző nyelv-
változatok egyenértékűsége vagy az 
az alapigazság, hogy a nyelvnek más 
fontos funkciói is vannak a kommu-
nikáció mellett.
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Ma a legtöbb magyar oktatási in-
tézmény a nyelvváltozatok és az iden-
titás összefüggéseire kevésbé fektet 
hangsúlyt, mint ahogy az szükség-
szerű lenne. Az iskolák többségében 
az anyanyelv tanítása a központi, 
standard nyelvváltozat (más néven 
köznyelv) elsajátítására irányul, ez-
zel a nem standard nyelvváltozatok 
háttérbe szorítását, rosszabb esetben 
teljes elutasítását célozza. Ez annyit 
jelent, hogy a szemlélet nem leíró, 
hanem előíró, a módszer pedig nem 
hozzáadó, hanem felcserélő. Ugyan 
a  jelenség elsősorban a magyar nyelv 
és irodalom órák keretein belül reali-
zálódik, mégis az egyéb tanórákat és 
az iskolai élet más területeit is érinti.

Helyzetkép és diagnózis
Habár a tudományos kutatások 

kevésbé fektetnek hangsúlyt a diszk-
rimináció nyelvi értelemben történő 
megvalósulására, tudjuk, hogy Ma-
gyarországon és Szlovákiában igen 
nagymértékben jelen van a diszkrimi-
náció ezen válfaja. A nyelvi diszkrimi-
náció működésében néhány tényező 
különösen meghatározó. Ezek igen 
szoros összefüggésben állnak egymás-
sal, mintegy hálót alkotva határozzák 
meg és legitimálják az emberek nyelvi 
megnyilatkozásait és ítéleteit. Ebben 
a  hálóban gócpontként emelhető ki 
néhány pont.

Ilyen például a nyelvhelyesség értel-
mezésének kérdése. Miként kezeljük 
ezt a fogalmat és legfőképpen, miként 

István nem-e 
magyart tanít,  
avagy a nyelvi 
diszkrimináció 
rejtelmei

Jánk István

kezelik a pedagógusok? A saját nyelv-
változatuknak nem megfelelő nyel-
vi formák eredendően helytelennek 
bélyegzéseként vagy a kontextusnak 
megfelelő nyelvhasználatként? Te-
hát: azt mondják-e a gyereknek, hogy 
„amit mondtál, nem helyes” vagy azt, 
hogy „amit mondtál, az ebben és eb-
ben a szituációban nem megfelelő”?

Ide sorolandók még a nyelvi ide-
ológiák, különösen a standardizmus 
(eszerint a standard az egyedüli helyes 
változat), és az azzal kéz a kézben járó 
társadalmi beidegződés, ami mindkét 
országban meglehetősen normatív, 
előíró (ez nagyjából annyit tesz, hogy 
szeretjük javítani a másik beszédét). 
Ez persze természetes, hiszen tudjuk, 
hogy három dologhoz mindenki ért: 
a  focihoz, a politikához és a nyelvé-
szethez.

Végül nem elhanyagolható a téma 
szempontjából a tanárképzés és az 
annak nyomán végzett tanári tevé-
kenység. Főként az utóbbinak jut kar-
dinális szerep a tanulók tanulmányi 
eredményességének befolyásolásában, 
valamint a társadalmi egyenlőtlen-
ségek reprodukálásában (minderről 
a későbbiekben még szó lesz). De mi 
is az a nyelvi diszkrimináció?

A nyelvi alapú diszkriminációról
A nyelvi alapú diszkrimináció má-

sik elnevezése a lingvicizmus. A  fo-
galmat Tove Skutnabb-Kangas alkot-
ta más izmusok (pl. rasszizmus vagy 
szexizmus) mintájára. Az ő megha-

tározásában lingvicizmus alatt az 
etnicitás, kultúra vagy nyelv alapján 
meghatározott csoportok között a ha-
talom egyenlőtlen elosztásának legi-
timálására, megvalósítására és rep-
rodukálására felhasznált ideológiák, 
struktúrák és gyakorlatok értendők. 
Ez nyelvészeti szempontból annyit 
tesz, hogy a nyelvi diszkrimináció 
a nyelvi alapon meghatározott embe-
rek, embercsoportok közötti különb-
ségtétel, azaz a nyelvi alapú megkü-
lönböztetés gyakorlata. Másképpen: 
a  beszélőknek a nyelvhasználatuk 
alapján történő hátrányos vagy elő-
nyös megkülönböztetése.

Nyelvi alapú diszkrimináció törté-
nik, amikor a munkavállaló az állásin-
terjún tájszólása miatt nem kapja meg 
az adott állást, mondván, hogy nem 
megfelelő a kommunikációs készsége. 
De akkor is nyelvi alapú diszkriminá-
ció valósul meg, amikor egy idegen-
nek nem hallgatjuk meg a  mondan-
dóját, egész egyszerűen azért, mert 
nákol vagy suksüköl, és automatiku-
san elkönyveljük, hogy biztosan kol-
dulni akar. Ám ezeknél a példáknál 
jóval gyakoribb eset, amikor nyelvi 
alapú diszkriminációról beszélhetünk 
a közoktatás kapcsán.

Lingvicizmus az iskolában
Közismert tény, hogy az ember el-

sődleges szocializációs színtere a csa-
lád. Otthonról hozunk rengeteg kultu-
rális ismeretet, tapasztalatot, valamint 
egy bizonyos nyelvhasználati módot, 
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nyelvváltozatot is. Ez utóbbi szeren-
csés esetben az iskolaihoz nagyjából 
hasonló, azaz a standardnak megfele-
lő. A probléma ott gyökeredzik, hogy 
az iskolai és az otthoni nyelvhasználat 
a legtöbbször nagyban eltér. Ilyenkor 
az iskolaitól eltérő nyelvváltozattal 
rendelkező gyerek több szempontból 
is hátrányba kerül.

Elsőként azzal szembesül, hogy az 
új közösségben másképp beszélnek, 
mint ő és a szülei. Másképp beszél-
nek a diáktársak, és ami még nagyobb 
probléma, hogy másképp beszél a ta-
nár is, aki a csoport vezetője és egyben 
az elsajátítandó tudásanyag közvetítő-
je is. Így a gyermek máris hátrányból 
indul, hiszen egy új nyelvváltozatot 
(neki szinte új nyelvet) kell megta-
nulnia. Gondoljunk csak bele! Nem 
elég, hogy új ismereteket kell megta-
nulnia, még egy új nyelvhasználatot is 
kénytelen elsajátítani. Paradox módon 
mindezt egy számára idegen nyelvvál-
tozat közvetítésével. És ez csak a  ki-
sebbik probléma.

A diák próbálja megérteni az elté-
réseket, de sok esetben ahelyett, hogy 
segítő tanárra és diáktársakra találna, 
azt tapasztalja, hogy a beszéde miatt 
folyton kijavítják, félbeszakítják vagy 
rosszabb esetben kinevetik, megaláz-
zák. A magyarban nincs olyan, hogy… 
Csak a bunkók mondják úgy, hogy… 
Nem-e? Nem-e lehetne, hogy magya-
rul mondd? Ezek mind-mind ennek 
a  jelenségnek a megvalósulási for-
mái. Itt valójában nem történik más, 
mint az otthon tanult, helyes nyelvi 
formák megbélyegzése egy másik sze-
mély (pl. tanár) saját nyelvváltozatá-

nak szemszögéből. Így a pedagógiai 
szerep egyik legfontosabb feladata, 
a  tanulók személyiségének fejlesztése 
nem teljesül. Ugyanis az efféle meg-
bélyegzés óhatatlanul is az otthonról 
hozott nyelvváltozat leértékeléséhez, 
valamint nyelvi bizonytalansághoz 
vezethet, ami a tanuló személyiségé-
re kedvezőtlenül, nem pedig fejlesztő 
módon hat.

Végül az értékelésre is érdemes ki-
térni néhány szóban. Ha a tanulók 
tudását szeretnénk értékelni, és nem 
azt, hogy mennyire vannak a standard 
nyelvváltozat birtokában, nem biztos, 
hogy szerencsés az a hozzáállás, amely 
a „nyelvhelyességi hibák” keresését, 
üldözését és javítását célozza. Ha a 
diák felelet közben suksüköl, és emi-
att rászólunk, nemcsak kizökkentjük 
a gondolatmenetéből, hanem zavarba 
is hozzuk őt. Továbbá gyakran, ha a 
nyelvhasználatot az intelligenciával, 
műveltséggel kapcsoljuk össze, nem 
a tanuló tényleges tudását, hanem 
sokkal inkább a nyelvhasználatát ér-
tékeljük. Ha két tanuló közül az egyik 
a standardot használja felelésnél, vi-
szont a másik nem, akkor nagy való-
színűséggel az előbbi fog jóval ked-
vezőbb elbírálásban részesülni. Még 
abban az esetben is, ha tudásuk telje-
sen megegyező.

Zárszóként
Tévedés ne essék. Az iskolának az 

egyik feladata a standard nyelv köz-
vetítése. Viszont az már korántsem 
mindegy, hogy ez milyen módon tör-
ténik. Felcserélő, előíró vagy hozzá-
adó, deskriptív személetet alkalmazva. 

Ma Magyarországon és Szlovákiában 
többnyire az előbbi történik. Nem azt 
tanítják általában a gyereknek, hogy 
bizonyos nyelvi formák, kifejezések (l. 
nem-e, nákolás) bizonyos szituációk-
ban (pl. érettségi, állásinterjú) kerü-
lendők, mert rossz színben tüntetik fel 
használójukat, hanem hogy azok ere-
dendően helytelenek, rosszak. Nem 
azt mondják a gyereknek, hogy „érett-
ségin próbáld kerülni a nem-e nyelvi 
formát, mert abban a helyzetben az 
nem a legmegfelelőbb (de otthon bát-
ran használd)”, hanem hogy „a nem-e 
helytelen alapvetően, ne használd 
(mert így a bunkók beszélnek)”.

Abban az esetben, ha a standardot 
a diák saját, identitását kifejező nyelv-
változatának a rovására tanítják, fel-
cserélő módon valósul meg az oktatás 
és nevelés. Ennek ellentettje, amikor 
a standardot az alapnyelv(változat) 
mellé, azaz hozzáadó módon tanítják. 
Míg az előbbi a nyelvi bizonytalanság 
fokozódásával jár együtt, valamint 
alaptalanul, tudománytalan tévképze-
tek által megbélyegez és diszkriminál, 
addig az utóbbi nemcsak a nyelvi bi-
zonytalanságot, hanem a nyelvi ala-
pon történő diszkriminációt is foko-
zaton csökkenti. Hát nem-e erre kéne 
törekedni?
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Az óra oktatási – nevelési célja: 
 A tanuló sajátítson el minél több 

j-ly hangot tartalmazó szót és annak 
a helyesírását.
 Megfigyelőkészségének a fejleszté-

se.
 Az önállóság fejlesztése a feladat-

megoldásoknál.
 Együttműködés párban és csoport-

ban.

I. Ráhangolódás
A tanulók érdeklődésének felkel-

tésére találós kérdéseket használunk. 
A felolvasott találós kérdések után 
a gyerekek A, B, C csapatba oszt-
va gondolkodási időt kapnak, majd 
mindegyik csapat felírja egy papírra 
a helyes megoldását. 

Találós kérdések:
Erdő mélyén, bokor alján 
elrejtőzve bólogat: hogy könnyebben 
rátaláljunk, 
illatával hívogat. (ibolya)

Néha hosszú, néha rövid, 
vagy sima, vagy kunkorodik. 
Van ritka, van sűrű is, 
kinő, pedig nem vetik.
Van fekete, barna is,
hófehér meg arany is.  (haj)

Vízen úszik, mégsem kacsa,                                                     
kalózoknak ez a haza.
Rajta zászló lengedez,
ha jó, ha nem, így van ez.
Mi az? (hajó) 

A helyes megoldások segítségül 
szolgálnak arra, hogy bevezessem az 
óra témáját a tanulók számára, hiszen 
a megfejtés mindegyike j-ly hangot 
tartalmazó szó.

II. A tananyag feldolgozása
1. Nyelvi totó
A következő feladatot a tanulók az 
interaktív táblán oldják meg. 
Mindenki eldöntheti, hogy az adott 
szóban melyik j-ly hangot helyettesíti 
be. Ha a tanuló helyesen oldja meg 

A hagyomány elvének 
gyakorlása 5. osztályban

az adott szót, akkor egy pipa jelenik 
meg a táblán, ha nem, akkor egy x. 
Például:
1. 2. X Tipp
muskotály muskotáj muskotálly
muszáj muszálly muszály
kristáj kristály kristálly
galy gajj gally
gömböjű gömböllyű gömbölyű
akadály akadáj akadálly
lakájos lakályos lakállyos
ricsaj ricsajj ricsally
engedélly engedély engedéj

2. Helyettesítsd be!
A feladatot már a kialakított cso-

portokban oldják meg a tanulók. 
Sokszor hangsúlyozzuk nekik az ál-
landósult szókapcsolatok fontosságát 
és értékét a mindennapi beszédünk 
során is, hisz választékosabbá, színe-
sebbé varázsolhatják velük mondani-
valójukat.

Az osztályból kialakított csopor-
tok azonos állandósult szókapcso-
latokat kapnak. A gömb módszert 
alkalmazzák a tanulók, ami a GON-
DOLKODÁS, ÖTLET, MEGBESZÉ-
LÉS szavak kezdőbetűiből van ösz-
szerakva. A tanulók először önállóan 
gondolják végig a feladatot. Ezek után 
párokban megbeszélik a gondolata-
ikat, ötleteket gyűjtenek a feladat-
megoldáshoz. A párok ezt követően 
elmondják saját elképzeléseiket a 
többieknek. Az eszközpadnál található 
szótárak közül a csoport a feladathoz 

felhasználhatja O. Nagy Gábor – Ma-
gyar közmondások és szólások szótárát.

a) feladat:
Helyettesítsd be az állandósult szó-
kapcsolatokba a következő szavakat: 
lyukas, amilyen, lyukat, olyan, király, 
jég!
Egy   garast sem ér.
Ahova a   is gyalog jár.
A   hátán is megél.
  beszél a hasába.
    a mosdó,     a törölkö-
ző.

b) feladat
A felsorolt állandósult szókapcso-
latoknak találjátok meg az elveszett 
részét! 
Semmi   nem vagyok az elrontója.
Mindenütt jó, de    otthon.
Sok   ember elfér kis helyen.
Kettős   játszik.
A feladat ellenőrzése az eszközpadnál 
található megoldó kulccsal történik.

3. Párban!
A feladat nem véletlenül kapta ezt a 
címet, ugyanis a tanulók párban old-
ják meg a feladatot, vagyis csoporton 
belül kettesével dolgoznak. A párok-
nak a szóhálóból minél több szót kell 
megtalálnia. Minden páros egyforma 
szóhálót kap. A szavakat vízszintesen, 
függőlegesen vagy átlósan találják 
meg. Az első három hibátlan megol-
dást jutalmazzuk. 

Szóháló:

e r e k l y e d j ö v e d e l m e
n s j ó g a k a j a k k e d é l y
g s z r a j t t f é j j e l s s k
e z a t t e j o á s v a j ő z f i
d a j r e r d l k z a j s g h ü f
é b o i t r p y l á b e b a j r e
l á n c a ú g a y j g l á b u j j
y l g s l j m á a é s e j t l b e
ú y ó a a é á t l k é t e l y o z
j o k j j v j y e y j u h a r j é
r s k o m b á j n h o s ú l y t s
a l j k i r á l y a s s z o n y g

Talpas Kamarás Eszter
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4. Folytasd az elkezdett szóláncot!
Mindegyik csoport egyforma szó-
kezdést kap, és mindegyik csoport 
különböző szót talál a folytatásához. 
A játék lényege: ugyanazzal a betűvel 
kell kezdeni a következő szót, mint 
amilyennel az előző szó végződött. A 
tananyag értelmében j-ly hangzónak 
is kell a szóban szerepelnie.

 

Zárórész
Az óra lezárását szókereséssel oldom 
meg, mivel már az óra utolsó részé-
ben is szavakat kerestek a tanulók, 
így megkérem mindegyik tanuló-
mat, hogy egy j-ly hangot tartalmazó 
szóval értékelje az órát. A következő 
szavakat mondták a tanulók: jó, jobb, 
legjobb, veszélyes, új, rejtélyes, helyes 
variációk születtek. 

A családnevek írása a hagyomány 
elve alapján 
 Az óra oktatási – nevelési célja: 
 A tanuló le tudja írni a hagyomá-

nyos írásmód szerinti neveket.
 Őseink nevének tiszteletben tartása. 
 Felismeri és alkalmazza a helyesírá-

si szabályokat.
 Megfigyelőkészségük fejlesztése.
 Toleranciára való nevelés.

I. Ráhangolódás
Az óra első részében új csoportal-

kotást alkalmazunk, melyet puzzle 
segítségével alakítok ki. A tanulók 
puzzle formában felszabdalt papír-
darabkát kapnak. A puzzle hátoldalát 
számokkal látjuk el, így a tanulók-
nak meg kell találniuk a számukat. 
Miután mindenki elhelyezkedett a 
csoportban, folytatódik a munka a 
puzzle segítségével. A csoport első 
feladata az, hogy a puzzlet rakják ösz-
sze. Az összerakott puzzle által kapott 
kép egy hírességet ábrázol, akinek a 
nevét a puzzle hátoldaláról le tudják 
olvasni a tanulók. Például: Kossuth 
Lajos, Széchenyi István, Móricz Zsig-
mond.

II. A tananyag feldolgozása
1. Alkoss velem mondatot!
A csoportoknak a saját hírességükről 
kell mondatot alkotnia. Ennél a fel-
adatnál a cél a tantárgyak közti kap-
csolat felelevenítése. A tanulók me-
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ríthetnek a honismeret órán szerzett 
ismereteikből, történelemből, iroda-
lomból, polgári nevelésből. 

A csoportok írnokai felírják a cso-
port által alkotott mondatokat. A táb-
lára felkerült mondatokban színessel 
jelöljük a személynevet, így ügyelve 
annak a helyesírására.
Például:
Kossuth Lajos a szabadságharc nagy 
harcosa volt.

2. Válasszátok ki a helyes megoldást!
A feladatot a csoporttagok a gömb-
módszerrel oldják meg, ami a gondol-
kodás, ötlet, megbeszélés módszere. 
A közösen megbeszélt megoldásukat 
jelölik a feladatlapon.

Mindegyik csoport egyforma család-
neveket kap, így a feladat ellenőrzése 
kivetítéssel történik. A helyes megol-
dások bekerülnek a füzetbe.

3. Hány változatot ismersz?
A feladatot a tanulók az ismert ab-
lak-módszer segítségével oldják meg. 
A feladat során hasznosíthatják tudá-
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Mindegyik csoport azonos család-
neveket kap. A feladat ellenőrzése 
megbeszéléssel történik, mivel több-
féle változattal találkozunk az óra 
folyamán, ezért szükséges a tanulók 
áltál kitalált változatokat finomítani.

III. Záró rész
Megnézzük az osztály névsorát, 

hogy található-e benne régies család-
név. A régies családnévvel rendelke-
ző tanulók felírják nevüket a táblára, 
ahol toldalékolják is. Ezzel is a csa-
ládnevek fontosságára mutatunk rá, 
melyek évszázadok során sem változ-
hatnak meg.
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sukat a mindennapi életből, hisz nap 
mint nap találkoznak családnevekkel.
Például: Kovács – Kováts, Kovách
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basis, our students should have no 
problems with picture-based tasks.

The second part of the oral exam 
is considered the most difficult one 
as the examinee has to speak inde-
pendently on a given topic for ten 
minutes. Some topics are quite easy to 
handle because they are close to the 
age and interests of teenagers, such 
as free time and hobbies, young peo-
ple and their world, family or sports. 
Others, like science and technology, 
environment or social issues are high-
ly unpopular due to their heavy factu-
al content. With them, students must 
have a certain degree of information 
connected to history, social studies 
etc., they cannot simply rely on their 
experience. It is a good idea to watch 
films dealing with such issues (lend 
them DVDs or sacrifice a lesson or 
two). Choose films that are not very 
‘vintage’ and are entertaining – e. g. 
Erin Brockovich for environment or 
The Island for science. After watching 
it, discuss it in class and make them 
note down the key vocabulary and 
the main conflict in the film. 

Also, all students should create a 
‘virtual portfolio’ of articles read dur-
ing their studies: articles from Eng-
lish-language magazines for learners 
like Hello, Friendship etc. Focus on 
the problematic topics: your students 
should keep the clippings of these 
articles to use them in their prepara-
tion for the exams. The teacher’s main 
strategy should be simple: always talk 
about, practise and examine those 
topics that are difficult for the stu-
dents. Make them get used to the pos-
sibility of being examined. Students 

tend to avoid those issues they are not 
familiar with hoping they would be 
lucky enough to get the easier ones. 
Do not let them rely on fortune. Also, 
it is not a good idea for them to think 
they will find everything they need 
in the dictionary used at the exam. 
Students sometimes waste time with 
looking for key vocabulary in the 
dictionary with no time left for the 
preparation proper. 

The third part is a situational role 
play between the student and the ex-
aminer. A good teacher is aware of the 
importance of being able to start, lead 
and end a dialogue with the proper 
language means. Use open dialogues 
all through the pre-senior years. 
Teach students to argue and defend 
their arguments. If you ask them a 
question never accept a yes-no an-
swer, but require them to complement 
the answer with a ‘because-clause’. It 
is only a question of training to get in-
telligent, original opinions from your 
teenage students. If you have time for 
reading, choose literature discussing 
some of the issues contained in the 
school-leaving exam.

Last but not least, there are times 
when you have to be uncompromis-
ing, but this should be during their 
studies, not necessarily at the exam. 
Students simply have to  learn vocabu-
lary, especially set phrases that are very 
common in English. It is somehow 
annoying when you hear things like 
‘on the picture’ or ‘according to me’. If 
you set strict rules and expectations at 
your lessons your students will be well 
prepared for the final exams either on 
the lower or on the higher level.

A Survivor’s Guide 
to School-Leaving Exams

Vizi Andrea

In an ideal world students would 
be motivated and interested in the 
subject they learn. However, we do 
not live in an ideal world so the aver-
age teacher has to face a varied group 
of teenagers who chat on their smart-
phones, are bored to death, not un-
derstanding why they should be in-
terested in foreign languages and they 
often  misbehave. No matter what the 
students are like, our ultimate goal 
is to get them safely through the ex-
ams, to the other bank where they are 
handed their high-school diploma. 

As the written part of the leaving 
exams is already behind us, let me 
focus on the oral part of maturita 
exams. It is divided into three parts; 
the first one is speaking on the ba-
sis of (usually) two or three photos. 
Lower level (B1) simply describes the 
photos, the higher level (B2) has to 
compare and contrast them. To make 
sure our students manage this task 
with ease we have to train them well 
beforehand. From first grade on, we 
have regularly given them pictures 
for description. They should know 
by now they have to use present con-
tinuous to describe people or actions 
in pictures. We taught them colours 
and shapes, hairstyles, types of cloth-
ing, furniture, objects in nature etc. 
Part of their training is the ability to 
guess what could have happened be-
fore the picture was taken and what 
might happen afterwards. We have 
used several types of visual aids from 
family photos through movie stills or 
newspaper clippings even to famous 
paintings that contain a lot of action 
or details. If we did this on a regular 
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Az első gerinces állatok, amelyek 
már nemcsak kopoltyúval tudtak lé-
legezni, a kétéltűek voltak. Mintegy 
350 millió évvel ezelőtt kezdték bir-
tokukba venni a szárazföldet. Első 
kövületüket Grönlandon találták 
meg, bár e lelet négylábú (Tetrapoda) 
állat volt, de mint a neve is mutatja 
(Ichthyostega), átmenetet képezett a 
halak és a kétéltűek között. 210 mil-
lió éves kétéltű-kövületekre Szlová-
kia területén is ráakadtak a kutatók, 
Ajnácskő és Dévényújfalu közelében. 
Gondoljunk bele, mi, modern társa-
dalmat alkotó emberek, mindössze 
öt-hatezer év óta létezünk, ők meg 
már több mint 300 millió éve. Volt 
idejük bőven benépesíteni a Földet. 
Életük a vízhez kötött, ivadékaik (lár-
vák, ebihalak, porontyok) kopoltyú-
val lélegeznek, és átalakulással (me-
tamorfózis) fejlődnek, a tengerekben 
viszont hiába keresnénk őket, mert 
ott már rég nem élnek.

Az elmúlt három esztendőben, 
Magyarországon – ami ott érvényes, 
biogeográfiai hovatartozás szerint, 
nálunk, Dél-Szlovákiában is az kell, 
legyen – az év kétéltűi voltak: 2013-
ban a barna ásóbéka (Pelobates 
fuscus), 2014-ben a mocsári tek-
nős (Emys orbicularis) és 2015-
ben a dunai tarajos gőte (Triturus 
dobrogicus).

Amikor e téves információt ol-
vastam az interneten, kissé meg-
lepődtem, mert mint köztudott, 
a  teknősök rendje (Chelonia) nem a 
kétéltűek osztályába (Amphibia) tar-
tozik, hanem a hüllőkébe (Reptillia). 
Igaz, népiesen szokták őket, illetve az 
egyetlen nálunk előforduló fajukat, 
a mocsári teknőst, békának, ponto-
sabban teknősbékának is mondani. 
Lőrincze Lajosnak az Édes anyanyel-
vünk c. kötetében olvasható egy ked-
ves anekdota, mely arról szól, hogy az 
egyik magyar újságíró a feleségének 
vett egy „teknősbékát”, amit az asz-

szonyka – lévén kínai, de már jól be-
szélt magyarul – találóan „gyalogbé-
kának” keresztelt el. Ennek kapcsán 
a kiváló nyelvész és nyelvművelő író 
fel is sorol néhány gyalog- előtagú 
összetett szót, sőt egy közmondást 
is idéz: „Kiváglak, mint a gyalogbé-
kát”. Lőrincze professzor az említett 
írásában végig kitart a „teknősbéka” 
megnevezés mellett, nem kizárt, ez is 
hozzájárulhatott ahhoz, hogy valaki 
a kétéltűek közé sorolta a teknőst, de 
korántsem az MME, mert az Egye-
sület 2014-ben az év hüllőjének vá-
lasztotta a mocsári teknőst, nem pe-
dig az év kétéltűjének. Tán nem árt, 
ha a biológia szakosok néha az ilyen 
félretájékoztatásra is felfigyelnek. 
Meg arra is, hogy ami a mindenna-
pi nyelvhasználatban igaz és helyes, 
a szaknyelvben nem biztos, hogy az.  

2015-ben az év kétéltűje, mint fen-
tebb jeleztem, a dunai tarajos gőte 
volt. Meg kell mondanom, elterjedt-
sége ellenére sosem találkoztam vele, 
hacsak gyerekkoromban nem, ami-
kor Csiliznyárad határának egyik vi-
zes árkában pajtásaimmal furcsa jó-
szágokra lettünk figyelmesek. Egyik 
kisbarátom (lehetett 7-8 éves) azt 
állította, ő már régóta ismeri ezeket a 
pëcércéket. Sohasem kérdeztem meg 
tőle, kitől hallotta e nálunk ismeret-
len furcsa megnevezést, amit aztán az 
egész gyerekbanda fenntartás nélkül 
elfogadott. Pár év múlva az árok ki-
száradt, s a tarajos gőték, merthogy 
azok voltak – ki tudja, melyik faj-
nak a tagjai –, nyomtalanul eltűntek. 
Csak tippelni tudom, hogy a Triturus 
cristanus fajhoz tartozók lehettek, 
mert később egyik biológia szakos 
kollégám, az iskola folyosóján eze-
ket tartotta akváriumban. Többet is 
együtt, de végül csak egy maradt kö-
zülük. Valószínűleg nem táplálta kel-
lően a fogva tartott állatait, ezért fel-
falták egymást, bár az is lehet, hogy 
a gyerekek csenték el őket egyenként. 

A kolléga szent meggyőződéssel ál-
lította, hogy a gőték kannibálok. Én 
nem kísérleteztem velük, azonban 
nekem ők – de csak magamban– 
örökre pëcércék maradtak. Azért 
írom le ismételten e fogalmat, hogy 
érzékeltessem, mennyire képesek 
bevésődni az ember emlékezetébe 
a népi elnevezések. Ehhez azonban 
tudni kell, hogy létezik egy hasonne-
vű élőlény, csakhogy az növény, a vízi 
peszérce (Lycopus europaeus), ami 
az ajakos virágúak közé tartozik, amit 
tájnyelven mondanak pecércének, 
pöszörcének, vízigyopárnak, de hadd 
ne soroljam, hogy még mi minden-
nek. E nevek hasonló módon kelet-
keztek, mint a mi gőténké, valaki, 
aki meglátott egy számára ismeretlen 
élőlényt, kapásból rávágta, hogy így 
vagy úgy hívják, a szó aztán elterjedt, 
meggyökeresedett azon a vidéken, s 
végül beépült a magyar szókészlet-
be. Ezért van a legtöbb élőlénynek 
tájanként más-más neve, de sajnos a 
már elfogadott biológiai (latin) neve-
zéktan is idővel (meg)változik, ezért 
történhet meg, hogy a szakkönyvek 
(is) évtizedek múltán hasznavehe-
tetlenné válnak. Hosszú időnek kell 
eltelnie, amíg becses kincsekké avan-
zsálnak – a könyvgyűjtők számára. 
De ez már igazán más téma.

Mielőtt visszafelé számolva a 
második, vagyis a 2013-as év két-
éltűjére kerítenénk sort, ami egy 
békafaj, előbb szóljunk a békákról, 
vagyis a farkatlan kétéltűek rendjéről 
(Anura), melyek a sarki területeken 
kívül az egész Földön elterjedtek. Az 
ismert fajaik száma már az 1900-as 
évek közepén meghaladta a kétezret. 
Azóta több új fajt is felfedeztek, leg-
utóbb 2014-ben is egyet. Viszont Ma-
gyarországon, így Dél-Szlovákiában 
is, mindössze 12 (11) fajuk él. Test-
felépítésük által hiába hasonlítanak 
oly nagyon egymásra, mert bizony 
több szempontból is különbözőek. 

A kétéltűek
Csicsay Alajos
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Külső alakjukban ugyan nem, in-
kább a szájszervük felépítésében, így 
a hangadószerveik működésében, a 
táplálékszerzésben, és persze az élet-
módjukban is. A nálunk élő korong-
nyelvű békák családjába két faj tar-
tozik. Egyik a vöröshasú (Bombina 
bombina), másik a sárgahasú unka 
(Bombina variegata). Az előbbinek 
kissé unalmas énekét az „u-u, u-u”-t 
gyerekkoromban estétől reggelig, 
borús időben napközben is szünet 
nélkül lehetett hallani. Eső után csak 
úgy hemzsegtek a réteken. Akkori-
ban egy babona fűződött hozzájuk, 
miszerint ha agyonütnek közülük 
csak egyet is, a többi esővel bosszulja 
meg. Egyszercsak végképp elhallgat-
tak Csilizközben. Nagy örömömre 
két évvel ezelőtt a Párkány melletti 
Ebed határának egy sekély vizű tavá-
ban újra hallhattam őket. Állítólag ott 
sosem némultak el, vagyis fenn tud-
tak maradni.

A varasbékáknak, ismertebb ne-
vükön a varangyoknak szintén két 
faja él nálunk, a barna varasbéka 
(Bufo bufo) és a zöld varasbéka (Bufo 
viridis). Az emberek okkal viszolyog-
nak tőlük, mert nem csak „csúnyák”, 
hanem a bőrük mirigyei méreganya-
got termelnek, ezért nem tanácsos 
kézbe venni őket. Alighanem róluk 
írta Arany János a Családi körben, 
hogy a „Lomha földibékák szanaszét 
görögnek”. Kissé nehézkesen mozog-
nak, inkább másznak, mint ugranak. 
Tőlük sokkal csábítóbbak küllemre 
a gyerekek kedvencei, a zöld leve-
libékák. Egyetlen fajuk él nálunk, a 
Hyla arborea. Amilyen kicsi, olyan 
nagy hangon brekeg. Ha megszólal, 
azt szokták mondani, eső lesz. Nem 
mindig válik be a jóslata. Sokféle, 
fajra jellemző békahangot – kuruty-
tyolástól a brekegésig – tavasszal és 
nyáron lehet hallani, de alighanem 
legszebb mind közül a varasbékák 
pirregő zenéje, amiről úgy vélhetné 

az ember, valamilyen madártól vagy 
hangszerből ered. Azt mondják egyes 
szakemberek, ők a legintelligensebb, 
vagyis a legtanulékonyabb békák. 
(Emberszemmel nézve.)

Aki nem foglalkozik behatóan az 
élővilággal, annak meglepő lehet, 
hogy van egy békacsalád, amelyet úgy 
neveznek, valódi vagy igazi békafélék 
(Ranidae). Mindenütt megtalálhatók, 
kivéve Új-Zélandot és Ausztráliát, így 
hát nálunk is élnek, de csak összesen 
hat fajuk. Legelterjedtebb a kecske-
béka (Rana eskulenta) és a tavi béka 
(Rana ridibunda), amelyek könnyen 
összetéveszthetők, viszont a tavi béka 
nagyobb, mintegy 17 cm-es hosszú-
ságával az egyik legtermetesebb euró-
pai békafaj. Mindkettő a zöld békák 
nemébe tartozik, seregeik (ez a helyes 
gyűjtőnevük) a nagyobb, tartósabb 
pocsolyákat is szinte ellepik, de ahol 
sok a víz, a kecskebékáé az elsőbbség, 
amely a huncutkodó dallal ellentét-
étben sohasem mászik fel a fűzfára. 
A többi igazi béka színe barna, így 
a gyepi békáé (Rana temporaria) is, 
amelynek „nincs szociális kötődése”. 
Ez azt jelenti, a víztől eltávolodva, 
magányosan kószál a szárazon. De, 
mint minden békafaj, szaporodása 
idején ő is felkeresi a vizet. 

Nem szóltunk még a 2013-as év 
kétéltűjéről, a barna ásóbékáról, ami 
egyetlen nálunk élő fajával szintén 
külön családot alkot, s a „homokos, 
löszös laza területek lakója.” Nyilván 
azért, mert ilyen szerkezetű talajba 
tudja könnyen beásni magát a hát-
só lábán levő elszarusodott „ásósar-
kantyújával”. Nappal a maga vájta 
lyukban rejtőzködik, és csak éjjel 
jár vadászni rovarokra. Sokkal több 
mondanivalóm nem is igen van róla, 
mint az, hogy igen-igen ritka.

A békákról viszont lenne még 
szavam, ám annyit mindenképpen 
megérdemelnek, hogy az iroda-
lomban a rútság egyik megtestesí-

tői. Valamikor Csilizközben szokás 
volt krampusznak nevezni őket. Mi, 
gyerekek, amikor az ismert „Án-
tán ténusz” kiszámolót skandáltuk, 
aminek a vége az, hogy „te vagy az a 
vén krampusz”, sohasem egy ijesztő, 
csúf emberre, netán ördögre gondol-
tunk, hanem a békára. A Bibliában 
a tíz egyiptomi csapás közül a békák 
inváziója volt a második nagy vesze-
delem. A történelem folyamán több-
ször előfordult, hogy békaeső hullott 
az égből, az utóbbi években, például 
2005-ben, Szibériában, 2010-ben 
Magyarországon, Szolnok köze-
lében, 2015-ben pedig Kína egyik 
tartományában, Liaoningben. Hogy 
volt ez lehetséges? Úgy, hogy valahol 
egy erős forgószél (tornádó) felszip-
pantotta, s amikor kifáradt, távoli vi-
dékeken szórta le (nem csupán őket) 
százszámra a megrémült emberek 
fejére. 

Bármilyen visszataszító a békák 
külleme, az emberek mégis megeszik 
őket. A nálunk élő békafajok közül 
egyedül a varangyok nem ehetők, a 
többinek is csupán a hátsó combjai, 
de hogy mekkora lehet egy leveli-
béka vagy egy kis tavi béka (Rana 
lessonai) zsírban sült cupákja, elkép-
zelni sem tudom. De ha valakinek 
gusztusa támad rá, fusson el hamar 
Virágékhoz, amikor ég náluk a világ. 
Persze ez csak olcsó vicc.   

Én inkább a mesékben és a ver-
sekben látom szívesen a békát. Aki 
viszont szereti a tréfás dalokat, ze-
nét, ajánlom, hallgassa meg Vujicsics 
Tihamér operaparódiáját, amely-
ben Bátori Ödönke azzal nyúzza a 
mamáját, hogy fogjon neki békát. 
Annak ellenére, hogy e csúfolódó, 
disszonáns zenemű inkább hasonlít 
a macskazenére, mint a békák tarka 
kuty-kuruttyára, méltó helyet kapott 
a zeneirodalomban. De ha valaki job-
ban kedveli a békakoncertet, abból is 
akad bő választék – az interneten.
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A Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai és Termé-
szettudományi Karán 400 fős mintán 
elemeztük a hallgatók táplálkozási 
szokásait. Ebben a cikkben a sózási 
szokások és a húsfélék fogyasztásá-
nak eredményeit ismertetjük. 

A rendszeres húsfogyasztás nél-
külözhetetlen az egészséghez, mert a 
normál vérképzéshez szükséges vas-
mennyiség csak az egyes húsfajtákban 
található meg. A vörös húsok kiváló 
energiaforrások, B12 vitamint, érté-
kes fehérjéket és fontos ásványi anya-
gokat tartalmaznak. Kiugróan magas 
azonban a telített zsírsav- és a kolesz-
terintartalmuk. Túlzott fogyasztásuk 
növelheti a rák, a magas vérnyomás és 
a diabétesz kialakulásának kockázatát. 
Napjainkban ezért egyre inkább elő-
térbe kerül a fehér húsok fogyasztása 
a vörös húsokkal szemben. A fehér 
húsok soványabbak és több fehérjét 
tartalmaznak, mint a vörös húsok. Ez 
a trend kutatásunkban is megfigyelhe-
tő (1. ábra). A megkérdezett hallgatók 
28,1%-a naponta, 59,4% pedig hetente 
3x fogyaszt fehér húskészítményt.

A „feldolgozott húsok“ fogyasztása 
nagyobb veszélyt jelent az egészségre, 
mint a nyers, vörös hús. Ennek fő oka 
a hozzáadott só, nitrátok és más mes-
terséges adalékanyagok mennyisége. 
Az adalékanyagok a pajzsmirigy mű-
ködésének a zavarait és a folyadékház-
tartás egyensúlyának megbomlását 
okozhatják. A WHO rákkutató intéze-
tének tanulmánya szerint a  feldolgo-
zott hústermékek túlzott fogyasztása 
vastag- és végbélrákot okozhat. Sajnos 
a hallgatók több mint 50%-a fogyaszt 
rendszeresen feldogozott húskészít-

ményt. A  megkérdezetteknek csupán 
31,3%-a fogyasztja ezeket a  terméke-
ket ritkán (2. ábra).

A szója húspótló ételként ismert, 
mert szinte ugyanolyan tápláló és 
könnyen emészthető. 500 g szója 2 kg 
hús, 5,1 l tej vagy 28 tojás tápértéké-
nek felel meg (1). Magas fitoösztrogén 
tartalma védelmet nyújt a  mell- és 
a méhrák ellen és enyhíti a menopa-
uza kellemetlen tüneteit (2). A magas 
B-vitamin szint, a vas- és cinktarta-
lom pedig az ideg- és izomrendszer-
re fejti ki kedvező hatását (3). A szója 
azonban a vas és a B12 vitamin hiánya 
miatt nem helyettesítheti teljes egészé-
ben a húst és a húskészítményeket (4).  

Felmértük azt is, hogy a hallgatók 
utánsózzák-e a készételeket. A 3. ábra 
azt mutatja, hogy az asztalnál való 
utánsózás a magyar csoportok diák-
jai körében a legnagyobb mértékű 
– RCR-Hu 53,3% és PEP-Hu 43,8% 
–, míg a szlovák csoportok esetében 
alacsonyabb. 

Az utánsózás veszélyes és helyte-
lenül beidegződött, felesleges táp-
lálkozási szokás. Egyik oka az, hogy 
a só olyan ízfokozó, melynek hiánya 
arra ösztönzi az agyat, hogy az ízet-
lennek ható ételt utólag megsózzuk. 
Az utánsózás azért is veszélyes, mert 
a  megvásárolt élelmiszerek többsége 
már nagy mennyiségű sót tartalmaz. 
A túlzott sóbevitel a magas vérnyo-
más és a magas vércukorszint kiala-
kulásának kockázatát növeli, melyek 
súlyos szövődményekkel járhatnak. 
A WHO ajánlása szerint napi öt 
gramm az ajánlott sómennyiség.

Az eredmények alapján az életmód-
dal kapcsolatos nevelésnek a  felső-

oktatásban is folytatódnia kell, mert 
a  hallgatók nyitottak ezekre az in-
formációkra. Az órákon beszélgetés 
keretében szeretnének többet meg-
tudni az egészséges életvitel alapelve-
iről. Az óvópedagógia és tanítóképző 
tanulmányi programunk megújított 
tartalma az Egészségnevelés tantárgy-
csomag keretében ezért gondoskodik 
arról, hogy a pedagógusjelöltek minél 
több szempontból ismerjék meg az 
egészséges táplálkozás és a  táplálko-
zási megelőzés lehetőségeit. Az egyes 
félévekben megjelenő tantárgyak cél-
ja az, hogy a megszerzett szakmai is-
meretek alapján a  hallgatók képesek 
legyenek eddigi életviteli szokásaikat 
helyes irányban megváltoztatni, és 
ezeket az ismereteket az életszemléle-
tükbe tartósan beépíteni. A tanulmá-
nyi program órarendje ráadásul bő-
séges testmozgást is tartalmaz, hiszen 
a fizikailag aktív életmód prevenciós 
szempontból kulcsfontosságú, és elen-
gedhetetlen része az egészségtudatos 
életvitel kialakításának. Oktatómun-
kánk fő célja összességében tehát az, 
hogy a Pedagógusképző Intézetben ta-
nultakat a  hallgatók a későbbiekben 
a gyermekekre és saját magukra nézve 
is hasznosítani tudják a gyakorlatban. 
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Nitra: UKF-FSŠ.
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Az egyetemi hallgatók  
táplálkozási szokásai 
(2. rész)

Jurík Tünde – Viczay Ildikó

2. ábra. Feldolgozott húsok fogyasztása1. ábra. Fehér húsok fogyasztása 3. ábra. Sófogyasztás
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A sors kegyeltjeként 1965-ben a 
komáromi II. lakótelepi, később Béke 
utcai, ma Jókai Mór Alapiskolába ke-
rültem, ahol közel 40 éven át tanítot-
tam. A zene-pedagógusmesterségbe 
Kaszás Jánosné, az iskola Kicsinyek 
Kórusának karnagya, Pálinkás Zsu-
zsa, a „nagyok” kórusának karnagya 
és Kaszás János, a kiváló szervező, az 
iskola igazgatóhelyettese vezettek be. 
Az ő segítségükkel váltam „gyakorla-
ti” pedagógussá, az iskolai kórus veze-
tőjévé – karnagyává, és hamarosan a 
Komáromi Járási Pedagógiai Központ 
Zenei Kabinetjének vezetőjévé; a ze-
nei nevelés szakfelügyelőjévé a Komá-
romi járásban. Az óralátogatások al-
kalmával és a kerületi rendezvényeken 
is sok információhoz jutottam, sok 
mindent tapasztalhattam. Emellett a 
magyarországi baráti iskolák – a Bu-
dapesti Váci utcai Ének-Zenei Általá-
nos Iskola (melynek egyik zenetanára 
akkor Kocsárné Herboly Ildikó volt), 
a Kisvárdai Kodály Zoltán Zenei Ál-
talános Iskola, a Monori Általános Is-
kola, a Pápai Erkel Ferenc Ének-Zenei 
Általános Iskola – kórusaival való 
kapcsolataink által is gazdagodtunk, 
gazdagodtam. Majd úgy hozta a sors, 
hogy ezt a gazdagságot tankönyvíró-
ként módomban állt kamatoztatni.

Ugyan a zenei nevelés heti óra-
száma (az alapiskola és az ún. kis 
gimnázium primo és szekundó osz-
tályaiban) 1-nél mindmáig nem lett 
több, viszont az évek során új zenei 
tantervek és tankönyvek születtek. Jó-
magam a Zenei nevelés a középiskolák 
I. osztálya számára című, 1953-ban a 
pozsonyi Szlovák Pedagógiai Kiadó-
vállalat (SPN Bratislava) által kiada-
tott tankönyvből tanultam – az ak-
kor Tizenegyéves Magyar Tannyelvű 
Középiskola elnevezésű – alapiskola 

felső tagozatán. A tankönyv szerzője 
Štefan Kantor volt, a fordítók: Walter 
Gyula és Walter Gyuláné, bírálták: 
Višňovská E., Ozorai F. és Fedor V. Ezt 
követően az alapiskolában ének-ze-
nét tanítók, a Varsányi László, Štefan 
Kantor, Dr. Viliam Fedor szerzők (bí-
ráló: Janda Iván) Énekgyűjtemény az 
általános műveltséget nyújtó, magyar 
tannyelvű iskolák 1.-6- évfolyama szá-
mára készített, az SPN Bratislava által 
1959-ben megjelentetett kiadványt 
használhatták.

Majd l964-ben az SPN kiadványa-
ként jelent meg az Énekeljünk „tan-
könyvcsalád” a kilencéves alapiskola 
számára – a Varsányi László–Mózsi 
Ferenc szerzőpárostól a 3. osztály, a 
Czíziné Brauner Sarolta–Mózsi Fe-
renc–Oswald Ferenc által írott, a 4. 
osztály számára és 1965-ben Varsányi 
László és Mózsi Ferenc az 5. osztály 
számára készített tankönyve. 1966-
ban került kiadásra a Mózsi Ferenc–
Pintér Ferenc Útmutató a zenei neve-
léshez a magyar tannyelvű kilencéves 
alapiskolák 1. és 2. évfolyam tanítói 
számára c. munka. (Bírálók: Varsányi 
László és Czíziné Brauner Sarolta). A 
kiadvány Előszavában többek között 
a következők olvashatók: „Az 1. és 2. 
évfolyam számára ének- és zenetan-
könyveket hazánkban nem adunk ki. 
Ezt van hivatva helyettesíteni ez a ta-
nítói segédkönyv. Ez a mű a teljesség 
igénye nélkül íródott. Mivel «A zenei 
nevelés segédkönyve» (SPN, Bratisla-
va 1961) tanítóink rendelkezésére áll, 
és az ebben közölt óraleírások tovább-
ra is kiadós segítséget jelenthetnek a 
pedagógusok számára.”

1961-ben került kiadásra Janda 
Iván – a pozsonyi magyar gimnázium 
igazgatója, majd az 1964-ben létrejött 
Csehszlovákiai Magyar Tanítók Köz-

ponti Énekkara (CSMTKÉ) művészeti 
vezetőjének, karnagyának – tanköny-
ve, a Zenei nevelés az alapfokú kilenc-
éves iskolák 6. évfolyama számára (bí-
rálók: Havas Mária, Schleicher László, 
Kántor István és Szabadi Lilian). A 
Janda Iván–Molnár András–Pintér 
Ferenc Énekeljünk – zenei nevelés tan-
könyve a kilencéves alapiskolák 7. évfo-
lyama számára (bírálók: Erdős Dezső, 
Zsakay Erzsébet, Sonkoly Tibor, Dr. 
Bogár Mihály; koordinátor Mózsi Fe-
renc) 1965-ben, a Pintér Ferenc – Mol-
nár András szerzőpáros Énekeljünk 
– a zenei nevelés tankönyve a kilenc-
éves alapiskolák 8. évfolyama számára 
(bírálók: Erdős Dezső, Zsakay Erzsé-
bet, Csiziné Brauner Sarolta, Péter 
László, Dr. Bogár Mihály) c. munka 
pedig 1966-ban jelent meg. 1967-ben 
került kiadásra Mózsi Ferenc Útmuta-
tó a zenei neveléshez a 6 - 8. évfolyam 
számára c. munkája; bírálói Csíziné 
Brauner Sarolta és Lihockyné Balász 
Júlia voltak. A 9. osztályban nem volt 
zenei nevelés óra. Az előbb felsorolt 
tankönyvek és segédkönyvek voltak 
használatban éveken át.

Az alsó tagozatosok számára szintén 
jelentek meg új tankönyvek, sőt mód-
szertani segédkönyvek is. 1976-ban az 
SPN Bratislava adta ki PhDr. Mózsi 
Ferenc kandidátus és Pék Ferenc (bí-
rálók: Janda Iván és Varsányi László) 
a Zenei nevelés, szakmai és módszer-
tani segédkönyv a tanításhoz az alap-
iskolák 1. és 2. osztályában c. munkát. 
1978-ban Csíziné Brauner Sarolta–dr. 
Mózsi Ferenc–Pintér Ferenc (bírálók: 
Góra Dezső, Polák Imre, Varsányi 
László) Énekeljünk – zenei nevelés tan-
könyve az alapiskola 3. osztálya; 1979-
ben Varsányi László–dr. Mózsi Ferenc 
(bírálók: Csíziné Brauner Sarolta, 
Góra Dezső, Polák László) Énekeljünk 

Obsitosként a zenei nevelésről (3. rész) 
A zenei nevelés itthoni stációi

Stirber Lajos
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– zenei nevelés tankönyve az alapisko-
la 4. osztálya számára c. kiadványokat 
kapták meg az iskolák.

Az 1980-as évek elején tanügyünk 
az ún. új koncepcióra állt át. Bennün-
ket, járási metodikusokat, a Kerületi 
Pedagógiai Intézet (KPÚ) által szer-
vezett gidrafai (Budmerice) összpon-
tosításokon iskoláztak, természetesen 
szlovák előadók. Jozef Klocháň tanár 
urat – a velünk, magyarokkal a legin-
kább szimpatizálót – megkérdeztük: 
mi lesz a magyar iskolákkal? Válasza 
így hangzott: „Vy ste ako sirotky – o vás 
sa nikto nestará, budete mať čo si sami 
urobíte.” Így történt. Az eléggé sok 
órára előírt anyagot, iskolázás formá-
jában nekünk – járási metodikusok-
nak kellett – előadnunk a kollégáknak, 
tehát magyarra fordítanunk; volt mit 
csinálnunk. Újfent Janda Ivánt kérték 
fel az új tankönyvek elkészítésére. Ő 
azonban – azóta, hogy a Pozsonyi Pe-
dagógiai Gimnáziumot megszüntet-
ték – zenét már nem tanított, így nem 
vállalta a tankönyvírást. A CSMTKÉ 
akkor oszlopos tagját, a galántai alap-
iskola pedagógusát, az iskola gyer-
mekkarának (mindmáig) karnagyát, a 
galántai járási metodikust, a főiskolán 
volt évfolyamtársamat, Balogh Csabát 
kérte fel a tankönyvek elkészítésére. 
Balogh Csaba azzal a feltétellel vállal-
ta el a tankönyvírást, ha velem együtt 
csinálhatja. Engedélyezték. Megkap-
tuk a szlovák iskolák számára előírt 
tantervet, azt magyarra fordítottuk. 
Áttanulmányoztuk a magyarországi 
tanterveket is. Janda Iván tanácsait 
megszívlelve elkészítettük az 1980-
ban (az SPN kiadásában) hármunk 
neve alatt Zenei nevelés és ének az 
alapiskola 5. osztálya számára címen, 
s csakúgy a Zenei nevelés módszertani 
segédkönyve az alapiskola 5. osztálya 
számára c. kiadványt. Bírálóink: Dobi 
Géza, Góra Dezső, Kaszásné M. Mar-
git, Koncsol László, Polák Imre voltak. 
1981-ben Balogh Csabával megírtuk 
a 6. osztályos tankönyvet és mód-
szertani segédkönyvet is. A 7. osztály 
számára mind a tankönyvet, mind a 
módszertani segédkönyvet Ürge Má-
ria és Zsakay Erzsébet készítette el. Ezt 
a „tankönyvcsaládot” Góra Dezső, dr. 
Kulcsár Tibor és Polák Imre bírálták. 
Jó néhány éven át az ének-zene sem a 
8., sem a 9.osztályban nem szerepelt 
a tantárgyak között. 1991. szeptem-
ber 1-jétől a 7. és a 8. osztály számá-
ra ismét új tanterv lépett érvénybe, 
amelyet Kovács Zsuzsanna, Molnár 
Erzsébet és Ürge Mária készített el; 

Balogh Csabával ketten véleményez-
tük. Az új tantervre épülő tankönyvet 
Zenei nevelés az alapiskola 7. és 8. osz-
tálya számára címen Kovácsné Kállay 
Zsuzsanna és Molnárné Nagy Erzsé-
bet írta; Balogh Csaba és Lévay Tibor 
lektorálta. A tankönyv 1992-ben je-
lent meg. Közben, 1989-ben kiadásra 
került a – Balogh Csaba és az általam 
felújított Zenei nevelés az 5. osztálya 
számára c. tankönyv (melynek lek-
torai Molnárné N. Erzsébet és Ürge 
Mária voltak), s a tankönyvhöz írott 
kézikönyvünk is. 1990-ben pedig a 
Zenei nevelés az alapiskola 6. osztálya 
számára c. munkánk is napvilágot lá-
tott (bírálói: dr. Kulcsár Tibor és Polák 
Imre voltak), de kézikönyvre a kiadó-
nak már nem futotta. Az alsó tagozat 
is új nevű – Zenei nevelés – tankönyv-
családot kapott. A szerzők: Kovácsné 
K. Zsuzsanna és Molnárné N. Erzsé-
bet voltak (lektorok: Hoksáné É. Szi-
dónia, Vincéné Á. Mária). 1986-ban 
jelent meg tankönyvük a 2. osztály, 
1987-ben a 3. osztály és 1988-ban a 4. 
osztály számára; lektorálták: Baloghné 
D. Malvin, Kovácsné B Margit.

A történelmi változások – az ún. 
bársonyos forradalom – a tanügyre 
is kihatottak. Megalakult a Szlováki-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
(SZMPSZ). A szövetség lelkes veze-
tőinek egyike, Ádám Zita szólított 
meg néhányunkat, mondván: „A 
zenei nevelés terén is lépni kellene”. 
Orsovics Yvette-tel vállaltuk, össze-
vetjük a szlovákiai és a magyarországi 
tanterveket, és elkészítjük alapisko-
láink részére, az 1-9. osztályok szá-
mára zenei nevelés új tanterveit. Az 
illetékesek nem az általunk készített 
terveket hagyták jóvá, hanem Mgr. 
Kovács Zsuzsannáét, amelyek 2001. 
szeptember 1-től léptek érvénybe. A 
minisztérium pályázatot írt ki új tan-
könyvek elkészítésére. Az SPN tan-
könyvkiadó felkérésére pályázta meg 
„csapatunk” – Mgr. Lukovics Mária, 
Mgr. Orsovics Yvette és jómagam – az 
új tankönyvek elkészítését. Nyertünk. 
Az általunk írott tankönyvek 2004-től 
évente jelentek meg: Orsovics Yvette 
az 1-4. osztályok, Lukovics Mária az 5. 
és 6. osztályok számára írta, jómagam 
a 7. és 8. osztályok számára, a 9. osz-
tály számára pedig Lukovics Máriával 
közösen készítettük el az új tanköny-
vek. Az alsó tagozatos tankönyvek 
szaktanácsadója Mgr. Szakall Katalin 
CSc. volt, az 1. osztályosok tanköny-
vének lektorai Mgr. Juhos Mária és 
Mgr. Lukovics Mária, a 2.-osoké Mgr. 

Lednyická Gyöngyi és Mgr. Lukovics 
Mária, a 3.-os és 4.-es tankönyveké 
Mgr. Juhos Mária és Mgr. Lukovics 
Mária voltak. A felső tagozatos tan-
könyvek szaktanácsadója prof. PhDr. 
Eva Langsteinová, CSc. volt, az 5.-
es tankönyvet Mgr. Józsa Mónika, 
Stirber Lajos, a 6.-osat RNDr. Horváth 
Géza és Stirber Lajos lektorálták, a 7., 
8. és 9. osztály számára írottakat Doc. 
Dr. Csehi Ágota, PhD. és Orsovics 
Yvette lektorálták. A kiadónak mód-
szertani könyvek elkészítésére most 
sem volt fedezete, honlapján (s az álta-
lam írottakhoz a Katedra hasábjain is) 
található: Útmutató – Javaslat a tan-
könyvek használatához. Úgy tudom, 
a csapatunk által írott tankönyvek 
mindmáig érvényben vannak; mind 
az alapiskola, mind az ún. kisgimná-
zium számára a minisztérium által 
előírtak. Azonban a 2011. szeptember 
1-jén érvénybe lépett kerettanterv az 
alapiskola felső tagozatán csak 3 zenei 
nevelés órát engedélyezett, így a 8. és 
a 9. osztályban a zenei nevelés nincs a 
tantárgyak között. Ennek okán a gim-
náziumban is csak a primo és secundo 
osztályokban van heti 1 zenei nevelés 
tanóra. Vagyis (sajnos), mindmáig 
érvényes Kodály Zoltán 1929-ben 
megállapított „diagnózisa”, miszerint: 
„Ha belenézünk a tantervekbe, látjuk: 
alkotóik messze jártak a nevelés görög 
eszményétől, amely a zenének köz-
ponti helyet juttatott.(...) Az így nevelt 
gyermek aztán egész életében alig ta-
lálkozik a zenével mint művészettel.
(...) A nemesebb zenéről azt tudja: az 
valami fejtörő penzum, és «botfülű 
vagyok» kiáltással messze fut előle. In-
nen van, hogy még nagyobb művelt-
ségű köreinkben is gyakran kínosan 
kiütközik a zenei tájékozatlanság. Fej-
lett irodalmi, képzőművészeti művelt-
séggel zenei infantilizmus jár együtt s 
akik jobbkézzel a jóért küzdenek, bal-
kézzel – a zenében – ponyvairodalmat 
pártolnak. Ne csodálkozzunk... Hogy 
a koncertterem annál üresebb, minél 
értékesebb a műsor.” Másutt pedig így 
ír a Mester: „...többsége annak, amit 
naponta hallunk: a mindennapok, 
hétköznapok, emberi gyarlóságok ze-
néje – nem is érdemli a zene nevet.”

És innen ered a „rögeszmém”: nem 
a mai gyerek rossz, hanem az iskola! 
Az iskola, amely teljes csődben van, 
mert szinte teljesen lemondott a ne-
velésről, a nevelés leghatékonyabb 
eszközeinek egyikéről, a művészetek-
ről. A II. világháborút követően foko-
zatosan kialakuló és a tanügyünkben 
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mindmáig dúló autokrata és technok-
rata szemlélet, a pénz- és teljesítmény-
központú „nevelés?” lélekölő, ezáltal 
erkölcstelen! És erkölcstelen az alapis-
kola vaskalapos „tantárgysovinizmu-
sa” is: a tantárgyak fő-, mellék-, meg 
„csak” (az csak rajz, az csak zene stb.) 
tantárgyakra való felosztása, az azok-
ra való aránytalan időráfordítás általi 
diszkriminálásuk, s ezáltal az ún. ne-
velési tantárgyakat tanítók megalázása 
is. És erkölcstelen a gyermeket és szü-
lőt egyaránt félrevezető, a tantárgyak 
ún. „fontosság” szerinti rangsorolása. 
Ötven éve gyakorlati pedagógusként 
a pályán teljesen meg vagyok győződ-
ve afelől, hogy az alapiskolában nincs 
főtantárgy! Csakis a (részletekben el 
nem vesző) integrált tantárgyakban – 
a tudomány világa, a természet világa, 
a művészet világa – gondolkodó iskola 
lehet a JÖVŐ iskolája! Csakis a gyer-
mekközpontú egésznapos – a szak- és 
érdekkörök sokaságát felkínáló, cse-
lekedtető, az átélt sikerélményekre 
alapozó humánus NEVELŐ iskola 
adhat az ifjúságnak biztonságérzetet, 
védelmet a korunkban rájuk leselkedő 
veszélyek (alkoholizmus, drog, szen-
vedélybetegségek ellen); ellentétben 
az alibista („na, ez is megvolt”), „kipi-
pált” előadásokkal.

Summa summarum: csakis a teljes 
szemléletváltáson alapuló tartalmi re-
form tehetne CSODÁT! Az olyan meg-
újulás, amely az agykutatás azon ered-

ményeire épül, amelyek egyértelműen 
bizonyítják, hogy az ember a sikeres 
életútja megalapozásában az érzelmi 
intelligencia sokkal nagyobb szerepet 
játszik az IQ-nál. A tanügyi bársony-
székekben ülőknek meg már legfőbb 
ideje lenne tudatosítaniuk, hogy az 
érzelmi intelligencia fejlesztésének leg-
hatékonyabb eszköze a művészetekkel 
való nevelés, kiemelten a zene.

Itt kell megjegyeznem, hogy a 2015. 
szeptember 1-jén az alapiskola részére 
érvénybe lépett legújabb kerettanterv 
a felső tagozaton ismét 4 zenei nevelés 
órát engedélyez, így feltételezhetően 
(majd ha odaérkezik) az alapisko-
la 8. osztályában és a kisgimnázium 
tertio osztályában ismét lesz heti egy 
zenei nevelés óra. Meg vagyok győ-
ződve róla, hogy mind az alap-, mind 
a középiskolában a zenére és zenével 
való nevelés hatékonyságát nagyban 
növelné, ha a tanügy, ha az iskola-
vezetők (akár a diszponibilis órákat 
kihasználva) a karéneket más tantár-
gyakkal párhuzamosan a kötelezően 
választható tantárgy rangjára emel-
nék. Megszívlelésre álljon ismét Ko-
dály Zoltán „üzenete”: „Leghálásabb 
tárgy a karének, mert legjobban fizet 
a ráfordított fáradtságért. A tudomá-
nyos tárgyak iskolai eredménye nem 
igen mérhető komoly tudományos 
mértékkel.(...) Ellenben bármely isko-
la énekkara elérheti azt a színvonalat, 
amellyel alkalmassá válik az iskolán 

belüli szerepre. Egy lépéssel tovább: 
már a nyilvános zenei életben is szá-
mottevő értéket jelenthet.”

Néhány éven át óraadóként a ko-
máromi Selye János Gimnáziumban 
lehetőségem volt tapasztalni: hazug-
ság azt állítani, hogy a mai gyereket, 
ezt a generációt semmi sem érdekli, 
ami valódi érték. Az általam vezetett 
énekkarnak és hangszeres kamara-
együttesnek (többségében a „nagyok” 
jelentkeztek) 40 tagja volt. „Ezek a mai 
fiatalok” a fellépésekre – szalagavató, 
március 15-e, a gimnázium öregdi-
ákjainak baráti köre rendezvényeire 
– (az erre a tevékenységre ráfordítható 
nagyon kevés szabad idejükben) fele-
lősségteljesen készültek; odaadással, 
örömmel énekeltek–zenéltek. Nagy 
öröm volt velük együttdolgozni!

Álljon itt az egykori – ma már egye-
temi hallgató – énekkari tagok néhány 
kedves „visszajelzése”: „A nyáron 
Böjte Csabával beszélgettem, s azóta 
maga jut eszembe erről a mondásáról: 
«Örültem én valaha is annak, hogy 
van két kezem, amellyel megsimogat-
hatok egy gyermeket? Örültél annak, 
hogy van kezed, amellyel hegedülni 
tudsz? Örültünk mi annak, hogy van 
hangunk, amellyel énekelni tudjuk 
azt a csodát, amelyet Isten s Kodályék 
ránk hagytak? Pedig mindez ajándék.» 
Maga az egyetlen ember, aki minden-
nek (láthatóan is) tud örülni.” (A sza-
lagavatói értesítéshez volt mellékelve.)
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Az anyák napi megemlékezés az egyik 
legmeghittebb óvodai rendezvény, mely 
szintén a jeles napok egyike. Kis óvo-
dásaink e napon mondnak köszönetet 
édesanyáiknak, nagymamáiknak. 

Versekkel, énekekkel, tánccal kedves-
kednek nekik. Így köszönik meg a ten-
gernyi jóságot, szeretetet, gondoskodást 
– ami szavakkal még aligha tudnának 
elmondani és kifejezni. Anyák napja 
csak egyszer van egy évben, de nem fe-
ledhetjük, hogy olyan sokat köszönhe-
tünk édesanyáknak, hogy az év minden 
napja is kevés lenne hálánk lerovására. 

Május első vasárnapján köszöntjük 
őket tiszta szeretettel, május virágai-
val és ünnepi műsorral. Az óvodában 
is nagy-nagy izgalommal készülünk e 
napra. Titkolózva verseket, köszöntő-
ket tanulgatunk, hogy meglepjük édes-
anyánkat. Meglepetés-ajándékokat is 
készítünk, hogy ezzel is megköszönjük a 
féltő gondoskodást, szeretetet. Az anyák 
napi ünneplés ritkán telik el örömköny-
nyek nélkül. Különösen, ha gyerme-
künk, kisunokánk egy csodaszép anyák 
napi verssel kedveskedik, saját kézi ké-
szítésű ajándéktárgyak kíséretében. 

 
Kézimunka-ötletek anyák napjára:

Népi köszöntők, versek, dalok anyák 
napjára óvodásoknak: 
Anyák napja felvirradt, 
  erre vártunk régen.
Vígan süt a kedves napja 
  odakinn a réten.
Szedjük színes csokorba, 
  ami jót kívánunk, 
Édesanyát köszönteni 
  most elébe állunk.

Köszöntő 
Már megjöttünk ez helyre,
anyák köszöntésére,
anyám, légy reménységben,
köszöntelek egészségben. 
 
Gyöngyharmatos hajnalba
kivirult a hajnalka,
szép kivirult hajnalkák,
köszöntsétek jó anyát. 
 
Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág:
annyi áldás szálljon rád. 

Ahány csepp a tengerben,
annyi hála szívünkben,
gyermekeid hő szavát
hallgasd meg ma jó anyánk. 

Áldás
Ahány virágszál van
Ott künn a határban,
Ahány fényes csillag
Nyári éjszakában,
Oly sok évig éljen
Anyám boldogságban.
 
Ahány madár dalol
A virágos réten,

Ahány jó ember van
Széles e világon,
Édes jó anyámra
Annyi áldás szálljon.

Anyámnak  
Virágot kerestem
Pirosat, fehéret,
Bokrétába kötöm
S odaadom néked.
Nem is kívánok én
Érette egyebet,
Csak édesanyámat  
  (csakhogy nagymamámat)
Az Isten tartsa meg. 

Ágh István: Virágosat álmodtam 
Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál. 

Köszöntelek, édesanyám,
eme május reggelen,
jóságodat, lágy hangodat
soha el nem feledem.

Donászy Magda: Édesanyámnak 
Te vagy a nap
fenn az égen.
Én kis virág
meseréten. 

Ha nem lenne
nap az égen,
nem nyílna ki a virág. 
Virág nélkül
de szomorú
lenne ez a világ.

Jeles napok 
az óvodában

Erős Viola

Zúgja az erdő, susogja a szellő. Üzenik az ágak, lombok: 
légy te mindig nagyon boldog, Édesanyám! 

Ki akarok nyílni, mint pünkösdi rózsa,
de ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok.
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Óvodánkban a néphagyományőrzést, 
népi kultúra ápolását tisztes feladatunk-
nak tekintjük. Különböző ünnepélyek, 
jeles napok során, így akár anyák nap-
ján is meríthetünk a népi játékok so-
kaságából. Népi kultúránk lakodalmas 
játékokban is nagyon gazdag, s akár 
egy lakodalmas feldolgozás is része le-
het anyák napi megemlékezésünknek. 
Több évtizedes munkám során tapasz-
taltam, hogy a gyerekek nagyon szíve-
sen játsszák e témakörhöz kapcsolódó 
népi játékokat. Igazivá pedig akkor válik 
számukra, amikor a szerepeket szaba-
don egymást közt felcserélik, a dalokat, 
csujjogókat bárhol, bármikor énekelge-
tik. 

A gyermekekkel az előkészületek so-
rán beszélgetünk a lakodalmak lénye-
géről, népi szokásokról, tréfás hangu-
latról, mulatozásról. Megismerkednek 
a népi kifejezésekkel, különféle népi 
tárgyakkal (fátyol, szűr, kalap, vőfély-
bot, stb.), melyeket a játék során fel is 
használunk. A népi kultúra tárgyai a 
népköltészeti alkotások, népi játékok 
csakis így épülhetnek be a gyermekek 
óvodai nevelésébe, ízlésvilágába. 

Lehetőséget teremtünk számukra az 
óvodában, hogy a népi hagyományok, 
helyi szokások, hiedelmek, babonák 
megismerésével bővítsük, gazdagítsuk 
ismereteiket s az anyanyelvükhöz való 
kötődésüket. A közös játék motiválja a 
gyerekeket. Megtalálják benne a szépet, 
örömöt és a követendőt őseink kultú-
rája iránt. Ezen felül pedig meghozza 
munkánk gyümölcsét és eredményes-
ségét is. 

Íme, egy lakodalmas népi játék anyák 
napjára:

Lakodalmas
Közös ének:
-Ispirityi Pál, jóra viszi már...
(-Hej, csinosítom magamat… - a meny-
asszony énekli csak)
A fiúk elindulnak a lányos házhoz. 
(közben mondókát, csujjogatókat mon- 
danak)

Mondóka:
Poros úton kocsi zörög…..
Réce–ruca vadliba ...

Csujjogatók:
Ha kicsi is a legény,
Mégis lehet vőlegény.
Árpa cipó, zabkenyér, 
Takaros a vőlegény!

A lány kinéz az ablakon

A vőfély mondja a menyasszonyról:
Nincs szebb virág, mint a lány,
kinéz a ház ablakán.
Csókot int a legénynek
teljen kedve szegénynek!

A vőfély mondja a vőlegényről:
Ez a legény olyan forma, 
Mintha bikaborjú volna.
ha kimegyen a mezőre, 
messze hallik a bőgése.

Ének: 
- Erzsébet asszony kéreti lányát...

Elindul a násznép.
-Most viszik, most viszik Danikáné lá-
nyát...

Vonulás közben csujjogatókat mon-
dunk.
Madár száll a fatetőre,
Most megyünk az esküvőre

Ez az utca leveles, 
menyasszonyunk de kedves! 

Fehér bárány, fehér bor, 
Szép menyasszonyt viszünk most!
 
Körjáték:
-Kiskece lányom, fehérben vagyon ...
-Menyasszony, vőlegény, de szép mind 
a kettő...
-Kukorica, kukorica, pattogatott kuko-
rica...

Mondóka:
Vöröshagyma, fokhagyma, 
Jöjjenek a lagziba!
Ha nem jönnek, maradnak,
Otthon is jól lakhatnak.

Megérkezünk a terített asztalhoz.
Hipp-hopp, haja, hopp,
erre van a haja, hopp.
Erre ki, erre be,
erre kanyarodjunk be.

Szakács: 
9 libát megsütöttem, 
3 tyúkból levest főztem,

tűzhelyemen forr a gulyás 
meg a finom halpaprikás.

Szakács: 
10 kenyeret szakajtottam, 
jó kalácsot dagasztottam, 
nagy tálban a friss pogácsa, 
a sok éhes embert várja.

Szakács: 
Egyék-igyék minden vendég, 
van a kamrában elég, 
én hozom a borocskát, 
igyunk hát egy kortyocskát.

Mondókáznak, énekelnek:
-Süssünk, süssünk…
-Töröm, töröm a mákot… 
-Itt a kifli, ropogós…
-Gyerekek…

Az evés végén a vőfély mondja:
Ha megette, jól tette,
Váljék egészségére! 

Felállunk és körbejárunk a terem-
ben, közben csujjogatókat mondunk:  
Kicsi nekem ez a ház,
Kirúgom az oldalát.

Uccu, lábam, jól vigyázz!
A táncomban ne hibázz!

Körjátékozunk:
- A Győri Györgynek…
- Hopp, Juliska, hopp, Mariska…
- Zöld paradicsom… (köralakítás, a 
fiúk tapsolnak, a lányok kerülgetik őket)  
- Csizmám kopogó….
- Járjunk táncot, ripegőt-ropogót...

Vőfély: 
Eddig, vendég, jól mulattál, 
ha tetszenék, elindulnál,
reggel van már, dél kezd lenni, 
jó lesz végre haza menni.

Közös ének: 
-Úgy tetszik, hogy jó helyen 
vagyunk itt...
-Nem, nem, nem, nem, nem, nem me-
gyünk mi innen el...

gpetres
Lístok s poznámkou
árpa után vessző
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A modern pedagógia számos módsze-
rével és azok alkalmazásával folyamato-
san foglalkozik a pedagógustársadalom. 
A különböző továbbképzéseken és szak-
mai napokon az új és újabb módszerek 
tanulásával és felhasználásával igyekez-
nek élvezhetőbbé tenni a tanórákat a 
tanítók és a tanárok. A közoktatás alap-
iskolai szintjének alsó tagozatán még 
jelentősen előfordul a játék és a játékos 
feladatok tömkelege. Azonban ahogy 
haladunk az évfolyamok számában fel-
felé, úgy csökken a játék szerepe az ok-
tatásban. Éppen ezért most bemutatnék 
pár játékos formát, mellyel elősegíthető a 
nagyobb diákok érdeklődésének felkel-
tése is a különböző tanórai témák iránt. 

A pedagógiatörténet számos nagy 
könyve szól arról, hogy a filozófusok és 
tanítók hasznosnak találták a játék be-
iktatását a tanulási folyamatokba, mely-
lyel hatékonyabbá tették a tanulást és a 
különböző tudományok közötti kapcso-
latot. A játék tehát a diák – és a felnőtt 
ember – életének is szerves részét képezi, 
hiszen a gyermeket körülvevő világ meg-
ismerésének, valamint a környezethez 
való alkalmazkodásnak is az egyik esz-
köze, melynek segítségével fejleszthetjük 
a diákok önálló gondolkodását és felfo-
góképességét. A földrajz tanulása és ta-
nítása során kimondottan nagy szükség 
van az adott tananyagok szemléltetésére 
és átláthatóságára, valamint a játékokkal 
és játékos feladatokkal teli érdekes, színes 
tankönyvek használatára is, hogy a tanu-
lókban a földrajz ne valami érthetetlen, 
barokk körmondatokkal teli definíció-
halmaz, hanem szemléltethető és köny-
nyen felfogható, általános ismereteket 
nyújtó tudomány legyen. 

Lássunk néhány példát, mellyel ha-
tékonyabbá tehetjük a tanítási órák egy 
részét:

Európa országai kicsit másképp
A földrajz egyik legnehezebben tanul-

ható része a térképészet, valamint a tér-
képen való tájékozódás és a térképi tar-

A játék szerepe a földrajzoktatásbanVarga Tamás

talom felfogása. Ennek megkönnyítése 
érdekében bátran használhatunk külön-
böző képeket, melyek formája vagy épp 
külalakja hasonlít a térképen ábrázolt fo-
galomhoz. A játék célja, hogy fejlessze a 
térképi ismereteket és a képzeleterőt. 

GEOdomino
A gyermekkor szinte minden játéka 

valamilyen úton-módon becsempész-
hető a tanítási órák valamelyikére. Ilyen 
például a dominó, a pexeso vagy épp a 
puzzle.

A geodominó egy olyan játék, melyet 
szinte minden tananyagnál lehet hasz-
nálni vagy épp elkészíteni. Fő célja a 
képek és a fogalmak közötti párhuzam 
megfelelő rögzítése. 

GEOpexeso
A pexeso nagy segítségünkre lehet 

a térképi jelek megjegyzésében és rög-
zítésében. Fejlesztheti a térképen való 
tájékozódást és a jelmagyarázatok ért-
hetőbbé válását. 

GEOpuzzle
A geopuzzle használata a regionális 

földrajztananyagokon belül a világ-
részek természetföldrajzi és politikai 
földrajzi részénél ajánlatos. Elősegíti az 
adott domborzati forma vagy a keresett 
ország formájának gyors felismerését. 
Ezzel fejlődik a memória, és a későb-
biekben hatékonyabban fogja a diák a 
vaktérképhez szükséges mentális térké-
pet megalkotni a fejében. 

Szerepjáték
A XXI. század már az alapiskolás di-

ákoktól is megköveteli a kommunikáci-
ós képességek fejlesztését és a gyors, de 
hatékony reakciókat az élet különböző 
részein. Erre, illetve a versenyekre való 
jó felkészítési módszer lehet a szerepjá-
tékok alkalmazása a tanítási órán. 

Farsang (2005) szerint a szerepjáték 
cselekvésközpontú oktatási módszer, 
célja, hogy szimulált konfliktushely-

zeteken keresztül a résztvevők meg-
ismerhessék a társadalmi, politikai 
struktúrák működését, összetételét. 
A játék során a politikai kapcsolatok, 
a gazdasági, környezeti, földrajzi, la-
kossági, településrendszeri problémák 
egy modellen keresztül ismerhetőek 
meg a leggyorsabban. Különböző vé-
leményforma kialakításával kell meg-
oldaniuk a szimulált konfliktusukat. A 
szerepjáték egy fiktív, de lehetőleg a va-
lósághoz közeli képet nyújtó esemény, 
amely elősegíti, hogy a diák az adott 
helyzetben milyen megoldási módot 
javasol az adott téma rendezéséhez. A 
diáknak pedig a hozott ismereteket és 
készségeket kell használni és alkalmaz-
ni a megfelelő módon. A cél, hogy a 
megadott szituációnak megfelelően fel-
színre kerüljön a diák véleménye a té-
mával kapcsolatban vagy a megszerzett 
tudásának köszönhetően kialakuljon a 
témában alkotott álláspontja. Előnye, 
hogy a használt módszer motivál, kész-
séget és képességet fejleszt.   

Természetesen még számtalan mód-
ja van annak, hogy játékosan tudjuk a 
nem mindig kellemes és gyorsan fel-
fogható tananyagokat rögzíteni a gyere-
kekben. Azonban megállapítható, hogy 
a játékok módszertani alkalmazásával 
hatékonyabban lehet tanulni és képes-
ségeket, készségeket fejleszteni. 
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„Meg kell tanulnunk vágyakozni az 
után, ami a miénk.“

Simone Weil

 A Föld napja immár 45 éve egy cse-
lekvő ünnep, amely mindnyájunk jövő-
jéről szól. Azért hívták ugyanis életre, 
hogy aktívan vegyünk részt saját kör-
nyezetünk ápolásában, szépítésében, 
gazdagításában. Erre a felelősségünkre 
kívánt rámutatni a 2015-ös rendezvény 
is a Majthényi Adolf Alapiskolában.  

A bevezetőben elhangzott, hogy 
földlakónak lenni a természet tisztelet-
ben tartását is jelenti. A latin „respecto” 
kifejezés arra figyelmeztet bennünket, 
hogy amit megnézek, arra tekintettel 
vagyok, sőt gondoskodni is igyekszem 
róla. 

A kiselőadások igyekezték felvezetni 
a nap témáját, a tudatos és kreatív kör-
nyezetvédelmet. Vanya tanárnő hang-
súlyozta a szelektív hulladékgyűjtés 
fontosságát, melynek eredményekép-
pen a nap folyamán értékes alkotások 
születhetnek majd. Borka tanár úr pe-
dig értékeink, elsősorban az ivóvíz vé-
delmében emelte fel szavát, hiszen mit 
sem ér életünk, ha éltető forrásunkat 
elpazaroljuk. 

A tanítási nap javarésze az összegyűj-
tött hulladékok újrahasznosításával telt 
az osztályokban az osztályfőnökök és a 
vendég kézműveskedő hölgyek – Szendi 
Erika, Kučerka Zsuzsanna, Lebo Tímea, 
valamint Labancz Katalin és nagyma-
mája – irányítása mellett. 

A felsős diákok keze munkáját di-
csérik az elkészült tojástartó-virágok és 
figurák, papírpillangók, fonálvirágok 
és könyvjelzők, mécsestartók, kulcs-
tartók, hűtőmágnesek, a kartonkép, 
kupakangyalkák, harisnya-virágok, a 
pillepalack-teknősök és még számtalan 
hasznos tárgy elkészítése. 

Az alkotásokhoz némi inspirációul 
szolgált Peter Gubrica mérnök alkotá-
sainak megtekintése is a kultúrházban, 
mely a „e A R T h   FACTORY” címet 
viselte.

A kézműves alkotások természetesen 
kiállításra is kerültek iskolánk folyosó-
ján. A 8. A osztályos tanulók mintegy 

be is mutatták a kreatív újrahasznosítás 
lehetőségeinek néhány módját. A be-
mutatásra került tárgyak lenyűgöztek 
mindnyájunkat. Igazán fantasztikus 
dolgok születtek szinte a semmiből, a 
kidobásra szánt hulladékokból. 

Földünk jövőjéről is érdemes elgon-
dolkodni a Föld napja alkalmával. A 
diákok ezt meg is tették „A hülyeség 
kora” című film megtekintése, majd a 
látottak megbeszélése során. 

Védeni leginkább azt lehet, amit 
igazán ismerünk, amit a magunké-
nak vallunk. A tanulók a tudásukat 
öntötték képregény formába, hiszen a 
meghirdetett pályázat munkái mind 
arról szóltak, hogy természetet védeni 
csakis tudatosan lehet és érdemes. A 
legtanulságosabb alkotások Végh Tí-
mea, Lakatoš Dušan, Horváth Melánia, 
Recska Laura, Pandi Viktória és Polgár 
Letícia keze nyomát dicsérik. 

Éltető világunk alapszimbóluma a 
fa. És ilyenkor a Föld napja alkalmával 
egy kicsit elgondolkodtam a fáról, va-
jon mit tudna korunkba üzenni fiatal-
ságunk számára. 

Lehet, azt, hogy nézzünk a gyö-
kerére. A földbe kapaszkodik, hogy 
növekedjék. Nekünk is vannak ilyen 
kapaszkodóink: a családtagjaink, akik 
biztosítják számunkra a növekedést. 

Aztán a fánkat vízcseppek öntözik, 
éltetik, mint minket a barátaink, jóaka-
róink, akik reményt adnak, biztatnak, 
erőt adnak az újrakezdéshez.

A fáink tavasszal kirügyeznek, mint-
egy életörömet fakasztanak, tanítva 
minket az élet szeretetére. 

Virágba is borulnak, hordozva az új 
élet reményét.  

Megteremve gyümölcseiket arra biz-
tatnak bennünket is, hogy adjuk át má-
soknak a tapasztalatainkat, tápláljunk 
mi is másokat. 

És végül vendégül látják az ég ma-
darait, engedve nekik, hogy fészket 
építsenek ágaikon. Legyünk mi is 
ilyen adakozó szeretettel teliek, akik 
megosztják életüket másokkal. Ennek 
az  életbölcsességnek az elsajátítását 
kívánom minden diák számára, így: a 
Föld napja alkalmával. 

A  Bélyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapis-
kolában immár 5. alkalommal került meg-
rendezésre a Föld napja határok nélkül nevű 
esemény, melynek célja, hogy a környezet-
védelem időről időre az érdeklődés közép-
pontjába kerüljön. A rendezvény az alsó ta-
gozatos tanulók részvételével valósult meg. 
Az ötletadó és a  feladatok összeállítója Tó-
tok Ilona pedagógus volt. Az összejövetelre 
meghívást kaptak a baráti iskolák is Magyar-
országról. Négytagú csapatok képviselték az 
osztályokat, illetve a  vendégek esetében az 
iskolájukat.  A rendezvény 2015. április 24-
én valósult meg. Minden csapat kapott nevet 
is – Vízesés (fehér), Napsugár (sárga), Ébre-
dés (zöld) stb. –, a színes felsőben nagyon 
látványosak voltak a gyerekek. 

 Iskolánk igazgatója, PaedDr. Kalinák Sza-
bolcs   megnyitójában kiemelte a  gyerekek 
felelősségét a jövőre nézve „A kincs TE vagy 
és a FÖLD, melyen élsz. Vigyázz rá!”

Következett a  Föld napja himnuszává 
vált Nevet a Föld című dal közös eléneklése 
(Napvirág zenekar).
https : / /w w w.youtub e.com/watch?v 
=_I5xtWiTbh0

 A világ eljutott arra a pontra, hogy a Föld 
napját nemcsak ünnepelni kell, hanem ten-
ni, sokat tenni azért, hogy szűkebb és tágabb 
környezetünket megóvjuk azt. Ki mondta, 
hogy nem tudod megváltoztatni a  világot? 
– így hangzik a Föld napja mozgalom egyik 
jelmondata. 

Az erre az alkalomra készült prezentáci-
óban vázoltuk, hogy mindannyian felelősek 
vagyunk Földünkért, ami csodálatos hely 
és veszélyben van. A   Föld megmentésért 
indult mozgalom már 45 éves, elindítója 
Denis Hayes, a megújuló energiaforrások 
kiemelkedő híve. 

Prezentáció a Földről, környezetvédelem-
ről

A prezentációban a legégetőbb környezet-
védelmi problémákra hívtuk fel a figyelmet, 
mint az ivóvízhiány, az éhínség, betegségek, 
vegyi és nukleáris fegyverek, környezetszeny-
nyezés, gyárak, kipufogógázok, hulladékok, 
esőerdők kiirtása, ózonlyuk, klímaváltozás. 
A Tisza folyónál és tágabb környezetünkben 
élő védett növények és állatok is bemutatásra 
kerültek.  A szelektív hulladékgyűjtésre fon-
tosságára is kitértünk. Földünket nem szüle-

Pályázó: Majthényi Adolf Alapiskola
Baka Szilvia, pedagógus

Föld napja 
– Kreatív környezetvédelem

A Föld napja 
határok nélkül...
Pályázó: Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola, Bély
Tótok Ilona, pedagógus
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inktől örököltük, hanem unokáinktól 
kölcsönöztük.

A vetélkedő versenyfeladatai:
1. Puzzle – A Föld – összerakni a szét-
vágott képet 

2. Igaz-hamis játék – zöld kártya fel-
mutatása = igaz, piros kártya = hamis
A vízről szóló állításokról kell eldönte-
ni, hogy igazak-e vagy sem.
 Földünk nagy része víz.   IGAZ
 A vizek szennyezettsége a szárazföldi 

állatokat nem veszélyeztetik.   HAMIS
 A  talaj szennyezettsége hatással van 

a vizek tisztaságára. IGAZ
 Az autókat meg lehet mosni a folyók-

ban. HAMIS
 Az olajszennyezettség jó hatással van 

a vízi élőlényekre. HAMIS
 Ha elzárom a  csepegő csapot, azzal 

spórolok. IGAZ
 Minden kút vize iható. HAMIS

3. Keresztrejtvény     
Közös keresztrejtvényfejtés: minden 
csapat más részfeladat meghatározását 
mondhatja (választanak egy számot).
Meghatározások:  
1. A növény egyik része (gyökér)
2. Földünk színe a világűrből (kék)
3. A méhek lakóhelye (kaptár)
4. Ez lesz a vízből, ha megfagy (jég)
5. A mozgásban lévő levegő (szél)
6. Bolygónk nagy részét alkotja (víz)
Megfejtés: Kérész – jutalompontokért 
mindent elmondani a kérészről
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=t9DLQfapiJE

4. Tabló bemutatása  
A  rendezvényen résztvevő 6 csapat 

házi feladatként készített egy tablót 
Földünk értékei és szépségei címmel. 
Minden csapat kiemelkedőt alkotott, 
röviden be is mutatták a munkájukat. 

5. Hamupipőke – szétválogatni az 
összekevert lencsét és babot – a ma-
darak védelme 

6. Kvíz – Mennyire vagy zöld? – Kör-
nyezetbarátként való viselkedés 

Néhány kérdés ízelítőül:
Használtok a lakásban energiataka-

rékos égőt? Rövid távolságokat mivel 
és hogyan tesztek meg? Odafigyel-e 
a családotok a szelektív hulladékgyűj-
tésre? Vásárláskor használtok-e a  új-
rahasznosítható táskát? Ha kifogy az 
elem, hová rakjátok? Lefekvés előtt ki-
kapcsoljátok a tévét, kihúzzátok a kon-
nektorból a vezetéket? stb. 

7. Kukatündér – hulladékválogatás – 
papír, műanyag, fém, üveg, veszélyes 
hulladék

8. Újrahasznosított anyagból készült 
tárgyak bemutatása

Az otthoni felkészülés másik részfel-
adata volt újrahasznosítható anyagból 
valamilyen tárgy készítése, amit a csa-
patok nagy lelkesedéssel és leleményes-
séggel meg is valósítottak. 

Szebbnél szebb alkotások születtek, 
mint pl. madáretető, ceruzatartó, ma-
lacpersely, ékszerek, állatok stb. 

9. Sportjáték – Lufi-tornádó – cél: lufit 
felfújni és a poharakat leseperni (lefúj-
ni az asztalról) – a szél ereje hatalmas, 
már térségünkben is megfigyelhető ez 
a természeti jelenség

10. Akadálypálya – Pet palackból, kar-
tonpapírból, tojástartóból kialakított 
akadálypályán végigseperni egy mű-
anyag kupakot, és eljuttatni a kapuba, 
egy kartondobozba. 

Ez a  feladat hatalmas sikert aratott, 
szinte minden résztvevő tetszését el-
nyerte. A  cél leginkább az volt, hogy 
felkeltse a gyerekek érdeklődését azon 
a téren, hogy a szemétnek hitt anyagok 
kis fantáziával, ügyességgel játékra is 
alkalmasak. 

11. Szerencsekerék – a szerencsekeré-
ken állatok szerepelnek, amelyik sorra 
kerül a forgatás után, azt kell jellemez-
ni (sün, bagoly, gyík, medve, gólya, 
harkály, farkas, denevér, vipera)
 Értékelési szempontok: élőhely, jel-

lemzés, táplálkozás, védett-e 

12. Dobókocka – növényeket tartal-
maz (hóvirág, gyermekláncfű, pipacs, 
lucfenyő, ibolya, gesztenye), kiválaszta-
ni a jellemző jegyeket a szókártyákról
Pl. Hóvirág – az első tavaszi virág, vé-
dett, fehér színű
Pipacs – a mezőket és a  búzatáblákat 
ékesíti, piros színű, népies neve pipacs-
mák

A  feladatokat zsűri pontozta, a  leg-
több pontot a karcsai csapat gyűjtötte.  

Kiértékelés
A  résztvevők végül meghallgatták 

a   Mese a  Földről című történetet. A 
mese szövege a www.katedra.sk olda-
lon olvasható.
Fogadalom – A csapatok felállva a 
következő fogadalmat tették:
Védem a  természetet! Gyűjtöm 
a  papírt, vasat! Gondoskodom az 
állatokról!
 Osztályozom a  szemetet!  Takaré-
koskodom az energiával és a vízzel!

Iskolánk igazgatója emléklappal és 
kis ajándékokkal kedveskedett a  ren-
dezvény résztvevőinek.

A  esemény záró mozzanata közös 
muskátliültetés volt, amit az iskola 
udvarán elhelyezett színesre festett 
gumiabroncsokba ültettek a csapatok. 
Ezzel felhívtuk a  figyelmet arra, hogy 
a hulladék gumiabroncsok is újrahasz-
nosíthatók, és dekorációs célra kiváló-
an alkalmasak. 

Az esemény lezárásaként arra gon-
doltak a  gyerekek, hogy szeretnének 
szabadon friss levegőt lélegezni, fut-
kosni a réten pillangókkal kergetőzve, 
patakpartra kirándulni, tiszta erdeink-
ben csodálni a növény- és állatvilágot. 

Bízunk benne, hogy ezen a  napon 
nemcsak felelevenítették ismereteiket 
a gyerekek, hanem játszva tanultak is. 
A közös játék öröme, az együtt eltöltött 
idő szemléletformáló erővel is bírt. Vi-
gyázzunk együtt törékeny világunkra!

Újrahasznosított anyagból készített tárgyak A tablók bemutatása Akadálypálya hulladékból
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A komáromi Selye János Gimná-
ziumban 2011. szeptember 1-jétől 
nyolcéves gimnáziumi oktatás in-
dult az alapiskolák 5. osztályát be-
fejezett tanulók részére. Mivel ez a 
középiskolai oktatási forma az új 
iskolatörvény alapján számos újdon-
ságot tartalmaz az érintett szülők és 
gyermekeik számára, a gimnázium 
igazgatósága 2016. február 16-án 
(kedden) nyílt napot rendezett az 
érdeklődők, az ide jelentkezni szán-
dékozó ötödikes diákok számára a 
gimnázium épületében. Bemutattuk 
intézményünket, az itt folyó oktatás 
formáit és lehetőségeit. A tájékozta-
tó középpontjában természetesen a 
nyolcéves gimnázium óraterveinek, 
célkitűzéseinek és a felvételi köve-
telményeinek a bemutatása állt. A 
kerettörténet humoros formában – 
Szabó Gábor tanár úr ötletgazdának 
köszönhetően – a Csillagok háborúja 
volt. Andruskó Imre, a gimnázium 
igazgatója a program végén emlék-
lapot adott át a diákoknak. Délelőtt 
a diákok forgószínpadszerűen meg-
nézhették az itt folyó oktató-nevelő 
munkát, majd óralátogatásokon is 
részt vettek, a szülők és pedagógu-
sok kötetlen beszélgetés során választ 
kaphattak érdeklődő kérdéseikre. Be-
mutattuk a leendő osztályfőnököt is, 
Hevesi Petruf Alenát, akinek idén két 
diákja bekerült a spanyol olimpia or-
szágos döntőjébe. A nagy érdeklődés 

Jókai szülővárosában megtisztel-
tetés az író életművének bármely 
szakaszát érintő ismeretek megmé-
rettetése. Sok esetben egy-egy ilyen 
megmérettetés nemcsak egyéni kate-
góriában teljesedik ki, hanem csapat-
versenyek formájában is.

Így történt ez február 19-én is, ami-
kor a Selye János Gimnázium diákjai a 
dél-komáromi Jókai-emléknapon ve- 
hettek részt. A rendezvény immár 22. 
alkalommal került megrendezésre, 
a diákok különböző kategóriákban 
versenyezhettek: esszéírás, fotó- és 
képzőművészet, zenei vetélkedő, 
szavalóverseny, valamint egy igényes 
irodalmi vetélkedő. Az emléknap 
hosszú évek óta határokon átnyúló 
eseménnyé nőtte ki magát. Intézmé-
nyünket szavalók, esszéírók képvisel-

Ismét sikeres nyílt nap a Selye János Gimnáziumban
– szülők és diákok 50-en voltak – és 
a pozitív vélemények optimizmusra 
adnak okot, a tanulók és szüleik egy-
aránt kedvezően nyilatkoztak a nap 
tapasztalatairól.

A  nyolcosztályos képzésre legké-
sőbb április 8-ig kell leadni a  jelent-
kezést abban az általános iskolában, 
amelyet a  tanuló látogat, vagy a  je-
lentkezési lapot személyesen be lehet 
hozni a  gimnáziumba április 20-ig. 
A  felvételi vizsga magyar nyelvből, 
szlovák nyelvből és matematikából 
lesz, bővebb információk a www.sjg.
sk honlap Felvételi menüpontjában 
találhatóak.

Sok-sok diák kitűnő eredményt ér 
el a különböző versenyeken. Az is-
kolai pedagógiai program nyújtotta 
előnyök (szorosan együttműködő 
szakembergárda, egységes nyelvok-
tatás – főnyelv az angol, és második 
nyelvet választhatnak: német vagy 
angol, kreativitáson alapuló órai te-
vékenységek, tantárgyközi kapcso-
latokra építő diákközpontú tanórák, 
gazdag szakkörkínálat, tehetséggon-
dozás, egyéb programok: tanulmányi 
kirándulás, színházlátogatás, sítúrák, 
énekkar, tánctanfolyam) pedig szak-
mai-módszertani szempontból is 
életképes alternatívát kínálnak mind-
azoknak, akik az oktatás lehetőségét 
fontolgatják gyermekük számára. 

Králik Zsuzsanna

A 22. Jókai-emléknap selyés sikerei
ték, de háromfős csapattal diákjaink 
az irodalmi vetélkedőn is részt vettek.

Az irodalmi vetélkedőn a verseny-
kiírás szerint három Jókai-mű alapos 
ismeretét értékelték: Az arany ember, 
a Fekete gyémántok, valamint az És 
mégis mozog a Föld című regényekét. 
Mindemellett Jókai írói korszakainak 
az alapos tanulmányozására is 
szükség volt, elsősorban Mikszáth 
Kálmán műve alapján. A csapat tag-
jai továbbá egybevetették az egyes 
Jókai-regények filmbeli adaptációit 
az eredeti művekkel, hiszen a verseny 
egyik feladatsora ehhez a kérdéskör-
höz kötődött.

A csapat tagjai a gimnázium har-
madik évfolyamos tanulói: Sándor 
Karina, Szabó Nikolett és Nagy Zsolt 
voltak, akik magyarországi gimnázi-

umokat megelőzve, jelentős fölénnyel 
szerezték meg a győzelmet. Éppen 
ezért tölt el büszkeséggel, hogy a diá-
kok anyaországbeli gimnáziumok ta-
nulóival mérték össze erejüket, hiszen 
az ottani, magasabb heti óraszám nyil-
ván elmélyültebb, alaposabb tudást 
eredményezhet.

Nem maradtak alul szavalóink 
sem: Török Máté különdíjban ré-
szesült (felkészítő Spátay Adriana), 
Dóczé Sándor Efraim a 2. helyen 
végzett, esszéírónk, Fehér Ákos pedig 
szintén különdíjat kapott (felkészítő 
Spátay Adriana).

Gratulálunk diákjainknak, hogy a 
Jókai-emlékév keretében méltón kép-
viselték a Selye János Gimnáziumot 
és Komáromot, a nagy „mesemondó” 
szülővárosát.

Dr. Farkas Adrianna
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A karácsonyi alkotóműhely po-
zitív visszajelzései alapján a Tün-
dérkertben az óvónők új prog-
ramot szerveztek szülőknek és 
gyermekeiknek. 

Február 11-én a Brünni téri 
törzs óvodában és 12-én az Erdő 
utcai kihelyezett osztályokban 
lázas farsangi készülődés volt. 
A  délutáni órákban a  gyerme-
kek szüleikkel együtt alkothattak 
szebbnél szebb farsangi álarcokat, 
bohócokat, színes lampionokat, 
varázspálcákat, szemüvegeket. 
Farsangi dalokat énekeltek, mon-
dókákat, verseket mondogattak.  

Az óvó nénik meleg teával és ro-
pogós farsangi fánkkal kínálták 
a  vendégeket. Mindenki alkotott 
is kedvére.

Az óvoda e napon megnyitotta 
kapuit a  leendő ovis gyermekek 
előtt is, akik így megismerkedhet-
tek az óvó nénikkel és a játékter-
mekkel. Az ovis gyermekek népi 
gyermekjátékokat és táncokat ad-
tak elő, táncba hívták a kicsiket.

Az óvónők az akciók sikerein 
felbuzdulva újra szerveznek majd 
ilyen hasonló közös, alkotó és is-
merkedő délutánokat. 

Az óvoda kollektívája

„Tündérkertben állt a bál...”
Farsangi alkotóműhely a gútai Tündérkert óvodában

A  magyarországi Bethlen Gá-
bor Alapítvány által meghirdetett 
pályázat eredményeképpen isko-
lánk, a   Dunaszerdahelyen mű-
ködő Építészeti Szakközépiskola, 
Szabó Gyula 1. 2015 decemberé-
ben megkapta a  tanműhely-fej-
lesztésére szánt pénzösszeget.

A  tanműhely-fejlesztési támo-
gatásból iskolánk szerszámokat, 
elektromos kisgépeket vásárolt 
a  diákok számára. Példaképpen 
felsorolnám, milyen szerszámok-
ról van szó: elektromos kézi fúró-
gép, csiszoló, kézi egyenesvonalú 
fűrész, körfűrész, marógép, 
gyalugép, csővágógép, menet-
vágókészlet, hőpisztoly, mesze-
lő, ragasztópisztoly, kézifűrész 
falazóanyagra és különböző szer-
számkészletek az egyes szakmák 
részére. Ezek az új felszerelések 
nagymértékben segítik szak-
oktatóink munkáját, és javítják 
a  szakmai gyakorlat minőségét 

Tanműhelyek fejlesztése a dunaszerdahelyi 
Építészeti Szakközépiskolában

a tanműhelyekben. A diákoknak 
így lehetőségük van arra, hogy 
az egyes szakmák részére vásárolt 
szerszámcsomagokat naponta 
használják. Ennek köszönhetően 
még szakszerűbben végezhetik 
a tanmenet szerint előírt gyakor-
lati feladatokat a szaktantermek-
ben.

Az új szerszámok, segédeszkö-
zök és szerszámcsomagok hasz-
nálatával tehát nagymértékben 
nőtt a szakmai gyakorlat színvo-
nala tanintézetünkben, és egyben 
tartalmasabbá vált az ott eltöltött 
idő is, közel 120 diáknak meg-
könnyítve ezzel a munkáját.

Szeretnénk megköszönni a 
Bethlen Gábor Alapítványnak ezt 
a  támogatást, és természetesen 
azt, hogy az általunk benyújtott 
pályázat pozitív elbírálásban ré-
szesült, és ezáltal a  szakoktatás 
széleskörű modernizálására is sor 
kerülhetett.

2016. február 12-én Budapesten az Or-
szágházban jártunk. A  sóki, vágsellyei, 
deáki, peredi, zsigárdi, farkasdi, negyedi, 
királyrévi és nádszegi iskolából vittünk 
iskolánként 12 tanulót és kísérő peda-
gógusokat. Velünk voltak a  vágsellyei és 
peredi Mága-koncerten kisorsoltak: Tóth 
Pál Vágkirályfa nyugdíjas polgármestere 
és Kőrösi Piroska Peredről. A Budapesti 
kirándulást a  Via Nova ICS és az MKP 
képviselőjelöltjei szervezték: Agócs Ger-
gely, Kőrösi Ildikó és Žiaček Adrianna. 
Elkísért bennünket a Vágsellyei MKP já-
rási elnöke, Baranyay Alajos is.    

A  Parlament impozáns épületét ide-
genvezető segítségével tekintettük meg. 
Bámulattal csodáltuk a  Kupolacsarnok 
lenyűgöző műalkotásait, a  Magyar Ki-
rályság nagyjait, az épület mennyezeti 
freskóit és díszlépcsőjét. Megilletődve áll-
tuk körül a Szent Koronát és a koronázási 
ékszereket. Megfigyelhettük az őrség-
váltást nemzeti ereklyénk mellett. Bebo-
csátást kaptunk a  Magyar Országgyűlés 
üléstermébe. Az Országház-maketten 
közelről is szemügyre vehettük a gyönyö-
rű Parlament építészeti különlegességeit 
és kupolájának szerkezetét. 

Kirándulásunk a  Tropicariumban 
folytatódott, s egy felejthetetlen délutánt 
töltöttünk a  színpompás halak, játékos 
majmok, teknősök, aligátorok és cápák 
között. A gyerekek felszabadultan, boldo-
gan ismerkedtek a tengerek állatvilágával, 
a rájasimogató medencében simogathat-
ták a rájákat. 

A  nap végén Kőrösi Ildikó és Agócs 
Gergely a Via Nova ICS ajándékcsomag-
jaival kedveskedett a kiránduló gyerekek-
nek, ami még sokáig emlékeztetni fogja 
őket az együtt töltött csodálatos napra.

Kirándulásunk célja, hogy a  fiatal 
magyar nemzedék ismerje meg gazdag 
múltját, történelmét, nyerje vissza nem-
zeti öntudatát és önmagába vetett hitét. 
Ragaszkodjon elődeitől örökölt nyelvé-
hez, kultúrájához, hagyományaihoz. Azt 
ápolja, csiszolja, gyakorolja, majd örö-
kítse tovább gyermekeinek, unokáinak, 
hiszen ezáltal is gazdagítja a világot, s az 
egész emberiséget. Ez mindannyiunk er-
kölcsi kötelessége.

Remélem, ezzel a  cselekedetünkkel is 
hozzájárultunk magyar iskoláink meg-
maradásához és a kisiskolák megőrzésé-
hez.

Žiaček Adrianna, 
a Zsigárdi Alapiskola igazgatónője

Egy csodálatos nap 
a budapesti Parlamentben
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Március folyamán 20 millió eurót küldött 
az Oktatásügyi, Tudományos, Kulturális és 
Sportminisztérium az egyetemeknek és fő-
iskoláknak. Az összeg az oktatás és a kuta-
tási tevékenységre szánt keret kiegészítésé-
re szolgál. Az anyagi támogatás módosítása 
a felsőoktatásról szóló törvény 2-es számú 
kiegészítő rendeletében található. A kiegé-
szítő rendeleteket Draxler miniszter és az 
egyetemek rektorai írták alá. 

A miniszter kijelentette, hogy az anya-
gi támogatásról szóló döntést már tavaly 
meghozták, s örül, hogy ígéretüket – a 
bevételek növekedésének köszönhetően – 
meg tudják tartani.

A támogatás nagysága a 2016-ra meg-
szabott dotációs kritériumok alapján kerül 
meghatározásra. A minisztérium a felső-
oktatási intézmények épületeinek karban-
tartását preferálja, valamint a regionális 
intézmények működtetésére helyezi a tá-
mogatás hangsúlyát. A tornatermek és tan-
termek felszereltségének korszerűsítésére, 
valamint angol tankönyvek vásárlására tíz 
millió eurót különítettek el.

A legtöbb tanuló és diák azt szeretné, hogy az iskolában is úgy étkez-
hessen, mint otthon. Ennek érdekében a tanulók, szüleik vagy nagy-
szülei elvihetik az iskolákba házi receptjeiket, így az otthoni ételek az 
iskolai menza asztalára kerülhetnek. A minisztérium kreatív projekt-
je értelmében olyan ételek receptjeit keresik, melyek zsírszegények és 
sok zöldséget tartalmaznak. A projekt célja az egészséges életmódra 
való ösztönzés, melynek fontos részét képezi a megfelelő étkezés is. 
Nemcsak a jobb minőségű ételek készítése a cél, hanem az iskolákban 
étkezők számának növelése is.

A recepteket szakemberek bírálják majd el, figyelembe véve elsősor-
ban a só és cukor mennyiségének jelenlétét az egyes ételekben, illetve 
a zsírok és rostok mennyiségét. A kiválasztott receptek a minisztérium 
szakemberei elé kerülnek. Az anyagi-fogyasztói normák ezáltal vál-
tozhatnak, az új iskolai évben az új receptek növelik majd az ételek 
változatosságát.

Az első tavaszi hónapok az alapis-
kolások és szüleik számára a tovább-
tanulás kérdése körül forogtak, hi-
szen elérkezett annak az ideje, hogy 
a tanulók eldöntsék, melyik középis-
kolában szeretnék folytatni a tanul-
mányaikat. A tehetségvizsgát igénylő 
szakok mellett voksolók már február 
20-áig elküldték a jelentkezési lapju-
kat, azonban a többi tanulónak, il-
letve a nyolcosztályos gimnáziumot 
választó ötödikeseknek április 10-éig 
kell beküldeni a kérvényüket. 

 Minden tanuló két középiskolát 
jelölhet meg a jelentkezési lapján, 
esetleg ugyanazon iskolán belül két 
különböző szakot választhat. Ameny-
nyiben a tanuló olyan iskolába je-
lentkezett, ahol tehetségvizsgát kell 
tennie, és nem felelt meg a kritériu-
moknak, újabb két középiskolában 
próbálkozhat.

A 2015/2016-os iskolaévben mint-
egy 40 000 kilencedikes tanuló végez. 
A felmérések szerint kb. 8 000 tanuló 
szeretne felvételizni tehetségvizsgát 

Továbbtanulás – de melyik középiskolában?
igénylő iskolába. A legnagyobb ér-
deklődés a sportgimnáziumok és a 
bilingvális iskolák iránt mutatkozik.

A többi tanuló elsősorban gimná-
ziumban vagy szakmunkásképzőben 
szeretne továbbtanulni. Nagy az ér-
deklődés a kereskedelmi akadémiák, 
szolgáltatási szakközépiskolák, vala-
mint az egészségügyi középiskolák 
iránt is. A középiskolák a központi 
adatrendszer alapján 65  000 betölt-
hető helyet kínálnak a következő tan-
évre. 

Az érettségivel végződő szakokra 
felvételi vizsgát kell tenniük a jelent-
kezőknek. Az iskolák többségében 
anyanyelvből és matematikából fel-
vételiznek a tanulók. A szakközépis-
kolákban ezenfelül a szak profiljába 
vágó tárgyakból is kérhetnek felvételi 
vizsgát az iskolák (pl. fizika, kémia, 
biológia, idegen nyelvek). A felvételi 
vizsga alól azok mentesülnek, akik a 
Tesztelés 9 felmérésen 90%-nál jobb 
teljesítményt nyújtanak a felvételi 
tárgyakból.

A felvételi elbírálásakor az iskola 
igazgatója figyelembe veszi a felvé-
teliző korábban elért versenyered-
ményeit is, melyek kapcsolatosak a 
tanulni kívánt szakterülettel. 

A tehetségvizsgákat igénylő sza-
kok felvételijére március 25. és ápri-
lis 15. között kerül sor. A többi kö-
zépiskolában a felvételi vizsgák első 
időpontja 2016. május 9-én, hétfőn, 
a második időpont pedig május 12-
én, csütörtökön lesz. A felvételik 
eredményét a második időpont utáni 
harmadik napig teszik közzé a közép-
iskolák.

Amennyiben a tanuló a rendes 
terminusban nem nyer felvételt egy 
középiskolába sem, jelentkezhet egy 
olyan iskolába, amely második kör-
ben is szabad helyeket kínál fel. En-
nek a felvételinek az időpontjáról az 
iskola igazgatója június 6-ig dönt, és 
a felvételire június 21-én kerül sor. A 
középiskolák kínálatát az egyes isko-
lák honlapján lehet elérni.

A minisztérium 20 millió eurót 
oszt szét a főiskoláknak

A tanulók receptjei is felkerülnek 
az étkezdék étlapjaira
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Az OECD iskolaüggyel foglalkozó 
szakemberei megfigyelés céljából ha-
zánkban töltöttek néhány napot. Pa-
radox módon a sokat bírált normatív 
jutalmazási rendszert dicsérték, át-
láthatónak és rugalmasnak nevezték. 
Kiemelték a jól elosztott, regionális 
szintű irányítási rendszert és az állam 
igyekezetét a pedagógusok jutalmazá-
sának érdekében.

Az iskolaügy forrásainak áttekintése 
Szlovákiában című jelentésükben po-
zitívan értékelték a jelenleg érvényben 
lévő normatív jutalmazási rendszert, 
mely az iskoláknak független anyagi 
autonómiát biztosít. Kifogásolják vi-
szont a szűk anyagi keretet, mely az 
iskolák működtetésére szolgál.

Az iskolai hálózattal kapcsolatban 
több racionális intézkedést javasolnak, 
melyek növelnék a befektetett anyagi 
források effektivitását, az oktatás minő-
ségét. Az OECD több megoldást is java-
sol, többek között javítani kellene a kis 
iskolák működtetői közötti kapcsolatot, 
lehetővé tenni az egyes felszerelések 
közös használatát – tornatermek, tan-
termek, stb. –, illetve a  pedagógusok 
szélesebb körű foglalkoztatását egymás 
iskoláiban. A  minisztériumnak szor-
galmaznia kellene az olyan kis létszámú 
osztályok fenntartását, melyek még be-
leférnek a költségvetési rátába. A legha-
tékonyabb oktatás ugyanis a minimális 
osztálylétszámmal rendelkező iskolák-
ban képzelhető el. 

Szlovákia számára fontos feladat az 
óvodai oktatás színvonalának emelé-

Az OECD jelentése  
a szlovákiai iskolákról

se, a pedagógusok és igazgatók fize-
tésének rendezése. Az óvodák finan-
szírozásával kapcsolatban javasolják 
a községektől való anyagi függőség át-
hárítását az államra. A jelentés szerint 
mihamarabb meg kell oldani a 3-5 év 
közti gyerekek óvodai elhelyezésének 
problémáját. 

A kormánynak mérlegelnie kell az 
állami és magániskolákba járó tanu-
lókra juttatott egyenlő anyagi támoga-
tás helyességét, és a magániskolákban 
lehetővé kellene tenni a tandíj beveze-
tését. Különbséget kell tenni a szociáli-
san jobban szituált és a kevésbé jól szi-
tuált családok anyagi támogatásában 
is, hogy egyenlő eséllyel tanulhassanak 
tovább a fiatalok. A magán- és egyhá-
zi iskolák elszaporodása az iskolák és 
osztályok nagyságának csökkenését 
idézi elő, a költségek emelkedése vi-
szont nem hozza magával a tanulók 
eredményeinek várható emelkedését.

Az állami és magániskolák közötti 
konkurencia több esetben is igazság-
talan. Arról van szó, hogy a magán- és 
egyházi iskolák ugyanazt a normatívát 
kapják egy tanuló után, mint az állami 
iskolák. Az OECD javaslata szerint a 
magániskolákat csupán addig kellene 
állami támogatásban részesíteni, amíg 
nem vezetik be a tandíjat. 

Kritikusan értékelték a speciális is-
kolák működését is. A szakértők ja-
vasolják a speciális iskolák számára a 
módszertani tanácsadás intézményé-
nek bevezetését. Pozitívumnak mond-
ható, hogy Szlovákiában az egyenlő 

esély elve alapján történik a speciális 
iskolákban zajló képzés.

A jelentés pozitívan értékeli az is-
kolák autonómiáját a pedagógusok 
alkalmazása során, illetve a pedagó-
gusok kompetenciájának növekedé-
sét az iskola belső életének kialakítá-
sánál. 

Fontos fejezetet szentelnek az isko-
lák igazgatóinak munkásságának is, 
akik kulcsfontosságú szerepet tölte-
nek be az iskolák életében. Az igazga-
tók kiválasztása körültekintő feladat, 
maga a pozíció viszont nem attraktív, 
kevés lehetőséget kínál a karrierépí-
tés területén, és az anyagi megbecsü-
lés sem megfelelő. Az igazgatói poszt 
tulajdonképpen a tanári feladatkör 
speciális továbbfejlesztéseként jelenik 
meg nálunk. 

A szakemberek foglalkoztak a ha-
zai szakoktatás körülményeivel is, 
amely 2015-től az új törvény értelmé-
ben magába foglalja a duális képzés 
institúcióját is. Pozitívan értékelik a 
tanulók nagyszámú részvételét a szak-
középiskolai rendszerben. Szintén jó 
mutatókat érünk el a szakközépiskolai 
tanulmányokat befejezők számának 
tekintetében. Kifogásolják viszont, 
hogy nagyon kevés gyerek tanul üze-
mi környezetben – ez azonban növek-
vő tendenciát mutat. Kevésbé fejlett a 
magasabb szintű szakmai képzés, erre 
a jövőben jobban oda kell figyelni. 
A rendszer hiányossága az is, hogy ke-
vés az információ a végzősökről, illet-
ve a végzett diákok pályafutásáról. 

gpetres
Lístok s poznámkou
túl sötét háttér

gpetres
Lístok s poznámkou
túl sötét háttér
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Kéziratokat nem őrzünk meg 

és nem küldünk vissza.  
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Legkedvesebb könyvem

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

Szerzőink

Pályázati felhívás

Márai közismert regénye, a polgári világot és 
értékrendet plasztikusan bemutató alapmű 
egyszerre élvezetes irodalom, és az író által 
megélt személyes és világokat formáló, áradó 
történelem. 
Történeteiben könnyű és jó elmerülni, a hely-
színeket és a szereplőket sokszor ismerősnek, 
közelinek érzem, világnézete értelmiségi, 
nemzeti, felvidéki identitásomhoz is támaszt 
ad. Az Egy polgár vallomásai egy társadalmi 
osztályt, a polgárságot és annak szétzilálását 
érzékenyen elemző írás; a kassai, német szár-
mazású magyar író és polgár képe a környe-
zetéről, ahol nevelkedett, családjáról, rokona-
iról… Végigtekint sokféle szereplőn, akivel 
élete során találkozott, gyermekkori játszó-
társaitól kezdve a politikát alakító államfér-
fiakig, így a mű a huszadik századi magyar 
és európai történelmi eseményeken keresztül 
megélt tapasztalatainak elbeszélése is. 
Számomra érdekes és kedves momentum, 
hogy egy történetben, egy diákkori, pozsonyi 
emlékeimet idéző szereplő jelenik meg, még-
hozzá Márai Zsüli nagynénje személyében, 
aki meglepően hasonló karakter a mi örök-
diák Zsülinkhöz, aki a nyolcvanas-kilencve-
nes évtized fordulóján gyakran megjelent a 
pozsonyi magyar kulturális rendezvényeken, 
köztük a JAIK (József Attila Ifjúsági Klub) 
rendezvényein, és lelkes résztvevője volt a 
pozsonyi kulturális életnek. Mindig volt hoz-
zánk néhány lelkesítő szava és kurucos tör-
ténete…
„…s büszkén tekintettem Zsülire, nagyszerű 
nagynénémre, aki bejáratos ilyen magasztos 
helyekre, mint egy napilap szerkesztősége… 
Állandóan dolgozott regényein… Írt egy szín-
darabot is, a kéziratot elküldte címemre Né-
metországba, azzal az inkább sejtett, mint 
bevallott kéréssel, hogy helyezzem el német 
színpadokon. De drága kéziratát, kamaszos 
felelőtlenséggel, vándorlás közben elvesztettem 
valahol. Soha nem kérte számon…” (102.)
Márai az a fajta utazó, akinek az alaphelyze-
tét a világra való nyitottsága adja. A megis-

merni, építeni akaró jövevényé, aki diákként 
érkezik Berlinbe, és nem sok idő után már a 
Frankfurter Allgemeine Zeitung szerződéses 
cikkírója, Weimarba költözik, és teljes értékű 
tagja a német kulturális életnek. Sőt, később 
még a világlap külföldi tudósítója is. De bár-
hol is forduljon meg a világban, ez a teljesség 
iránti vágy vezeti, és a szenvedélyesség, egy-
ségben az otthonról hozott tudatos, kiegyen-
súlyozott hozzáállással. 
„Berlinben félreérthetetlenül elkezdődött szá-
momra az ifjúság…(…) Mindennap arra 
ébredtem, hogy kezdődik számomra valami. 
(246.)
Sorait olvasva saját angliai, németországi, de 
akár pozsonyi élményeim jutnak eszembe, 
hiszen idegen helyeken – új városokban, ide-
gen nyelvterületeken, a mindennapi életből 
szerzett tapasztalatok ezek: az otthon-érzet 
hiánya vagy éppen jelenlétének felismeré-
se, a befogadás vagy a magány megélése, az 
úton lévő ember szabadságával megtapasz-
talt, sokféle impulzus hatásai, a megismerés 
lélekbe ivódó élményei.
„Volt valami izgalmas, valami fülledt e régi 
divatú helyiség levegőjében; a vendégek csen-
desen ültek, cigarettáztak, s közben, láthatat-
lanul, de érezhetően történt a teremben vala-
mi. (…) A Ritz dohányzóját őriztem a magam 
számára, mint valami titkot. (…) Engem (…) 
érdekelt a párizsi társaságnak ez a diszkrét bú-
vóhelye; arcokat figyeltem meg, modort, ma-
gatartást, mozdulatokat.” (314.)
Márai mély gondolatisága, közvetlen hangja 
és biztos értékrendje olyan lendületes, köny-
nyed stílusú művet tár elénk, amely történe-
teiben az olvasó könnyen azonosulhat sokfé-
le élethelyzettel, amikor más-más kultúrák, 
viselkedésbeli normák és emberi mentali-
tások találkoznak, súrlódnak, ütköznek és 
azonnali és megfelelő válaszokat követelnek. 
A „vallomások”-ban sok követendő és tanul-
ságos példát, választ és megerősítést találtam, 
amelyekből meríteni tudok, amellett pedig 
izgalmas, kellemes olvasmány.

Kedvenc könyvem
Márai Sándor: 
Egy polgár vallomásai

Bolemant László

Benyújtás: 
A pályázatot az iskola nevében lehet benyújtani, tanárok és diákok egyaránt bekapcsolódhat-
nak. A pályázati anyagot elektronikus formában várjuk a katedra.szerkesztoseg@gmail.com 
címre. A levél tárgyába írják a LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY tárgymegjelölést 
+ A KATEGÓRIA MEGNEVEZÉSÉT. Mellékletként, kérjük, tüntessék fel a pályázó iskola 
nevét, postacímét, e-mailcímét és telefonszámát.
Beküldési határidő: 2016. július 11.
A legjobb pályázatok elismerő oklevélben és jutalomban részesülnek, illetve a www.katedra.sk  
honlapon közzétételre kerülnek. A győztes pályamunkák a Katedra 2016/2017-es évfolyamá-
nak hasábjain is olvashatók lesznek. Az eredményhirdetésre a 2016 őszén tartandó Katedra 
Napok keretén belül kerül sor.

Ajánlott témák:
 pillanatkép az óraközi szünetről    tanszereink, másképp    az iskola színei    csend/zaj az iskolában    tanítás előtt/alatt/után

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Katedra folyóirat szerkesztősége ismét meghirdeti A LEGKREATÍVABB ISKOLAI RENDEZVÉNY pályázatát.
A pályázati anyag egy konkrét iskolai rendezvény beszámoló jellegű leírását (3500–10000 karakternyi terjedelemben) és a rendezvény 
forgatókönyvét tartalmazza, amely a 2015/2016-os tanév folyamán kerül megrendezésre. Ajánlatos fotómellékletet is küldeni.
Kategóriák:
 óvoda           alsó tagozat és napközi           felső tagozat           középiskola

A pályázat célja:
A hagyományos iskolai rendezvények – karácsonyi ünnepség, farsangi bál, sportvetélkedők stb. – mellett ötletbázist hozni létre, amely 
inspiráló jelleggel bírhat más iskolák számára is. A kreatív, egyedi ötletek az iskola különlegességét, az adott közösségben betöltött pozí-
cióját is erősítik. 

A Katedra folyóirat szerkesztősége CÍMLAPFOTÓVERSENYT hirdet, amelyben keresi a szeptemberi, októberi stb. lapszám 
iskolai témájú legszebb címlapját. 

A pályázati munkákat digitális formában 
lehet benyújtani a 
katedra.szerkesztoseg@gmail.com címre.
A levél tárgyába írják: 
CÍMLAPFOTÓPÁLYÁZAT. Minden pá-
lyázó tüntesse fel a nevét, címét, iskoláját, 
a kategória megjelölését, e-mailcímét, tele-
fonszámát. 

Beküldési határidő: 2016. július 1.

A versenyben három kategórián belül vehetnek részt a diákok:
 1. kategória: alsó tagozatosok (1-4. osztály)     2. kategória: felső tagozatosok (5-9. osztály)    3. kategória: középiskolások

Minden pályázó legfeljebb 3 képpel pályázhat. A versenyzők 
elektronikus küldjék a képeiket, melyeket álló formátumban ké-
rünk készíteni, 20 x 30 cm 300 dpi rgb JPG/TIFF formátumban, 
2500 x 3500 pixel felbontásban.

A legjobb pályamunkánk elismerő oklevélben és könyvjuta-
lomban részesülnek, valamint a www.katedra.sk honlapon 
közzétételre kerülnek.
A győztes fotók a Katedra címlapján szerepelnek majd.
Az eredményhirdetésre a 2016 őszén tartandó Katedra Napok 
keretén belül kerül sor.

Bc. AUDI DÁVID, kétnyelvű ügyvitelszervező, Vágsellyén él (davidaudi1992@gmail.com); BOLEMANT LÁSZLÓ, mérnök, költő, a Nyu-
gat Plusz irodalmi folyóirat szerkesztője, Budaörsön él (bolemant.laszlo@gmail.com); BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai ve-
zetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); Doc. CSEHI ÁGOTA, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Zenei Tanszéké-
nek docense (acsehiova@ukf.sk); CSICSAY ALAJOS, közíró, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
ERŐS VIOLA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda óvónője, Dunaszerdahelyen él (er.peter@post.sk); JÁNK ISTVÁN, a nyitrai KFE Ma-
gyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének nyelvészdoktorandusza, Nyitrán él (jankisti08@gmail.com); Doc. JURÍK TÜNDE, PhD., 
a nyitrai Közép-európai Tanulmányi Kara Pedagógusképző Intézetében biológus (tjurikova@ukf.sk); Bc. KÁZMÉR KLÁRA, a  nyit-
rai KFE magyar-angol szakos végzős hallgatója, Nagyabonyban él (klari.kazmer@gmail.com); Bc. KELE ILDIKÓ, a Dunamocsi Óvo-
da igazgatónője (ildiko.kele@gmail.hu); KLEMEN TERÉZIA, a komáromi Kultsár István Szakközépiskola tanára, Komáromban él 
(tereziaklemen@yahoo.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); Mgr. SZANYI NÓRA, a Református Egyházközség Alapiskolájának ta-
nára, Rozsnyón él (szanyinora70@gmail.com); SZIJÁRTÓ ADRIENN, az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK doktorandusza  
(adrienn.szijarto@gmail.com); Mgr. VARGA TAMÁS, a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola magyar-földrajz szakos tanára, Gútán él 
(vargatomi7@gmail.com); PaedDr. VICZAY ILDIKÓ, PhD., a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara Pedagógusképző Intézetében 
testnevelő, Pozsonyban él (iviczayova@ukf.sk); Mgr. TALPAS KAMARÁS ESZTER, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskola magyar-
szlovák szakos tanár, Rimaszombaton él (eszter.kamaras@gmail.com); TÓTH LÁSZLÓ, József Attila-, Fábry Zoltán- és Forbáth Imre-
díjas író, szabadúszó, Dunaszerdahelyen él (tothozsvald@mail.t-com.sk); Mgr. VIZI ANDREA, a pozsonyi Ivan Horváth Gimnázium 
angol-német szakos tanára, Padányon él (andrea.vizi.ok@gmail.com)
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Szlovákiai magyar pedagógusok és szülők lapja

 Borvák Mária: Az online élet útvesztői  Szijártó Adrienn: Két lábon járó kommu-
nikáció  Kázmér Klára: Az iskolaválasztásról  Jánk István: István nem-e magyart 
tanít, avagy a nyelvi diszkrimináció rejtelmei  Szanyi Nóra: Olvasóvá nevelés me-
sékkel, avagy hogyan motiválni a kisiskolásokat az olvasás megszerettetésére  Csehi 
Ágota: Bartók Béla, a pedagógus zenepedagógiai üzenete az utókor számára  Varga 
Tamás: A játék szerepe a földrajzoktatásban

 „Dolgozz keményen, játssz sokat és élj szeretetben!”

 1949 márciusában nyílt meg újra a magyar iskola 
 1962 januárjában épült fel az új iskola, 2006-ban nagyobb felújításon ment keresztül
 2002. január 1-jétől jogalanyisággal rendelkezik
 2008-ban felvettük Corvin Mátyás nevét
  181 diákunk van. A diákok 42%-a Padányról, Bögellőről, Madról, Albárról utazik naponta. Az oktató-nevelő munka 11 osztályban 

folyik. Több alkalommal sikerült nulladik osztályt indítani. Az idei év is ilyen.
 Az iskola mellett 3 napközis csoport működik. Fő feladatuk a tanulók felkészítése a másnapi órákra, de nagyon sok egyéb érdekes 

programot is szerveznek számukra.
 Iskolánk rendelkezik számítástechnika-teremmel, nyelvi és kémiai laboratóriummal, interaktív teremmel, tornateremmel. További 6 

osztályban van már interaktív tábla és internethozzáférhetőség.
 Az iskolaév folyamán nagyon sok akciót szervezünk: lecsófesztivált, családi napot, békefutást, karácsonyvárót, vakációvárót, farsangi 

bált, Lucázást, Corvin Mátyás Napokat.
 Tanfolyamok: természetiskola, úszótanfolyam, sítanfolyam, tánctanfolyam
 Projektek: Tanuljunk az Új Szóval, Európa kútja
 Iskolaújságunk, a Krétapor, évente kétszer jelenik meg
 Regisztrált Tehetség pont vagyunk
  Járási és kerületi szinten szép eredményeket érünk el a matematika, biológia, kémia, kör-

nyezetvédelmi, szavaló-, sport- és rajzversenyeken
 Aktívan bekapcsolódunk községünk kulturális életébe
 Szorosan együttműködünk a  helyi óvodával, kölcsönösen 

látogatjuk egymás rendezvényeit, foglalkozásokat szervezünk 
számukra

Úszótanfolyam

Természetiskola

Sítanfolyam

Őszi terménykiállítás

Első bálozók

A békefutás helyezettjeiBallagás

Családi nap

Fecskeavató az 1. osztályban

Mikulásra várva

Tanévnyitó

Hagyományőrzés a napköziben

Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál




