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legkedVesebb könyVem felhíVás

A címlap Kovács Adrián fényképének 
felhasználásával készült. 

szerzőink

kaTedra

Előrebocsátom, hogy – bár író-olvasó ember 
vagyok – ez az első könyvajánlóm. No, azért 
ez így nem igaz, mert ha minden jól megy, 
ez sem lesz az, mivel az ember szerintem úgy 
ajánl könyvet, hogy a másik kezébe nyomja, 
kábé ezekkel a szavakkal: „Figyi, ezt feltét-
lenül olvasd el, meglátod, tetszeni fog!” És 
kész! Mi, rendszeresen olvasó emberi lények 
(vagyis a kisebbség), ismerjük már annyira 
egymást, hogy ennél több nem is kell. Nem 
kell tehát félni, „az alábbi szöveg nem tartal-
maz cselekményleírást”. 
Egy tizenkét emeletes toronyházban lakom, 
hatvan lakás, saccperkábé 150 lakó (egy ki-
sebb falu), ahol szinte csak a köszönésre 
korlátozódik a szomszédok közti kommuni-
káció. Talán ezért is kezeltem égi jelként, ami-
kor tavaly egy hölgy a nyolcadikról minden 
előzetes figyelmeztetés nélkül nekem szegez-
te a kérdést a liftben: „Olvastad már Wass 
Alberttől az Elvész a nyom-ot?” Mivel a har-
madikon lakom, nem volt időm komolyabb 
fejtegetésekbe bocsátkozni, mennyi „gyanús” 
infót hallottam ezzel az erdélyi íróval kapcso-
latban, ezért röviden csak annyit mondtam: 
„Nem. Sem ezt, sem mást.” És már meg is ér-
keztünk a harmadikra. Nyílt az ajtó. „Figyi, 
ezt feltétlenül olvasd el, meglátod, tetszeni 
fog!” (ezt az előző bekezdésből Ctrl C-ztem! 
ide) „Majd beadom. Szia.” Az én „sziá”-mat 
már a csukott liftajtó visszhangozta.
Még aznap beadta. Aki ismer, az tudja, hogy 
kedvencem az amerikai irodalom (Updike, 
Vonnegut, Salinger, Márquez, Allende stb.), 
ezért eléggé kétkedve forgattam, szagolgat-
tam a nem túl vonzó küllemű kötetet (Krá-
ter Műhely Egyesület, 2003, 2. kiadás). Az-
tán mégis belevágtam. Jól tettem. Így utólag 
már teljesen világos számomra, hogy egy 
„liftes” könyvajánlót csakis égi jelként sza-
bad értelmezni.
Már az első fejezetből kiderült, hogy ez egy 
modern vonalvezetésű, remek hangon meg-
írt, szövevényes, sok szétfutó és újra egy-
másra találó mellékszállal átszőtt zseniális 

regény, amelyben Wass hat ember sorsát írja 
meg, párhuzamosan. A történet egy erdélyi 
falucskában kezdődik, de a későbbi helyszí-
nek között ott találjuk a két világháború Kö-
zép-Európáját, sőt Amerikát is. A történetet 
egy fiatal pap izgalmas, majdhogynem kuta-
tásszerű istenkeresése foglalja keretbe, ami-
nek kiinduló pontja egy váratlan esemény:
„A csónak a hat gyerekkel rohant, neki a 
vízesésnek, és az ember ott a parton tudta, 
hogy nincs földi erő, ami megállítaná. És ek-
kor történt a csoda.” (5.)
A gyerekek megmenekülnek, amire  nincs jó-
zan magyarázat, hacsak az nem, hogy Isten-
nek még terve van velük. Ez indítja a papot 
arra, hogy 36 évvel később felkeresse az azóta 
két háborút megélt, férfivá lett fiúkat, és meg-
győződjön róla, hogy sorsuk alakulása igazol-
ja-e Isten létét. Vagy elvész a nyom?
„Bizonyságot szerezni arról, kézzelfogható 
bizonyságot, hogy van Isten! Hogy van, mert 
nyoma van, amit követni lehet. Hogy van, 
mert akar valamit. Mert cselekszik, fizikai 
törvények ellenére is, ha szükséges, hogy élet-
ben tartsa azokat, akikkel terve van!” (19.)
„Isten is egy bonyolult képlet, melynek ele-
mei az emberi életek, s aki az őáltala megje-
lölt életek titkát megfejti, következtetni tud 
a megsejtett egészre. S neki szeme előtt jelölt 
meg az Isten hat emberi életet.” (20.)
Matematika-fizika szakos tanárként hi-
szek a természeti törvények igazában, ezért  
(vagy épp ennek ellenére) kifejezetten iz-
galmasnak találtam ezt a   „nyomozást”, és 
a végkifejletet is, amit, természetesen, nem 
árulok el.
„De hol a cél? Mi a cél? Csak élni? Nap nap 
után? Megélni ezt és amazt, múlttá változtat-
ni a jelent, jelenné a jövőt és baktatni, bak-
tatni a napok hátán, amíg egyszer csak el-
fogynak és ... és a semmi, vagy az Isten, vagy 
akármi, egy nagy fekete szivaccsal mindent 
letöröl, ami volt és ami történt?” (19.)
Akit ezek a kérdések nem foglalkoztatnak, 
az ne olvassa el ezt a könyvet.

Forgács Péter

Mgr. FORGÁCS PÉTER, a párkányi Ady Endre Alapiskola tanára, Párkányban él (foorpeet@gmail.com); Ing. BETÁK NORBERT, PhD., 
az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia tanára, Érsekújvárban él (norbert.betak@gmail.com); 
BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, 
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugal-
mazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Mgr. GALAMBOS BARBARA, 
a Hidaskürti Alapiskola és Óvoda tanítója, Hidaskürtön él (barbara.galambos90@gmail.com); IGNATÁK MÓNIKA, a dunaszerdahelyi 
Október utcai Óvoda óvónője, Dunaszerdahelyen él (ignatakmonika6@gmail.com); Dr. MOLNÁR IMRE, szociológus, történész, diploma-
ta, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója (drmolnarimre@hunginst.sk); MOLNÁR KRISZTA, a TANDEM, n.o. trénere, Dunaszerdahelyen 
él; (molnar.kriszta@tandemno.sk); Mgr. NOVÁK MÓNIKA, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola igazgatónője, Érsekújváron él 
(novakmonika@czuczora.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai KFE KeTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Intézetének adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, versenyszervező, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); doc. PINTES 
GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának tudományos dékánhelyettese, a Katedra Társaság elnöke, 
Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); PÓCS ZSUZSA, pedagógus, Alapozó Terápia-terapeuta, Dunaszerda-
hely (z.pocsova@upcmail.sk); Dr. hab. SIMON ATTILA, PhD., a Selye János Egyetem oktatója, a Történelem Tanszék tanszékvezetője, 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója, Hegyétén él (simon@realmail.sk); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagó-
gus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra Lovagja, Komárom-
ban él (stirberlajos@gmail.com); PaedDr. VÍZKELETI LÁSZLÓ, PhD., a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola igazgatóhelyettese (vizkeleti.ladislav@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai 
Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

melynek fő témája:

„sajátos nevelési igény a mindennapok iskolai környezetében“. 

A rendezvényen belül átadásra kerül a 2016-os Katedra-díj is.

A rendezvény időpontja: 2016. november 4. (péntek)
A rendezvény helyszíne: Legend Hotel ülésterme (a termálfürdő területén); 
     Bősi út 50., 929 01 Dunaszerdahely

Program:
8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:15 Ünnepélyes megnyitó Pintes Gábor, a Katedra Társaság elnöke köszöntőjével
9:15 – 9:45 Fáyné dr. Dombi Alice: Dilemmák a tehetségről – a tehetséggondozás színterei
9:45 – 10:15 Soós Katalin mestertanár: Új kihívások és módszerek a pedagógiában –  másságtolerancia
10:15 – 10:40 Kávészünet
10:40 – 11:20 Szakmai vita
11:30 – 13:00 Ebéd
13:00 – 13:30 Krippel Éva: Tanulási zavarok – pedagógiai és lélektani összefüggések
13:30 – 14:00  Forró Zsuzsanna: Sajátos nevelési igény – gyakorlati megközelítés (a tanuló, szülő és iskola szempontjából)
14:00 – 14:20 Szakmai vita 
14:20 – 15.00 A 2016-os Katedra-díj átadása, a Katedra-pályázatok értékelése
15:00 – 15:15 Zárszó: Hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója
15:15   Fogadás  

Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát 
2016. október 26-ig jelezze a marketing@liliumaurum.sk címen.

Szeretettel várjuk!

 XXV. kaTedra napok 
A Katedra Alapítvány és Katedra Társaság minden érdeklődőt szeretettel meghív 

rendezvényére,

Wass albert: 
elvész a nyom



Dobogó

TarTalomjegyzék
A szlovákiai magyarság az immár kö-
zel egy évszázados története során nem 
egyszer volt kénytelen azzal szembesül-
ni, hogy amiért nem harcol meg, vagy 
amit nem teremt meg magának, azt bi-
zony a (cseh)szlovák állam – még ha kö-
telessége is lenne – magától sohasem kí-
nálja. Így van ez a szlovákiai magyarok 
tudományos intézményrendszerével is, 
hiszen ha Szlovákián múlna, ilyesmivel 
ma sem rendelkeznénk, noha az egyen-
lőség elve és a befizetett adóink révén 
minden jogunk megvan azokra.

Pedig a saját tudományos intéz-
ményrendszer, benne az egyetemmel 
(amely lényegében az egyetlen kivétel a 
fenti megállapítás alól), a tudományos 
szakintézetekkel, tudományos folyó-
irattal elvitathatatlan része kell, hogy 
legyen egy teljes életet élő közösség 
mindennapjainak. Nem csoda, hogy a 
szlovákiai magyarság sorsfordító pil-
lanataiban mindig előkerült ez a téma. 
Mint például 1968-ban, amikor először 
került kidolgozásra egy nemzetiségi 
kutatóintézet, vagy más elképzelések 
szerint egy „Csehszlovákiai Magyar 
Tudományos Akadémia” tervezete. 
Mint ahogy napirendre került a rend-
szerváltás előtti „erjedés” időszakában 
is, amikor az Új Mindenes Gyűjtemény 
indított ankétot a szlovákiai magyar tu-
dományosság jövőjével kapcsolatban.

Bizonyára nem volt véletlen, hogy 
az Új Mindenes Gyűjtemény által el-
indított diskurzus mozgatója az a Tóth 
Károly volt, aki aztán néhány társával 
együtt 1996-ban megalapította a Fórum 
Kisebbségkutató (akkor még Társada-
lomkutató) Intézetet. A közelmúltban 
elhunyt Karcsi példája így arra ébreszt-
het rá bennünket, hogy egy közösség 
számára milyen fontosak azok az egyé-
nek, akik nem várva az állam – amúgy 
sem érkező – kegyére, maguk teremtik 
meg azt, amire a közösségnek szüksé-
ge van.  Úgy, ahogy Karcsi létrehozta 
azt a Fórum Intézet, amely, hála az ő 
elszántságának, ma a kárpát-meden-
cei magyar tudományos intézményi 
hálózat legstabilabb szlovákiai pontja, s 
amelynek – s ez legalább ilyen fontos – 
a felvidéki magyar közösségen belül is 
ismertsége és tekintélye van. 

Simon aTTila

A Selye János Egyetem és a Fórum 
Kisebbségkutató Intézet megléte azon-
ban még nem adhat okot az elégedett-
ségre. Főleg akkor nem, ha tudato-
sítjuk, hogy a szlovák állam ez utóbbi 
fenntartásához semmivel nem járul 
hozzá, csupán – sikeres pályázatok ese-
tén – annak egyes programjait támo-
gatja. S mai köztársasági elnökünknek 
sem jut eszébe az, ami egykori elődjé-
nek, T. G. Masaryknak, akinek egymil-
lió koronás adományából jöhetett létre 
1931-ben az a tudományos és művésze-
ti társaság, közismert nevén a Masaryk 
Akadémia, amely – ne beszéljünk most 
a színvonalról – a két háború közöt-
ti szlovenszkói magyar világ egyetlen 
ilyen intézménye volt. A Masaryk Aka-
démiát a második világháború után a 
Szlovák Nemzeti Tanács feloszlatta, va-
gyonát, épületét elkobozta. Szép gesz-
tus lenne bármely mai szlovák közjogi 
méltóságtól, ha legalább a jelképes kár-
pótlást támogatná.

A szlovákiai magyar tudományosság 
persze sokkal erősebb attól, mint amit 
a két, már említett intézmény, az egye-
tem és a Fórum, működése alapján 
gondolnánk róla, hiszen a pozsonyi, 
kassai, nyitrai tanszékeken, akadémi-
ai intézetekben rendkívül sok értékes 
és kiváló tudósunk dolgozik – nem 
beszélve a Magyarországon vagy más 
országban tevékenyekről. Jó lenne, ha 
ők is nagyobb figyelmet kapnának a 
hazai nyilvánosságtól, s persze az is, 
ha azt a szakmai potenciált, amellyel 
rendelkeznek, direktebb módon is a 
közösség szolgálatába tudnák állítani. 
Bár így, a média reflektorfénye nélkül 
is azt teszik – csak a közvélemény erről 
keveset tud.

Visszatérve Tóth Károly emlékéhez: 
Karcsi mindig intézményekben gondol-
kodott. Rendszerváltó generációs társa-
itól világosabban látta ugyanis, hogy a 
kivívott szabadság és demokrácia kevés, 
ha az mellé nem építjük ki azokat az in-
tézményeket, amelyek által élni tudunk 
a szabad világ lehetőségeivel. Ez az ő 
elévülhetetlen érdeme, amely révén ki-
törölhetetlenül beírta magát a felvidéki 
magyar tudományosság modernkori 
történetébe.  
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négySzemközT

Szabómihály Gizella a pozsonyi Co-
menius Egyetemen szerzett magyar-
szlovák szakos tanári oklevelet 1979-
ben, majd 1992-ig a pozsonyi magyar 
tanszék oktatójaként működött. 1992 
és 2009 között szakfordítóként és 
szabadfoglalkozású nyelvészként te-
vékenykedett. 2009-től napjainkig a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Tanulmányok 
Karán, a Magyar Nyelv- és Irodalom-
tudományi Intézetben van alkalma-
zásban. A Gramma Nyelvi Irodából és 
az Új Szóban, Katedrában közölt, két-
nyelvűséggel, szociolingvisztikával, 
nyelvpolitikával és fordítási kérdé-
sekkel foglalkozó cikkeiből bizonyára 
minden olvasónk ismeri Szabómihály 
Gizella nevét, hiszen mintegy 400 cik-
ket és 100 tanulmányt jegyzett máig. 

 Ha nyelv- és oktatáspolitikai kér-
désekben, szlovák-magyar fordítási 
problémákban szakmai tanácsra vagy 
segítségre van valamelyik intézmény-
nek szüksége, elsősorban hozzád for-
dul. Hogy kerültél ezekkel a témák-
kal kapcsolatba? Hogyan vált belőled 
nyelvész és fordító? 
 Sz. G.: - Már egyetemi tanulmá-

nyaim alatt is jobban érdekeltek a 
nyelvtudományi, mint az irodalom-
tudományi diszciplínák, a TDK-dol-
gozataimat is nyelvészeti témákban 
írtam: szlovákból Eugénia Bajzíková 
tanárnőnél szlovák–magyar összevető 
szövegnyelvészeti témában, magyar-
ból pedig Zeman László tanár úrnál 
fordítástudományból, bár ez utóbbiak 
– akárcsak a szakdolgozatom – „átme-
neti” jellegűek voltak, hiszen szlovák 
irodalmi művek magyar fordításait 
elemeztem stilisztikai szempontból. A 
szociolingvisztikával akkor kerültem 

beSzélgeTéS 
Szabómihály gizella 
nyelvéSSzel

kapcsolatba, amikor Lanstyák István 
a pozsonyi magyar tanszékre került. 
Ő Debrecenben végezte az egyete-
met, onnan ismerte Kontra Miklóst, 
aki a múlt század nyolcvanas-kilenc-
venes éveiben indította el azokat a 
szociolingvisztikai és kontaktológiai-
kétnyelvűségi kutatásokat, amelyek-
nek máig tartó hatásuk van. Kontra 
Miklós és magyarországi munkatár-
sai (Bartha Csilla, Borbély Anna és 
mások) csoportjához a környező or-
szágok nyelvészei közül számosan 
csatlakoztunk, ebből alakult ki a ma 
Termini néven működő „nemzetközi” 
kutatócsoport. Kontra Miklós hatásá-
ra kezdtünk el Lanstyák Istvánnal ko-
molyabban – a korábbi nyelvművelő 
cikkeket meghaladóan – foglalkozni 
a szlovákiai magyar nyelvhasználattal, 
a szlováknak az itteni magyar nyelv-
használatra gyakorolt hatásával. Ami 
a fordítói ténykedésemet illeti, főleg az 
egyetem elvégzése után vállaltam for-
dítási és tolmácsolási feladatokat, majd 
amikor lehetővé vált az egyéni vállal-
kozás ezen a területen, kiváltottam 
a vállalkozói engedélyt. A Lanstyák 
Istvánnal végzett szociolingvisztikai-
kétnyelvűségi kutatások, illetve a saját 
szakfordítói gyakorlatomból szerzett 
tapasztalatok segítettek és segítenek a 
tanácsadásban. Több évtizedes szak-
fordítói gyakorlatom eredményeit jól 
tudom hasznosítani az oktatásban is.

 
 Több állami intézmény is tanács-

adóként tart téged számon. Kik és 
milyen témákban kérik a szaktaná-
csodat?
 Sz. G.: - Az oktatási minisztérium-

mal még arra az időre nyúlik vissza a 
kapcsolatom, amikor a kormánykoa-
líció tagjaként az MKP szakembereket 

delegálhatott a minisztérium akkori  
kisebbségi főosztályára. Bár azóta sok 
változás történt a minisztériumban, 
még mindig hozzám fordulnak, ha 
egy-egy intézmény magyar nevé-
nek megállapításáról vagy a magyar 
tannyelvű oktatási intézményekben 
használt nyomtatványok magyar vál-
tozatáról van szó. Aránylag jelentős 
előrelépést tudtunk elérni a szlováki-
ai magyar közoktatási terminológia 
egységesítése terén, amikor Mičúch 
Ildikó dolgozott a minisztériumban: 
akkor néztük át és javítottuk az ösz-
szes kétnyelvű nyomtatványt, akkor 
készítettem el az oktatott tantárgyak 
egységes magyar nyelvű jegyzékét, 
és egyeztettük az érintett iskolákkal 
az adott intézmény magyar nevét. 
Ugyancsak abban az időszakban sike-
rült úgy-ahogy megoldani a földrajzi 
nevek írását a tankönyvekben. A szlo-
vák Oktatási, Mérési és Értékelési In-
tézet (NÚCEM) felkérésére több tesz-
tet is fordítottam, illetve több magyar 
tannyelvű iskola számára készítettem 
és készítek magyar nyelvű záradéko-
kat és egyéb szövegeket.  

A másik fontos intézmény a minisz-
terelnöki hivatal (szlovákiai magyarul: 
kormányhivatal) kisebbségi biztosi 
hivatala, amelynek az utóbbi években 
két nagy projektjében vettem nyelvész 
szakértőként részt: az egyik a szlováki-
ai települések magyar nevének megál-
lapítása, a másik pedig az eddigi leg-
nagyobb terjedelmű szlovák–magyar 
közigazgatási szójegyzék. Sajnálatos, 
hogy A. Nagy László lemondása után 
ez utóbbi munkálatai félben marad-
tak, de magát a szójegyzéket tudtom-
mal sokan használják. A közigazgatási 
terminológiával kapcsolatban gyakran 
fordulnak hozzám községi hivatalok. 

peTreS cSizmaDia gabriella



négySzemközT

 A Gramma Egyesület és Nyelvi Iro-
da nyelvi tanácsadó szolgálatához és 
hozzád is sokan fordulnak nyelvi-
nyelvhasználati kérdésekkel. Melyek 
a tipikus kérdések?
 Sz. G.: - A tipikus kérdés így kezdő-

dik: Hogyan van ez magyarul? Mi a 
magyar megfelelője?  Ezek a kérdések 
is mutatják, hogy a hozzánk, hozzám 
forduló szlovákiai magyarok – legin-
kább újságírók, pedagógusok, önkor-
mányzati dolgozók – számára a leg-
nagyobb probléma bizonyos szlovák 
kifejezések magyar megfelelőjének 
megtalálása. Ez nem egyszer nagy utá-
najárást igényel, hiszen olykor egészen 
speciális szavak, kifejezések magyar 
megfelelőjét keresik a hozzám fordu-
lók. Sőt nem ritka az olyan eset sem, 
amikor az adott szlovák szónak, kifeje-
zésnek nincs magyar(országi) megfe-
lelője, ilyenkor azt meg kell alkotnom. 

A másik leggyakoribb kérdéstípus 
a helyesírással kapcsolatos, leginkább 
a kis és nagy kezdőbetűk, valamint 
az egybe- és különírás iránt érdek-
lődnek az emberek. Ez nem meglepő, 
hiszen olyan kérdések ezek, amelyre 
a magyarországi nyelvészeti kiadvá-
nyokban, szótárakban nem találunk 
választ. Sikerült elérnünk, hogy az 
Osiris Kiadó Helyesírás című kiadvá-
nyába, illetve az akadémiai helyesírási 
szabályzat új, 12. kiadásába bekerült 
néhány ún. határon túli kifejezés (fő-
leg intézménynév), ez azonban na-
gyon kevés. Szerintem nagyon hasz-
nos volna egy, az itteni sajátosságokat 
figyelembe vevő szlovákiai magyar 
helyesírási szótárat kiadni.

 Szociolingvisztikai szemmel ho-
gyan látod a szlovákiai magyar 
nyelvhasználat sajátosságait, jellem-

zőit? Milyen „veszélyek” leselkednek 
a kétnyelvű környezetben élőkre? 
Hogyan kell(ene) ezt a helyzetet ke-
zelni?
 Sz. G.: - Erre a kérdésre csak na-

gyon általános választ tudok adni, 
ugyanis gyakorlatilag az egész mun-
kásságom erről szól. Kutatásainkból 
kitűnik, hogy a szlovákiai magyarság 
magyardomináns kétnyelvű, az itteni 
magyarok nyelvhasználatát ugyanazok 
a sajátosságok jellemzik, mint a hason-
ló helyzetben levő egyéb kisebbsége-
ket: beszédünkben szlovák hatásra ki-
alakult kontaktusjelenségek fordulnak 
elő, és mivel kevesebb színtéren „vár-
ják el” a köznyelv használatát, fokozot-
tabb nyelvjárásiasság jellemző ránk. 
Kisebbségben szerintem a legnagyobb 
„veszély” a nyelvcsere és a nyelvvesz-
tés, s az egyik legnagyobb kihívás az, 
hogyan lehet hosszú távon fenntarta-
ni a jelenlegi helyzetet, azaz hogy az 
itteni magyarság esetében továbbra is 
fennmaradjon a magyar nyelv domi-
nanciája, ne szűnjön meg az anyanyelv 
családon belüli átörökítése. A nemzet-
közi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
az asszimiláció lassításának fő eszközei 
az anyanyelvű oktatás, a másodnyelv 
megfelelő szintű elsajátí(tta)tása, a ki-
sebbségi nyelv nyilvános, közéleti és 
hivatalos használatának a lehetővé té-
tele és támogatása. Mivel a mindenkori 
szlovák kormányzat nem éppen aktív e 
téren, az itteni kisebbségek csak saját 
magukra számíthatnak. A szlovákiai 
magyarság e tekintetben jobb helyzet-
ben van, mint a többi kisebbség, hiszen 
vannak szakembereink, az viszont már 
más kérdés, hogy még a szlovákiai ma-
gyar politikusok – bármelyik szinten 
politizáljanak is – sem élnek e potenci-
ál adta lehetőségekkel. 

 Kutatási területeid közé tartozik a 
kisebbségi nyelvtervezés is. Milyen 
kihívásokkal kell szembenéznie ma 
ennek a területnek? Hogyan veszi ki 
a részét az oktatásügy ebből? 
 Sz. G.: - Ha azt szeretnénk, hogy a 

magyar nyelv a fent felsorolt színtere-
ken teljes értékű kommunikációs esz-
köz legyen Szlovákiában, szükség van 
nyelvfejlesztésre, elsősorban termino-
lógiafejlesztésre, továbbá sok jó magyar 
mintaszöveggel (fordítással) kellene tá-
mogatni a magyar nyelv írásbeli hasz-
nálatát, s minden segítséget meg kellene 
adni a beszélőknek. Ami az oktatásügy 
hozzájárulását illeti, sajnos a jelenlegi 
magyar- és szlováknyelv-tantervek és 
–tankönyvek gyakorlatilag nem vesz-
nek tudomást a szlovákiai magyarság 
szociolingvisztikai helyzetéről. Nagyon 
sajnálatosnak tartom, hogy az utóbbi 
évtizedekben egyáltalán nem korszerű-
södött a tananyag, a szlovákiai magyar 
nyelvészek nemzetközileg is elismert 
kutatási eredményei nem épültek be a 
tananyagba. A magyar nyelv mint tan-
tárgy oktatását tekintve e szempontból 
lemaradásban vagyunk Kárpátaljával 
és Erdéllyel szemben. Véleményem sze-
rint a a magyar és a szlovák nyelv ok-
tatását gyakorlatiasabbá kellene tenni, 
pl. a jelenleg használt tankönyvekben 
elvétve találni olyan szöveget, amellyel 
a valós életben majd találkoznak a diá-
kok. Szerintem a magyar iskolák akkor 
töltik be küldetésüket, ha felkészítik a 
diákokat azoknak a kommunikációs 
helyzeteknek a kezelésére, amelyekkel 
felnőttként – munkavállalóként, mun-
káltatóként, állampolgárként – ebben a 
kétnyelvű közegben szembesülni fog-
nak. 

 Köszönöm a beszélgetést!



nekrológ

Jan Twardowski lengyel költőnek van 
egy verse, melynek kezdő sorai így 
szólnak: „Siessünk szeretni az embe-
reket, mert oly hamar itt hagynak ben-
nünket, marad utánuk néhány cipő és 
a süket telefon...”

Miután Öllős Lacitól megkaptam 
közös barátunk, (kenyeres pajtásunk) 
Tóth Karcsi halálhírét, percekig süket 
csönd vett körül. Amikor ki tudtam 
mozdulni a szobámból, a belvárosban 
Mikloško Ferkóval futottam össze, aki 
szintén megdöbbenve fogadta a hírt: 
„De hisz Ő egy alapember volt!” – 
mondta olyan csodálkozással a hangjá-
ban, mint aki meg van győződve arról, 
hogy az „alapemberek” nem mehetnek 
csak úgy el közülünk, nem hagyhatnak 
magunkra minket... Vagy ha mégis, 
akkor ez valami tévedés vagy félreértés 
kell legyen.

A halálhír utáni céltalanul süket per-
cekben magam is ilyesmire gondoltam, 
no meg az elszalasztott látogatások, s 
a velejáró beszélgetések e földön már 
soha vissza nem térő mulasztásaira. 
A válasz nélküli miértek és hogyanok 
sokaságára, miközben Twardowski 
verssorait ismételgettem: „Siessünk 
szeretni az embereket, mert oly hamar 
itt hagynak bennünket....”

A magyarbarát Mikloško a lényegre 
tapintott, amikor „alapembernek” ne-
vezte Karcsit. Ez a megnyilatkozás nyil-
ván Tóth Károly rendszerváltásban vál-
lalt szerepére vonatkozott, hisz Ferkot 
is ennek tájékán ismertük meg sokan.  

Mert Karcsi valóban rendszerváltó 
ember volt. (Nem azok közül való, akik 
saját semmittevésüket naponta számos 
indokkal magyarázva meglapultak a 
háttérben, majd az idők változtával 
kényelmesen beleültek a készbe. Nem, 
Ő) abból a fajtából való volt, aki vállal-
va a kockázatot szinte mindenről kész 
volt lemondani elvei megtartása, céljai 
elérése érdekében. Kollégiumi szobá-
ink számtalan átbeszélgetett éjszakája, 
érvei módszeres logikája, az ellenzéki 

búcSúTöreDék TóTh  karcSiTól

molnár imre

időkben vállalt bátor kiállása, alapos 
felkészültsége, széleskörű műveltsé-
ge és távlatokba mutató elgondolásai, 
mind-mind bizonyítékul szolgálnak a 
fenti állítás igaza mellett. 

Amikor kapcsolatot épített és tar-
tott az antikommunista magyar, len-
gyel és cseh ellenzékkel, amikor nyílt 
kiállást vállalt a bebörtönzött Duray 
Miklós mellett, amikor a magyar isko-
lák védelmében memorandumot szer-
kesztett, szamizdatot sokszorosított és 
illegális összejövetelek egész sorát szer-
vezte, amikor földalatti politikai szer-
vezkedésbe fogott, még nem lehetett 
tudni, milyen kimenetele lesz minden-
nek, s azt sem, hogy tevékenységének 
eredménye a siker vagy épp a börtön 
lesz-e majd a jövőben. De Ő, minden-
nek ellenére, szívós állhatatossággal 
ment tovább a maga útján...

S most, midőn földi életpályája oly 
korán lezárult, bizony be kell ismer-
nünk, köszönettel tartozunk Karcsi-
nak. Köszönettel azért, hogy álmai jó 
részét (mely oly sokak vágyálmával 
megegyezett) Ő valóra is tudta váltani. 
Az Ő lakásán alakult meg a II. világ-
háború utáni első szlovákiai magyar 
független politikai szervezet, mely a 
parlamentbe is bejutott, részese lehe-
tett a felvidéki magyar társadalom, 
illetve az egész akkori Csehszlovákia 
demokratikus átalakulási folyamatá-
nak. Alapítója s vezetője lehetett az oly 
sokat tervezgetett tudományos intézet-
nek, melynek fáradhatatlan gondosko-
dással egyengette útját szinte az utolsó 
napokig.

De a fent felsoroltak végül is csak a 
földi léptékkel mindig tökéletlen for-
mák kialakításának lehetőségét hozták 
meg számára. 

Karcsi tudta, az igazi eredményt az 
jelenti, ha a formákat megfelelő tar-
talommal tudjuk megtölteni. S ez a 
felismerés adta életének további, jóval 
nagyobb hatósugarú és mélységű tevé-
kenységi körét. S Ő e vonatkozásban is 

példás életművet hagyott maga után. 
Olyat, amelyről egy másik jó barát, Be-
rényi József azt írta, hogy tevékenysége 
során alázatával, szorgalmával, az em-
berekhez forduló bizalmával, bölcses-
ségével és segítőkészségével a körülötte 
lévők példaképévé, egyfajta szimbó-
lummá tudott válni. Az idézett szerző-
től nem árt többször megismételni azt 
sem, hogy Karcsi politikusként is olyan 
ember volt, aki nem intrikált, nem ás-
kálódott mások háta mögött, hanem 
– ha kellett – kész volt a kevésbé látvá-
nyos posztokon is odaadó munkát vé-
gezni a „köz” érdekében. Miért? Mert 
szolgálni akarta a közösséget, melyből 
vétetett, s amelyhez mindvégig hű ma-
radt, még akkor is, ha minderről oly 
ritkán beszélt. Ez a belső hűség Karcsi 
számára a szeretetnyelv egyik formá-
ja volt. Hitt abban, hogy a jól végzett 
munka, a tisztes helytállás végül is 
megtermi a maga méltó gyümölcsét. 

Munkatársaitól tudjuk, hogy napon-
ta, szinte mindenkit megelőzve kezdte 
munkáját a Fórum Intézetben, ahol 
délután rendszerint utolsóként állt fel 
íróasztala mellől. Első rosszullétéről 
munkatársai úgy értesültek, hogy ami-
kor telefonon értekezletre hívták, ab-
ban a hiszemben, hogy mint mindig, 
most is irodájában dolgozik, ő ezt a 
telefonhívást már a kórházban fogad-
ta. Talán azért nem értesített senkit 
rosszullétéről, nehogy pánikot keltsen 
köztük. „Ennek a munkának folyta-
tódnia kell”, mondogatta gyakran, ami-
kor az Intézetről beszélgettünk. S ez a 
munka mára meghozta a gyümölcsét. 
Nagyrészt az Ő odaadó ténykedésének 
köszönhető, hogy a Fórum Intézet a 
rendszerváltás utáni szlovákiai magyar 
társadalom legjelentőségteljesebb in-
tézményévé tudott felnőni. 

Jeles értelmiségi elődeink itt a törté-
nelmi Felföldön egy időben oly sokat 
írtak s gondolkodtak a „Felvidéki Szel-
lem” mibenlétéről, melynek összetevő-
it olyan fogalmakkal írták körül, mint 
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amilyen a hit, a hazaszeretet, a szorga-
lom, a felelősség- és áldozatvállalás, a 
kiútkeresés, a nyitottság, a tisztes helyt-
állás és a becsületesség...  

Tóth Karcsi fájdalmasan rövid élet-
művét talán azzal az állítással tudnánk 
legtalálóbban összegezni, hogy abban 
ez a bizonyos „Felvidéki Szellem” éledt 
újjá, példát adva nekünk emberségből 
és magyarságból. 

Köszönjük, drága barátunk, hogy 
volt bátorságod „merészet és nagyot 
gondolni”, s rátéve életed bebizonyíta-
ni nekünk, sokszor kicsinyhitű társa-
idnak, hogy igenis lehet eredménye-
sen küzdeni emberi méltóságunk, 
jogaink és jövőnk visszaszerzéséért.  
Hivatásodat remények közt vagy re-
ménytelenségben, sikerek közt vagy si-
kertelenségben, de mindig becsülettel 
helytállva, immár végleg betöltötted. A 
téged gyötrő embertelen kórral szem-
beni évekig tartó sziszifuszi küzdel-
medet is szívós kitartással vívtad. Soha 
nem hallottunk panaszkodni, szemed-
ből békesség és megnyugvás sugárzott 
felénk az egyre reménytelenebb egész-
ségi állapotodban is. 

Kedves Nóra és Ádám, fogadjátok a 
Karcsit tisztelő és szerető barátok szo-
lidaritását és részvétét. Osztozva mér-
hetetlen fájdalmatokban, talán nektek 
is, nekünk is vigaszt nyújt az a tény, 
hogy Karcsi élete ajándék volt mind-
annyiunk számunkra! Nem csak azok 
számára, akik ismerték és szerették őt, 
hanem még azoknak is, akik személye-
sen nem találkozhattak vele, mert az 
általa megteremtett értékek az egész 
magyarság szellemi kincsestárát gaz-
dagítják immár.

Most, az odaáti dimenziókból, a hal-
hatatlanná vált elődök sorából talán ő 
is azt üzeni nekünk: „A jó harcot meg-
harcoltam, a pályát végigfutottam, a 
hitet megtartottam”. 

Bárcsak tanulni tudnánk példádból, 
drága barátunk, mindannyiunk Karcsija!

Nyugodj békességben!

2016. szeptember 23-án tar-
totta idei második ülését a 
Katedra Társaság. A szakmai 
találkozó vezérgondolata az 
iskolaszervezettanból, iskolame-
nedzsmentből fakadt – Miként 
lehet az iskola a régió legjobb 
iskolája? A szokásoknak megfe-
lelően egy főelőadás és két kor-
referátum alkotta a KT ülésének 
programját. 

Novák Mónika, az Érsek-
újvári Czuczor Gergely Alap-
iskola igazgató asszonya már 
az előadása címében (Miként 
legyen az iskolánk jó iskola?) 
is utalt arra, hogy elsősorban 
nem a „legjobb iskola” címet 
kell célba venni, sokkal inkább 
arra törekedni, hogy a minősé-
gi oktató-nevelő munka képes 
legyen meggyőzni mindazo-
kat, akik esetleg ezen minőségi 
okoknál (kifogásoknál) fogva 
nem anyanyelven kívánnák biz-
tosítani gyermekük nevelésést, 
oktatását. Az igazgató asszony 
előadásában kitért a tantestület 
és az iskola életét biztosító sze-
mélyi bázis menedzselésének 
több részletére is, melyek döntő 
módon befolyásolják az iskola 
sikerét/sikertelenségét.

Fibi Sándor korreferátumá-
ban „egy iskola felemelkedésé-
nek” titkaiba, részleteibe avatta 
be a Katedra Társaság ülésének 
hallgatóságát. Előadásában a 
Dunaszerdahelyi Vámbéry Ár-
min Alapiskola „története” 
szolgáltatta a kiinduló alapot, 
ahol is pár év alatt sikerül meg-
kétszerezni a diákok létszámát. 
Ami viszont még ennél is na-
gyobb siker, hogy az említett 
iskola a régió egyik legsikere-
sebb és a szülők szempontjából 
legkeresettebb intézményévé 
vált. Fibi Sándor, aki az említett 
időszakban az iskola igazgatója 
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volt, kiemelte, hogy egy inno-
vatív pedagógiai program meg-
valósításához az egész iskola 
közösségének támogatására és 
meggyőződésére van szükség. 
Az elért eredmények megtartá-
sához ugyanilyen elkötelezettség 
és munkamorál szükségeltetik.

Az ülés harmadik előadója 
Bödök Károly volt, aki „Wal-
dorf-szülőként” gazdagította a 
találkozó szakmai programját. A 
hallgatóság úm. első kézből kap-
hatott információt és betekintést 
arról, hogy a Waldorf-iskolák 
más iskolaszervezettani filozófia 
alapján működnek. Az iskola és 
a család együttműködése olyan 
egységet alkot, mely merőben 
eltér az általánosan elképzelt és 
megszokott formáktól. Bödök 
Károly gyermekei iskoláztatásá-
nak példáján keresztül mutatta 
be mindazt, amiben a Waldorf-
iskolák irányítása eltér a klasz-
szikus iskolákétól, s hogy mi a 
szerepük mindebben a szülők-
nek és az iskolát támogató kö-
zösségnek.

A magas színvonalú előadá-
sokat építő jellegű vita követte, 
melyben felszínre kerültek az 
iskolairányítás szélesebb össze-
függései.

A Katedra Társaság következő 
ülése 2016. november 3-án való-
sul meg, mely a nevelés és okta-
tás időszerű módszertani kérdé-
seit vizsgálja majd. A KT ülését 
követő napon, 2016. november 
4-én a „Katedra Napok” keretén 
belül a széles pedagógiai közön-
séggel szervezünk találkozót a 
dunaszerdahelyi Legend Szálló-
ban. A szimpózium vezérgon-
dolata a „Sajátos nevelési igény a 
mindennapok iskolájában” lesz. 
A Katedra Társaság ezen kiemelt 
rendezvényére minden érdeklő-
dőt szeretettel várunk.

pinTeS gábor
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Bevezetés
Amikor felkérést kaptam, hogy készít-
sek beszámolót a Hogyan válhatunk a 
környék legjobb iskolájává? témában, 
hevesen tiltakozni kezdtem az előadás 
címe ellen. Sokan megpróbálkoztak 
már a JÓ ISKOLA jellemzőinek meg-
fogalmazásával, nem kísérelném meg 
ugyanezt. Arról tudok csupán beszél-
ni, mit tehetünk annak érdekében, 
hogy versenyképesek maradjunk, és 
milyen változások következtek be az 
általam vezetett intézményben az el-
múlt időszakban. Teszem ezt 14 év ve-
zetői tapasztalata alapján.

Iskolavezetőként naponta felteszem 
magamnak a kérdést: tényleg a lehető 
legjobb iskola vagyunk-e? Azt gon-
dolom, a legnagyobb veszély abban 
rejlik, ha elhisszük magunkról, hogy 
a legjobbak vagyunk. A folyamatos 
önkritika, önértékelés, elemzés nem 
hagy elkényelmesedni, és a hibák ki-
küszöbölésére, változtatásra ösztönöz. 
Szükség van a folyamatos megújulásra. 
Egyetértek Esterházy Péter és Charles 
Darwin gondolatával is. Az előbbi azt 
mondta: „Az a veszély, hogy olyanok 
leszünk, amilyenek vagyunk.” Darwin 
pedig: „Nem a legerősebb marad élet-
ben, nem is a legokosabb, hanem az, aki 
a legfogékonyabb a változásokra.” 

Ki ítéli meg az isKolát?
 Véleményt alkot róla az oktatási-

nevelési folyamat közvetlen alanya: a 
GYERMEK.
 A PEDAGÓGUS nem csupán véle-

ményt formál, de az oktatási folyamat 
résztvevője is egyben, szerepe van a 
végrehajtásban, ő közvetíti az értéke-
ket az alany felé.
 A legkritikusabb szemlélő a SZÜLŐ.

Hogyan válHatunK jó isKolává?
novák mónika

 Az iskola funkcionális megítélője a 
FENNTARTÓ.
 A statisztikai adatok, teljesítmény 

alapján ítélnek a TÖRVÉNYHOZÓK, 
a szabályzóhatóságok.
 TÁRSADALMI KONTROLLT gya-

korol felette az iskolatanács és a nyil-
vánosság.

Úgy gondolom, mindegyik fél más-
más szeletet lát az oktatásból, és ezeket 
a szeleteket is különböző nézőpontból 
véleményezi. A kérdőíves felmérések, 
melyeket az intézményekben dolgo-
zók végeznek a partnerekkel szemben, 
bizonyítják, hogy az iskola megítélé-
sének valamennyi résztvevője sokszor 
eltérő értékek közvetítését várja el. 
Akkor lehetünk sikeresek, ha ezeket az 
elvárásokat ütköztetve sikerül megta-
lálni a közös pontokat, s ezeket szem 
előtt tartva határozni meg az utat, 
melyen a résztvevők együtt haladnak 
tovább.

Ma az iskolákban az állami szabá-
lyok által meghatározott formális kö-
vetelményrendszer szerint folyik az 
oktatás: érdemjegyek, minősítések, 
rangsorok, statisztikák, objektivitást 
megkérdőjelezhető kompetenciamé-
rések születnek. Ezek a tényezők kor-
látozzák a szabadságot, pedig a kiváló 
oktatás jellegzetessége, hogy megen-
gedik az iskoláknak, hogy a lehető 
legjobbak legyenek. A leszűkített 
minősítés elhomályosítja azt, hogy 
valójában melyek is az igazán jó isko-
lák, egyre kevésbé világos, hogy mitől 
is jó egy-egy intézmény. Nem elég a 
szabályzóhatóságok felé megfelelni, 
közvetlen kapcsolatot kell fenntarta-
ni az oktatási folyamat résztvevőivel:
 a diákkal, tanulóval, gyermekkel,
 a pedagógussal,

 a szülővel, törvényes képviselővel, 
 a fenntartóval és a nyilvánossággal.

értéKKözvetítés
Az iskolák feladata, hogy értéket hor-
dozzanak, közvetítsenek és hozzanak 
létre, s az általa létrehozott értékek 
hozzájáruljanak a társadalmi hasz-
nossághoz. Az iskolában történő napi 
tartalom különféle csatornákon át jut 
el azokhoz, akik megítélik az adott in-
tézményt, iskolát. 

Mit jelent az érték az iskolának, a 
szülőnek, a diáknak, a tanárnak, a tár-
sadalomnak? Vannak-e örök értékek? 
Ami az iskolát a többi iskolától meg-
különbözteti, az a többletérték, mely 
meghatározza az intézmény arculatát. 
Figyelembe vesszük-e a partnerek ál-
tal elvárt értékeket az iskolai jövőkép, 
arculat alakításakor?

A magyar iskola legfőbb értéke, 
hogy magyar. Felmerül a kérdés, vajon 
ez a szerepe az iskolának megjelenik-e 
a társadalmi elvárásokban. A politikai 
képviseletünknek is óriási a felelőssége 
abban, hogy a magyar iskolák felé azo-
kat a törekvéseiket közvetítsék, melyek 
megtartó erejűek tudnak lenni.

A másik fontos tényező egy jó iskola 
meghatározásában a minőség, amely 
jogosan elvárt igény. A minőség bizto-
sításának elengedhetetlen szempontjai:
 a hozzáadott érték mérése – bemenet 

és kimenet közötti különbség vizsgálata,
 a folyamatos önértékelés,
 a pontos célok meghatározása,
 minőségbiztosítás bevezetése,
 ellenőrzés, visszacsatolás kérése.

értéKeK diáKszemmel
Vekerdy Tamás szerint a fő kérdés az, 
hogy egy iskolának mi a fontos: a tan-
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anyag – aminek a 75 százalékát a méré-
sek szerint a legjobb tanulók is garan-
táltan elfelejtik – vagy a gyermek. Az 
előbbit előnybe helyezők tananyagköz-
pontú, az utóbbit gyermekközpontú is-
kolának nevezi a szakirodalom. Sokféle 
gyerekközpontú iskola van, a lényegük 
az, hogy minden egyes diákból azt hoz-
zák ki, ami bennük valóban megvan. 
Mikor jó a gyermek számára az iskola?
 Ha természetes kíváncsiságát kielégí-

tik, ha a tanulás öröm.
 Ha megtanítják az információszer-

zésre.
 Ha segítik saját érdeklődési területén 

eligazodni, ha felfedezik erősségét, és 
utat mutatnak neki annak fejlesztésé-
ben.
 Ha egyéni képességei szerint halad-

hat.
 Ha lehetőséget adnak számára az al-

kotásra, ha a kreativitására és fantáziá-
jára építenek.
 Ha jól érzi magát a közösségben, ter-

mészetessé válik számára az emberi 
sokszínűség.
 Ha meghallgatják, szeretik és tiszte-

lik.

a pedagógus szerepe 
az értéKeK KözvetítéséBen
A jó iskola kulcsa a tárgyi feltételek 
mellett az értékek közvetítője, a peda-
gógus. Szakemberek szerint a lényeg 
nem az iskola, hanem a jó tanító. Gyak-
ran hallani a szülőktől, hogy nem is-
kolát, hanem tanítót választanak. Sem 
a szülő, sem a társadalom nem tudja 
helyettesíteni a tanító nénit, a tanárt, 
az osztályfőnököt. Bár tekintélyét rom-
bolni olykor túlságosan is jól sikerül.

A pedagógusnak nem elég a szakmai 
tudást birtokolni s alkalmazni, mert 

mellette teljes személyiségével részt 
vesz az oktatási–nevelési folyamatban. 

Nehéz lenne megmondani, előbb 
csökkent-e drámai mértékben e pálya 
megbecsültsége, s ezért kényszerül-
tünk engedményekre a pedagógus-
pályát választók esetében, vagy előbb 
történt visszalépés az alkalmasság 
tekintetében, s az erre adott társadal-
mi válasz a presztízs csökkenése. Az 
viszont biztos, hogy a tekintélyért, a 
tiszteletért folyamatosan küzdeni kell, 
hogy visszaállítható legyen a megbe-
csült pedagógus minta.

A világ annyira pörgős, olyan gyor-
san változik, hogy az oktatásügy-
nek is fel kell vele venni a tempót. A 
gyermekkel szembeni elvárások egyre 
nőnek, így döntő jelentőséggel bír a 
pedagógusok szakmai felkészültsége, 
folyamatos képzése. Strédl Terézia ki-
válóan megfogalmazta e problémát, 
mikor azt mondta: „A ma iskolájában 
a tegnap pedagógusa tanítja a holnap 
gyerekeit.”

Egyszerre két területre kell a peda-
gógusképzésnek odafigyelnie:
 a pályán lévők minőségi (nem fel-

tétlenül kreditpontot érő) tovább-
képzésének szervezésére: szakbővítés 
lehetősége, minősítő szakvizsgák meg-
szerzése, módszertani és szellemi fel-
frissülés, kiégés kezelése, élethosszig 
tartó tanulás biztosítása,
 a pályára lépők szűrésére, alkalmas-

ságuk vizsgálására (a fejkvóta megölné 
a minőséget?).

A szülő számárA legfonto-
saBB értéKHordozóK
Intézményünkben 5 évente felmérjük 
a partneri igényeket, így a szülők által 
megfogalmazott véleményeket is ösz-

szegyűjtöttük, majd megfogalmaztuk 
a partnereink – diákok, szülők, peda-
gógusok – elvárásai alapján az iskola 
küldetésnyilatkozatát. Összegyűjtöt-
tem a szülők által megfogalmazott el-
várásokat (fontossági sorrend nélkül):
 Az iskola tanítsa meg a gyermeket 

tanulni.
 Érezze a gyermekem biztonságban 

magát az iskolában.
 Esztétikus, tiszta környezetben ta-

nuljon. 
 A gyermekem szeresse az osztályfő-

nökét.
 A gyermekem szeressen iskolába jár-

ni.
 A gyermekem részesüljön minőségi 

oktatásban.
 Különösen fontos az államnyelv és az 

idegen nyelvek elsajátítása.
Elenyésző számban várták el az is-

kolától a hagyományápolást, az iden-
titástudat, magyarságtudat erősítését. 
Valószínűleg azért, mert ez az iskola 
tanítási nyelvéből adódóan természe-
tes követelmény. 

az isKolai Klíma
Az iskola olyan hely, ahol életük egy 
szakaszában  az idő nagy részét töltik 
a gyermekek. Dolgoznak itt pedagó-
gusok, egyéb alkalmazottak közel heti 
40 órában, nem mindegy, milyen han-
gulatban végzik mindennapi felada-
tukat. Jogilag ugyan a fenntartóé az 
intézmény, de elengedhetetlen, hogy 
a benne különböző tevékenységet 
végzők jól érezzék magukat. Ez a tény 
ugyanis növeli valamennyiük teljesít-
ményét. Azt mondják, ha belépünk 
egy iskola kapuján, rögtön érezni lehet 
annak meghatározó légkörét. Az isko-
la klímája a közérzetet, a tanuláshoz 
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való viszonyt befolyásoló tényező. Ez 
az iskola kultúrája, amely mindennapi 
megjelenésében értékeket, normákat, 
szokásokat jelent.

a tanulási Környezet
A jó iskolába jó belépni. A környezet 
ápolt és derűs, inspiráló hatású. Nem 
áraszt félelmet és nem sivár. Akkor ki-
váló a tanulási környezet, ha:
 biztosítja a fizikai jólétet, egészséges 

és tiszta munkakörnyezetet teremt,
 biztonságot ad, hiszen balesetmentes,
 egyénre szabott, otthonos és aka-

dálymentes,
 közösségépítő, közös munkálkodás-

ra alkalmas tereket biztosít,
 megfelel az oktatási igényeknek,
 segíti a környezetben való tájékozó-

dást, eligazodást,
 helytörténetre utal, helyi jellegzetes-

ségeket közvetít.

nyilvánosság
A jó iskola folyamatosan kommuni-
kál a szűkebb és tágabb környezeté-
vel. A kommunikáció elemei mind 
kifejeznek valamit, üzenetet külde-
nek a külvilágba az intézményből és 
intézményről. Ezek az információk 
képesek az intézmény iránti bizalom 
megteremtésére. Ma már kiváló esz-
közök állnak rendelkezésünkre, hogy 
a nyilvánosságot tájékoztassuk az is-
kola eredményeiről, a benne zajló te-
vékenységekről. Nem szabad félni az 
esetleges bírálóktól, hiszen egy-egy 
nézőpont elemzése után lehetőségünk 
van a hibák kiküszöbölésére.

A jó iskola nyitott, nem zárja ki a 
szülőt, a volt diákot, a kulturális szer-
vezeteket, inkább igyekszik minél 
szélesebb célközönséget megszólítani, 
és becsalogatni a családokat az intéz-
ménybe. Mindenképpen ajánlatos egy 
intézményi PR terv elkészítése, mely 
az iskola arculatát is kiválóan bemu-
tatja, és szabályozza a partnerekkel 
való kapcsolattartás lehetőségeit.

milyen teHát a jó isKola?
Nagyon röviden összefoglalva:
 Saját arculattal, szellemiséggel ren-

delkezik és értéket közvetít.
 Színvonalas, minőségi oktatást nyújt.
 Követi a világ és környezet változása-

it, alkalmazkodik hozzá és folyamato-
san megújul.
 Szakképzett és elkötelezett pedagó-

guscsapattal, jól felkészült vezetővel 
rendelkezik.
 Gyermekbarát.
 Partnerközpontú.

 Együttműködik háttérintézmények-
kel és szervezetekkel.
 Nyitott a nyilvánosság felé.

Vezetői törekVéseim
Az iskolaigazgató az egész oktatá-
si-nevelési folyamatot közvetítő lánc 
középpontjában áll. Ha visszatekintek 
pedagógiai pályámra, közvetítőként 
jártam be az egyes fokozatokat – ne-
velői munka, összevont évfolyamok 
gyerekeinek tanítása, felső tagozatos 
majd alsó tagozatos osztályfőnöki és 
tanítói tevékenység, kisiskola irányí-
tása, járási székhelyű intézmény veze-
tése. E tapasztalatok által szélesedett a 
látóköröm, megismertem a különböző 
típusú rendszerek működését. 

Beszámolóm utolsó részében arra 
törekedtem, hogy összeszedjem azo-
kat a lépéseket, melyeket elengedhe-
tetlennek tartottam, hogy az általam 
vezetett intézmény előre tudjon lépni, 
s a lehető legjobb iskolává váljon:
 Belépésemkor személyes, egyéni in-

terjú keretében ismertem meg a peda-
gógusközösség tagjait.
 Partneri elégedettségmérést végez-

tünk, és megfogalmaztuk az iskola 
küldetésnyilatkozatát.
 Odafigyeltem a munkaközösségek 

feladatkörének tisztázására, a megfele-
lő vezető kijelölésére. Megköveteltem 
a munkaközösségektől a negyedévi 
részletes értékelések elkészítését.
 Kidolgoztuk az iskola egységes belső 

értékelési rendszerét, ellenőrzési ter-
vet és az új házirendet.
 A környéken elsőként nyitottunk 

nulladik évfolyamot.
 Szakköri tevékenység keretében is 

lehetővé tettük a tanulók felzárkózta-
tását.
 A sajátos nevelési igényű tanulókra 

való tekintettel gyógypedagógust és is-
kolapszichológust alkalmaztunk.
 Belső tantestületi továbbképzéseket, 

csapatépítő tréningeket szerveztem, 
megalkottuk az intézmény továbbkép-
zési tervét.
 A tantestületet újabb, szakképzett, 

kreatív kollégákkal bővítettem.
 Támogattam a kollégákat szakmai és 

módszertani napokon, pedagógusta-
lálkozókon és nyári egyetemeken való 
részvételükben.
 Egyértelmű szabályokat alkottunk a 

pedagógusok jutalmazására, a pótsza-
badságok feltételeit tisztáztuk.
 Idén bevezettük a projektoktatást 

kísérleti jelleggel, valamennyi peda-
gógus részvételével a kiváló gömöri 

példa alapján. Nem szégyen másoktól 
tanulni.
 Bővült a tanításon kívüli tevékenysé-

gek sora (tolerancia napja, gyerekolim-
pia, reformkonyha, mesefesztivál stb.).
 Új szakköröket vezettünk be külső 

munkatársakkal együttműködve (asz-
talitenisz, néptánc, karate, íjászat, ne-
mezelés, énekkar stb.).
 Felújítottuk az iskolai könyvtá-

rat, részmunkaidőben egy kolléganő 
könyvtárosi tevékenységet is végez, 
író-olvasó találkozókat szervez.
 A helyi művészeti alapiskola kihelye-

zett tagozatát helyben látogathatják a 
legkisebbek (zongora, gitár, képzőmű-
vészet stb.).
 Nyári és iskolaszüneti táborokat 

szervezünk.
 Tanulószobai szolgálatot nyitottunk, 

majd a napköziotthon szolgáltatásait a 
felső tagozatos beutazó tanulóknak is 
felkínáltuk.
 A szülői szövetség élére új vezető ke-

rült a legkritikusabb szülők soraiból.
 Részt vettem a szülői választmány 

havi ülésein, ahol a felmerülő problé-
mákra közösen kerestük a megoldást.
 A szülői háttér erősödésével új ren-

dezvényeket szerveztünk, melyek a 
szülők–pedagógusok jobb együttmű-
ködését szolgálták (iskolabál, közös 
sportnapok, nagytakarítás, családi 
hétvégi programok, tanulmányi kirán-
dulások).
 Gondosabban készítettük elő a be-

iratkozási programot, erősítettük a 
kapcsolatot az óvodákkal. Beiratkozási 
tájékoztató füzetet adtunk ki. Megcé-
loztuk, megszólítottuk a szlovák neve-
lési nyelvű óvodákat is.
 Megerősítettük a kapcsolatot külön-

féle szervezetekkel, könyvtárakkal, ga-
lériákkal.
 Névadónk, Czuczor Gergely emléké-

nek ápolását az emlékhét bevezetésé-
vel erősítettük.
 Nyitottunk a nyilvánosság felé: hét-

végi rendezvényekkel, új iskolahonlap 
létrehozásával, nyitott órák bevezeté-
sével a felső tagozaton is.
 Erősítettük a volt diákokkal és volt 

pedagógusokkal való kapcsolattartást 
– pl. évfolyam-találkozók szervezé-
sével. Újraalakult az egykori énekkar 
– együtt énekel volt diák, szülő és pe-
dagógus.
 Elkészült az iskola logója, mottót vá-

lasztottunk, iskolahimnuszt szerkesz-
tettünk.
 A médiát folyamatosan tájékoztat-

tam az iskolában történő események-
ről, eredményekről, és ösztönöztem a 
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kollégákat a helyi lapban való publiká-
lásra. 
 Az Európai Unió által támogatott 

forrásokból sikerült az iskola épületét 
felújíttatni.
 Bővült az iskola eszköztára interak-

tív táblákkal, új számítógépes parkkal, 
táblagépekkel.
 Szaktantermeket hoztunk létre: nyel-

vek, informatika oktatására, felújítot-
tuk a gimnasztikai termet, edzőtermet 
alakítottunk ki.
 Esztétikusabbá tettük az iskola kül-

ső környezetét: közös hétvégi nagyta-
karításokkal, pihenőpark és mászóka 
vásárlásával, sziklakert létrehozásával, 
virág- és faültetéssel, kerítésfestéssel.
 Bővült az iskola támogatóinak listája 

– már nem csupán a 2 százalék adójuk-
kal támogatták a polgári társulásunkat.
 Megtanultunk pályázni, folyamatosan 

figyeljük a pénzszerzési lehetőségeket.

Befejezés
Nem állítom, hogy jó iskola vagyunk, 
de minden tudásunkkal azon dolgo-
zunk, hogy így legyen. Akadnak még 
kitűzött feladatok a jó iskolává válás 
érdekében, mindig van olyan terület, 
melyen változtatni kell. A legfonto-
sabb számomra mindenkor a csa-
patszellem kialakítása, a jó emberi 
kapcsolatok ápolása, ez az alapja az 
alkotómunkának. Hiszem, hogy ki-
váló munkatársakkal és lelkes szülői 
hátérrel megteremthető az összhang a 
kereslet és kínálat között.

HITVALLÁS: „Vezetőnek lenni nem 
azt jelenti, hogy osztod az észt, elvársz, 
dirigálsz, és kiéled a középszerűséged. 
Vezetőnek lenni nem más, mint mi-
kor elszakíthatatlan bizalom fűz össze 
azokkal, akik iránt felelősséggel tar-
tozol. Akik kérdőjel nélkül követnek 
téged bárhová, mert látják, tudod, 
merre mész. Vezetőként nem azért né-
zel hátra, hogy a „dicsőséges” múltad-
ból meríts erőt, hanem mert vigyázó 
tekinteted van a csapatodra, hogy le 
ne maradjon senki. A vezető példával 
vezet, de betartatja a szabályokat. A 
szabályok azért vannak, hogy a csapat 
egyben maradjon, és egymást, együtt 
vigyék előbbre. Aki nem akar a csapat 
része lenni, azt magára hagyja vagy el-
zavarja, mert a csapat érdeke kívánja 
így, nem pedig a középszerű egója. A 
vezetőt azért követik, mert valamikor ő 
is jó követő volt, és megtanulta, milyen 
igazi csapattagnak lenni. Nem kérdés, 
hogy hisz abban, amit csinál, tudja, mit 
csinál, és tisztán látja, hová tart. A ve-
zető a csapatért dolgozik.” (Tonk Emil)

miT Tegyünk, 
hogy iSkolánk 
valóban a régió 
legjobb iSkolái 
közé TarTozzon…

Fibi SánDor

Bevallom, számomra rendkívül meg-
tisztelő, hogy a Katedra Társaság el-
nöke felkért e korreferátum elkészí-
tésére – mondván: Nem kérek mást, 
csak azt, hogy saját tapasztalataidat 
tedd közkinccsé, hiszen neked már 
sikerült ez az igényes feladat. Az álta-
lad vezetett dunaszerdahelyi Vámbéry 
Ármin Alapiskola tanulóinak a létszá-
ma ugyanis viszonylag rövid idő alatt 
szinte megkétszereződött, a szülők el-
ismeréssel és tisztelettel a magukénak 
vallották ezt az intézményt, és ami ta-
lán a legfontosabb, a tanulók szerettek 
iskolába járni, ahol nagyszerűen érez-
ték magukat. A tanulmányi eredmé-
nyeik, a különböző versenyeken elért 
sikereik is bizonyították a felkészítés 
egyértelműen magas színvonalát.        

Tudatosítottam, hogy a felkéréskor 
nem tudományos tézisek, bizonytalan 
hatásfokú javaslatok megfogalmazásá-
ra gondolt Társaságunk elnöke, sokkal 
inkább a tapasztalatok megosztására, 

ami fontos lehet az iskolavezetők, pe-
dagógusok számára, hiszen ezekben az 
években egyre több iskolánk jövője ke-
rül veszélybe. Köztudott ugyanis, hogy 
a folyamatosan csökkenő diáklétszám 
miatt az élesre fent damokleszi kard – 
mely az utóbbi években hatásfokának 
növelése érdekében az iskolák finanszí-
rozását szabályozó törvények és ilyen-
olyan szintű sanda szándékú rendeletek 
álruhájába burkolózik – elmetszeni 
készül nagyon sok iskolánk életének a 
fonalát.    

Emlékeimben kutatva  biztosan ál-
líthatom, számomra évtizedek óta ért-
hetetlen, hogy a meggyőző szakmai 
érvelések ellenére hogyan képes vi-
szonylag sok magyar szülő  mindmá-
ig elhinni azt a hatvanas években – az 
akkori politikai korifeusok és az őket 
segítő regionális és helyi csinovnyikok 
által – elhintett, kimondottan az érin-
tett szülők tudatát deformálni szándé-
kozó politikai szlogent, mely szerint ha 
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azt akarod, hogy gyermekedből legyen 
valami, ne a nemzetiségi iskolába írasd 
be őt. Az eltelt évtizedek alatt a magyar 
tanítási nyelvű iskolákból kikerült sok 
száz és ezer kiváló, itthon és külföldön 
is  elismert  szaktekintély sem tudott 
sok magyar szülőt meggyőzni arról, 
hogy a józan gondolkodás és ítélőké-
pesség helyett szakmai ostobaság fész-
kelte be magát agyuk döntések meg-
hozatalára determinált tekervényeibe. 
Be kell vallanom, egyszerűen képtelen 
vagyok megérteni ezeknek a szülőknek 
a gondolkodását, mely egyértelműen 
figyelmen kívül hagyja a tényeket, az 
értelmes és meggyőző szakmai érve-
léseket, aminek eredményeként még 
a viszonylag jól prosperáló magyar ta-
nítási nyelvű iskolákban is tapasztalt 
folyamatos létszámcsökkenéssel  el-
lentétes irányban növekedett a szlovák 
iskolákba beírt magyar nemzetiségű 
tanulók száma – és  nem csak  azokban 
a falvakban és városokban, amelyekben 
a lakosság túlnyomó többsége már nem 
vallja magát magyar nemzetiségűnek. 
Igaz viszont az is, hogy a legutóbbi évek 
adatai szerint csökkent a szlovák alap-
iskolába járó magyar gyerekek arány-
száma, hiszen az adott alapiskolás kor-
osztálynak 25%-a helyett „mindössze” 
21-22 százaléka nem tanul anyanyel-
vén, azonban mégis elgondolkodtató 
az ismert szociológus – Lampl Zsuzsa 
– 2011-ben végzett kutatásának az a 
konklúziója, mely szerint a nemzetisé-
gileg vegyes területen a szlovák alap-

iskolát végzett gyermekek szüleinek 
77%-a magyar nemzetiségűnek vallja 
magát. Ha ezen a helyzeten változtat-
ni szeretne bárki is, tudatosítania kell, 
hogy ma már nincsenek csodák, olyan 
jellegű csoda sincs, amilyenről Sebők 
Valéria kolléganőnk, a Feledi Kistérségi 
Tanügyi Hivatal szakdolgozója tett em-
lítést az idei hanvai országos tanévnyitó 
ünnepségen a szlovákiai magyar isko-
lákba küldött üzenetében, amikor Mács 
Józsefet idézve ezt mondta: „Az ízig-vé-
rig gömöri Pósa Lajosunk felbecsülhe-
tetlen értékű munkájához kapcsolható 
az a máig fölülmúlhatatlan nemes kö-
vetkezmény is, hogy azok, akik eredeti-
leg a budapesti német iskola által vélték 
biztosítottnak gyermekük neveltetését, 
a Pósa-versek hatására több mint har-
mincezer gyermeket írattak át a magyar 
iskolákba.“  Igen, az ilyen jellegű egy-
szeri csodák helyett nekünk más utat 
kellett, kell, sőt kimondottan muszáj  
választani, ha iskoláinkat meg akarjuk 
menteni… Az évek során fokozatosan 
erősödött bennem az a meggyőződés 
is, hogy nem a nemzeti érzelmeket cél-
ba vevő,  ilyen-olyan rendezvényeken, 
sőt a médiákban is ismételgetett  szlo-
genszerű felhívások, hanem kizárólag a 
pedagógusi hivatásunk és a ránk háruló 
feladat fontosságát tudatosító elkötele-
zett, lelkiismeretes, magas szintű mun-
ka hozhatja meg a várva várt változást a 
szülők gondolkodásában.                                      

A Vámbéry Ármin Alapiskolában az 
ezredfordulót követő évben a tantestü-

let minden tagjának bevonásával egyér-
telműen megfogalmaztuk egész iskolai 
munkánk határozott vezérelvét és üze-
netét: CSAK A  SZÍNVONAL VONZ. 
A hétköznapok gyakorlatában ez nem 
jelentett mást, mindössze annyit, hogy 
számunkra csak a folyamatosan kiváló 
teljesítmény lesz elfogadható az iskola 
vezetésétől, minden pedagógustól és is-
kolai alkalmazottól. Igen, tudom, ez így 
leírva rendkívül egyszerűnek tűnik, ám  
az elhatározás megvalósítása távolról 
sem volt ilyen egyszerű… A korreferá-
tum írására készülőben első lépésként 
csak jelszavakba sűrítve próbáltam meg 
összefoglalni, milyen is volt másfél évti-
zeddel ezelőtt az elképzelésünk a kiváló 
iskoláról, mi mindenre kellett odafi-
gyelnünk, mi mindent kellett máskép-
pen tennünk. E jelszavak alig fértek el 
egy teleírt nagy oldalon… Most mégis 
megkísérlem kiemelni a szerintem leg-
fontosabbakat, hiszen ezek megvalósí-
tásával vált valósággá a tervünk. Ezek a 
következők: 
 a tantestület minden tagjának, pon-

tosabban az iskola összes alkalmazott-
jának megegyezésen alapuló közös 
akarata;  
 egymás munkájának tisztelete;  
 rendszeres óralátogatás az igazgatóság 

tagjai részéről, valamint a kollégák köl-
csönös óralátogatásai, és a tapasztaltak 
őszinte megbeszélése a munkaértekez-
leteken; 
 a  kiváló munkavégzéshez szükséges 

feltételek biztosítása, minden elért rész-
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eredmény elismerése, vagyis a motivá-
ló dicséret következetes alkalmazása, és 
természetesen az ilyen munkához illő 
rendszeres anyagi jutalmazás gyakorla-
tának a bevezetése. 
 Odafigyeltünk olyan nüanszokra is, 
hogy az iskolavezetés a tantestület tag-
jaival, de az alkalmazottakkal szemben 
sem alkalmazott parancsot, utasítást, 
hanem következetesen a megkérést, 
meggyőzést, a szakmai érvelést tartotta 
célravezetőnek, és bármilyen kapcso-
lattartás során kizárólagosan csak az élő 
kommunikációt alkalmazta. Fontos-
sá vált számunkra, hogy a terveket, az 
elképzeléseket rendszeresen megvitas-
suk, és legalább ennyire fontos volt a fo-
lyamatos együttműködés és egyeztetés 
a szülői szövetség vezetésével, az isko-
latanáccsal, az iskola fenntartójával és 
kiemelten fontos az írott és elektromos 
médiák minden szintű képviselőivel. 
Mindannyian tudatosítottuk, mennyire 
fontos, hogy az iskolánknak kimon-
dottan sajátos, egyedi arculata legyen, 
hogy csak a  mi iskolánkra jellemző, 
eddig sehol nem alkalmazott, újszerű 
akciók jelenjenek meg a gyermekekkel 
végzett munkában és a  szülőkkel való 
együttműködésben – pl. a nagyszabá-
sú és az egész városban szinte azonnal 
elismertté vált családi juniális ren-
dezvényeink a szürke gyermeknapok 
helyett, illetve az egész napos közös, 
ünnepélyes, vidám és játékos beiratko-
zás az első évfolyamba, mely rövidesen 
országos népszerűségre tett szert –, és 
természetesen  a teljesen nyitott iskola 
minden attribútumának a megvalósítá-
sa. Ám iskolánk legfőbb prioritásának, 
a célunk elérése szempontjából legdön-
tőbbnek mégis a  legapróbb részletekig 
végiggondolt, megfontolt és tudatosan 
alkalmazott „Humánus és gyermek-
központú iskola“ komplex progra-
munk bizonyult, természetesen annak 
perszonális, szervezési, pedagógiai és 
anyagi oldalának a  biztosításával. E 
program fontos része volt, hogy a  pe-
dagógusok úgy szervezzék a munkát, 
hogy a  gyerekeknek lehetőleg minden 
nap legyen sikerélménye. El kellett fo-
gadtatnunk, hogy a  pedagógusok ré-
széről teljes szemléletváltásra van szük-
ség ahhoz, hogy a  diákok és a szülők  
iskolához való viszonya  megváltozzon. 
Elsősorban azt az alapigazságot kellett 
tudatosítani, hogy az iskola nem azért 
létesült, hogy a  tanítónak munkahelye 
legyen, tehát az iskola nem a pedagógu-
sé, hanem a  gyermekeké és a  szülőké, 
akiknek a pedagógus egy nagyon sajá-
tos, lényegében semmi és senki más-

sal nem pótolható szolgáltatást nyújt. 
Ezért a szülőnek természetes joga van 
ahhoz, hogy a szerinte legjobbnak ítélt 
intézmény szolgáltatását vegye igénybe, 
joga van ismerni a választott intézmény 
mindennapjait, ténylegesen – és nem 
csak hallomásból – ismerni a  tanítók, 
nevelők munkáját, hiszen a  számára 
legértékesebbet, gyermeke tanítását 
bízta rájuk. Ilyen feltételek teljesítése 
adta meg az esélyt ahhoz, hogy a szü-
lő tudatosan a mi iskolánkat tartsa 
a  legjobbnak, a  legszínvonalasabbnak, 
és ezért válasszon minket. Szakmai 
megbeszéléseinken fokozatosan – bár 
korántsem könnyen – teljesen egyértel-
művé tettük azt a  követelményt, hogy 
a tudás átadása, az államilag kötelezővé 
nyilvánított tananyag „megtanítása“ ki-
zárólag az iskola, a pedagógus feladata, 
és ez a  sajátos feladat semmilyen for-
mában, semmilyen mértékben nem ru-
házható át a szülőre – még akkor sem, 
ha roppantul szimpatikusnak tűnik, 
ám végzetesen hamis és tévútra vezet-
het az a gyakori érvelés, hogy mindez 
elsősorban a szülő érdeke, hiszen nem 
tesz mást az otthoni „gyermekével 
együtt tanulással“, csak saját gyermeke  
munkáját segíti. Véleményünk szerint 
azonban az iskola, a pedagógus egyál-
talán nem adhatja feladatul, sőt nem 
is kérheti arra a szülőt, hogy az eddigi 
hagyományokhoz hűen – főleg az alsó 
tagozaton – foglalkozzon otthon egy-
re többet a  gyermekével, vagyis tanít-
sa őt... Amennyiben tehát ez az iskola 
feladata, akkor az iskolában kell meg-
teremteni minden személyi, szervezési 
és anyagi feltételt ahhoz, hogy a lehető 
legmagasabb színvonalon történjen e 
kiemelten fontos feladat megvalósítása. 
Az ilyen jellegű szemléletváltás ered-
ményeképpen vált iskolánk valóban 
gyermekközpontú, humánus intéz-
ménnyé, amelyben következetesen arra 
törekedtünk, hogy lehetőleg ne legyen 
egyetlen olyan tanuló sem, aki sikerél-
mény nélkül megy haza az iskolából, 
hiszen a siker – a részsiker is – a diák 
számára a   leghatékonyabb motiváló 
tényező. 

Elképzeléseinknek viszonylag nehe-
zen, de mégis sikerült megnyerni a tan-
testület tagjait, az érintett szülőket, sőt 
az iskola fenntartóját is, és immár közös 
megegyezés alapján vezettük be az ún. 
egész napos iskolát, melynek alapötlete 
az alsó tagozat két kiváló és kreatív pe-
dagógusától – Vörös Máriától és Szabó 
Évától – származott. Újításunk lényege, 
hogy az alsó tagozaton az iskolatáskát 
hétközben most már nem kellett haza-

vinni, elég volt csak a hét utolsó tanítási 
napján, hogy a szülőknek boldogan di-
csekedve meg lehessen mutatni, mit is 
tanultunk egész héten az iskolában. Az 
alsó tagozaton, ahol az eddigi gyakor-
lat szerint az iskolában átvett tananya-
got a legtöbb tanuló otthon gyakorolta 
be a  szüleivel – vagy esetleg egyedül 
próbálkozott több-kevesebb sikerrel 
ezzel a feladattal – most a napközi ott-
honban a  tanító néni irányításával ké-
szültek fel a  másnapi tanításra, és ott 
készítették el a  házi feladatot is. Tehát 
délelőtt az osztálytanító megtanította, 
délután pedig a  napközis tanító néni 
begyakorolta az adott tananyagot, így 
már képesek voltak közösen, de egyre 
gyakrabban egyedül, majd teljesen ön-
állóan is nagyon könnyen elkészíteni 
a  házi feladatot is. A gyerekek szinte 
észrevétlenül megtanultak önállóan 
tanulni. És a    hitetlenkedők által kez-
detben lehetetlennek tűnő elképzelés 
megvalósult... Megszűnt a  szülő segít-
ségét igénylő tényleges házi feladat, az 
otthoni tanulás, az a  kínos együttlét, 
amikor anyuka a  gyermekével együtt 
sír, hiszen a tanító néni természetesen 
mindent másképpen mondott, mint 
az anyuka, aki segíteni szeretne gyer-
mekének. A napközi utáni órák most 
már a családban eltöltött gondtalan, 
felszabadult játék idejévé válhattak, és 
a kisdiákok másnap vidáman, felszaba-
dultan jöhettek iskolába, hiszen érez-
ték, sőt tudták, hogy előző nap a nap-
köziben teljes mértékben felkészültek 
a  tanításra. Az iskola mindössze azt 
kérte a  szülőktől, hogy gyermeküket 
a  tanév elején írassák be a  napközibe, 
és otthon nagyon sokat beszélgessenek 
velük, hogy a gyermekek kommuniká-
ciós készsége ilyen módon is fejlődjön. 
Talán csodának is lehet nevezni, de vi-
szonylag gyorsan változott a  szülők és 
a  gyermekek viszonya az iskolához... 
Megnőtt a  szülők bizalma az iskola 
iránt, lakószomszédaiknak, barátaik-
nak, ismerőseiknek örömmel újságol-
ták a  gyermekük mindennapjaiban 
beállt nagyon pozitív változást. Arra 
kérték a  pedagógusokat, akiket egyre 
jobban és őszintébben tiszteltek, árul-
ják el, mi történik az iskolában a gyer-
mekekkel, akik azért szomorkodnak 
péntek délután, mert szombaton-va-
sárnap nem mehetnek iskolába, akiknél 
megszűntek az addig szinte rendszere-
sen jelentkező, szorongások okozta reg-
geli hasfájások, a különböző kifogások, 
a szomorú, könnyes szemű könyör-
gések, hogy ne kelljen aznap iskolába 
menni. Mindössze pár év kellett ahhoz, 
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hogy az alsó tagozat minden évfolya-
mában és osztályában bevezessük ezt 
a  koncepciót. Délutánra minden osz-
tály önálló napközis csoporttá alakult, 
hiszen elenyészően kevés volt azoknak 
a gyerekeknek a száma, akik nem láto-
gatták a napközit. Azt is sikerült tehát 
elérnünk, hogy minden alsó tagoza-
tos osztálynak két tanítója volt, hiszen 
a napközis pedagógusok többsége is ta-
nítói képesítéssel rendelkezett. Az adott 
osztály két pedagógusa rendkívül haté-
konyan együttműködött, a gyerekek és 
a szülők nagy örömére. 

És közben szinte észrevétlenül több 
mint 180 diákkal gyarapodott iskolánk 
tanulóinak a  száma, hiszen a  médiák-
kal való kiemelten aktív együttműkö-
désünk révén a  tanításban alkalmazott 
koncepciónk sikerének a  híre eljutott 
szinte az ország minden iskolájába... 
Őszintén örültünk annak, hogy sok 
iskolából érkeztek hozzánk kollégák, 
akiket érdekelt az általunk alkalmazott 
szervezési forma, annak pedig még 
jobban, hogy tudomásunk szerint több 
mint negyven magyar iskola áttért erre 
a gyakorlatra. Ezzel párhuzamosan tár-
tuk szélesre az iskola kapuját és szor-
galmaztuk, hogy a  szülők jöjjenek be 
bármikor az iskolába, hiszen nemcsak 
az iskola kapuja, hanem az osztályok 
ajtaja is nyitva áll előttük. Mindössze az 
iskola igazgatóságán kellett jelezni, me-
lyik osztályban szeretnék meghallgatni, 
megnézni a  pedagógus, illetve gyer-
mekeik munkáját. A  teljes nyitottság 
számunkra azt jelentette, hogy szakítot-
tunk azzal az általam egyébként is sokat 
bírált szinte általános gyakorlattal, hogy 
a legtöbb iskola a szülők számára majd-
nem hermetikusan zárt intézmény, hi-
szen reggelente a  kis elsősöket is csak 
az iskola kapujáig kísérheti az anyukája, 
ahol esetleg csak a  beiratkozások előtt 
néhány nappal szervez az igazgató né-
hány nyílt órát vagy sajátságos esetben 
egy egész nyílt napot, és így évről évre 
lényegében csak egyetlen alkalommal 
ad lehetőséget az érdeklődő szülőknek, 
hogy ténylegesen belepillanthassanak 
az iskola munkájába. Így bizony nehéz 
elérni, hogy a szülő is a magáénak érez-
ze az iskolát...  Természetesen elhan-
gozhat most is az az érv, hogy a szülői 
értekezleteken is módjuk van meghall-
gatni az igazgató, illetve az osztálytanító 
beszámolóját, de saját gyermeküket lát-

ni és hallani a  tanítási órán, az bizony 
leírhatatlanul más élmény... A  szülők 
számára talán ezért volt kezdetben tel-
jesen idegen ez a lehetőség, ám nagyon 
rövid idő alatt ráéreztek az iskola- és az 
óralátogatások jelentőségére, és örül-
tek annak, hogy láthatják gyermekeik 
iskolai aktivitását, megcsodálhatják azt 
a  fantasztikus munkát, amit a pedagó-
gus végez az osztálynyi gyermekkel. Mi 
csak azt kértük tőlük, hogy mindazt, 
amit az iskolában láttak, tapasztaltak, 
jóakaratúan mondják el minden erre 
kérdezőnek az őszinte véleményüket... 
Jóleső érzés volt hallgatni őszinte a vé-
leményüket, különösen amikor arról 
beszéltek örömmel az iskola igazgató-
jának, illetve a helyetteseinek, hogy ők 
lényegében eddig is tisztelték a pedagó-
gusokat, de ezek után különös tisztelet-
tel  értékelik a munkájukat. 

A  fokozatosan növekedő diáklét-
szám, a  tanulók által elért nagyszerű 
eredmények az iskolaügyi minisztéri-
um által támogatott tanulmányi verse-
nyeken és a mindezekért kapott maga-
sabb anyagi dotáció az iskola vezetése 
számára lehetővé tette, hogy a pedagó-
gusok kiváló munkáját és eredményeit 
méltóképpen lehessen anyagilag is ju-
talmazni. Az iskola fenntartójával és a 
szakszervezet alapszervezetével egyez-
tetve sikerült meghonosítanunk azt 
a  gyakorlatot, hogy az adott tanévben 
minden pedagógus és iskolai alkalma-
zott két alkalommal – karácsony előtt 
és a  tanév végén – az eredményektől 
függően, differenciáltan külön pénzju-
talomban részesült. Fontosnak tartom 
kiemelni, hogy a  legalacsonyabb   juta-
lom nagysága sem süllyedt a csak szim-
bolikus jutalom szintjére... Természetes, 
hogy minden alkalmazott tudatosította, 
az iskola vezetése elismeri és méltó-
képpen jutalmazza a  hivatásszeretet-
nek megfelelő szintű munkavégzést, és 
számukra  a  jutalom nem megszokott 
nagysága különösen motiváló volt. 

Mindehhez  természetesen szükséges 
volt, hogy az iskola igazgatója minden 
területen kellőképpen menedzselje az 
általa irányított intézményt, bekapcsolja 
iskoláját a nemzetközi együttműködési 
projektekbe és a  pedagógusoknak, di-
ákoknak lehetővé tegye más országok 
intézményeinek meglátogatását, bará-
ti és szakmai kapcsolatok létesítését, 
és ezen tevékenység megfelelő szintű 

medializálását. A  fenntartóval való ér-
telmes tárgyalások és a sikeres együtt-
működés eredményeképpen az Európai 
Unió strukturális alapjaiból a szlovákiai 
magyar alapiskolák közül talán elsőként 
a sikeres pályázat útján elnyert néhány 
millió koronás támogatásból teljes 
mértékben modernizáltuk a  hatalmas 
iskolaépület fűtési rendszerét, lecserél-
tük a nyílászárók nagy részét, és immár 
csak a fűtésen egy-két év alatt megspó-
rolt pénzen két számítástechnikai szak-
tantermet létesítettünk. A szülői szövet-
ség hatékony és értelmes támogatásával 
feltöltöttük az iskola segédeszköz-állo-
mányát, és a lényegében kihasználatlan 
tantestületi irodából – hiszen a kollégák 
előnyben részesítették a  sokkal ottho-
nosabb kabinetirodákat – létrehoztunk 
az iskola reprezentatív könyvtár- és ol-
vasótermét, melynek berendezését is-
kolánk egyik tisztelője ellenszolgáltatás 
nélkül biztosította. A  szülői szövetség-
gel való eredményes és sikeres együtt-
működésünk egyik kedves mutatója 
volt, hogy az iskola gyönyörű belépő-
csarnokában minden évben közösen 
szerveztük a régió talán legszínvonala-
sabb szülői bálját. 

Külön gondolatsort érdemelne az 
a  tény, hogy a  Vámbéry Ármin Alap-
iskola pedagógusai kellő szaktudásuk, 
mentalitásuk, empátiájuk és döntési 
szabadságra való felkészültségük ered-
ményeképpen a vezetés részéről szinte 
teljesen szabad kezet kaptak a  tanterv 
realizálásának mikéntjére. Ez a döntési 
szabadság vonatkozott természetesen 
az alkalmazott módszerekre is, hiszen 
a  pedagógusok tudatában voltak an-
nak, hogy a tanterv teljesítésének és az 
alkalmazott módszereknek a sikere de-
terminálja az ő munkájuk sikerét is, an-
nak ellenére, hogy az osztályok összeté-
telében és az egyéni képességek között 
természetesen különbségek vannak. 
A  döntési szabadság azonban meglá-
tásaink szerint növelte minden peda-
gógus felelősségérzetét. Tény viszont, 
hogy e döntési szabadság csak azután 
lépett érvénybe, hogy előzetes mód-
szertani összejöveteleinken eleve kizár-
tuk azokat a  módszereket, eljárásokat, 
amelyek elősegítenék a diákok tanulás-
hoz való viszonyának romlását, a defi-
níciók, különféle elolvasatlan irodalmi 
alkotások lediktált tartalmai, adathű 
írói életrajzok és esetleg a  pedagógus 



kaTeDra TárSaSág

által a tankönyvben aláhúzatott szöve-
gek teljesen fölösleges memoritersze-
rű bemagolását, és hasonló lélekrontó 
eljárásokat... Külön említésre méltó az 
alsó tagozatos pedagógusok kreativitá-
sának a sikere, akik játékos módszerek 
alkalmazásával szinte probléma nélkül 
megtanították tanulni a kisdiákokat, és 
ráérezni a  tanulás, a  tudás, az ismere-
tek elsajátításának az örömére. Öröm 
volt észlelni, figyelni ezt a csodát, átél-
ni azokat a perceket, amikor a tanítási 
órák közötti szünetben a  kisdiák csil-
logó szemmel meséli, mit is tanult az 
előző órán, és mennyire fog örülni az 
anyukája, apukája, ha mindezt elmond-
ja majd otthon... Öröm volt tudatosí-
tani az újszerű szakkörök iránti magas 
érdeklődést és a  diákok tanulmányi 
sikereit, öröm volt olvasni az általuk 
szerkesztett iskolaújságot, és büszkén 
nyugtázni, hogy az idegen nyelveket – 
beleértve a szlovák nyelvet is – csopor-
tokra bontott osztályokban tanítjuk, az 
pedig különösen nagy öröm volt, hogy 
a  nagyon jó nyelvérzékkel rendelkező 
diákjaink közül többen is középszintű 
nyelvvizsgát tettek angol nyelvből a ki-
lencedik évfolyamban.

Korreferátumom záró szakaszában 
– nem általánosan érvényes tételként – 
mégis fontosnak érzem, hogy az elkép-
zelések, az eredmények és tapasztala-
tok, az utánzásra felkérő javaslat nélküli 
gondolatébresztő eljárások felsorolása 
után talán vitaindítóként mégis tegyük 
fel azokat a  kérdéseket, amelyeket be-
vezető gondolatként kellett volna fel-
tennem.  Kíséreljük meg mégis közö-
sen keresni a választ arra, milyen is a jó 
iskolaigazgató, a jó tantestület, kik a jó 
pedagógusok, akik nélkül nem létezik 
jó iskola – és egyáltalán, milyen a  jó 
iskola.

Véleményem szerint a  jó pedagógus 
a módszertanilag is kiválóan felkészült, 
kreatív tanító, aki pozitívan viszonyul 
a  tanulókhoz, szereti és megérti őket. 
Nem hangulatember, van humorérzé-
ke, következetes, igényes és igazságos, 
képes minden helyzetben sikeresen 
motiválni a diákjait, és ami a legfonto-
sabb: saját személye megszerettetése ré-
vén az általa tanított tantárgyat is meg-
szeretteti diákjaival. Tiszteli a szülőket, 
képes őket megnyerni a következetes 
együttműködésre. Közösségi ember, 
tiszteli, elismeri kollégái munkáját, ké-

pes mindig befogadni az új ismereteket, 
hiszen következetesen elveti azt a szem-
léletet, hogy „én így tanítok már évek 
óta, és ha akkor az jó volt, akkor most 
is jónak kell lennie”… És talán ami 
a  legfontosabb: ő „par excellense” pe-
dagógus, mindig az – az osztályban, az 
iskola folyosóján, az iskolán kívül, a kö-
zösség életében, a lakhelyén, a kulturá-
lis rendezvényeken, aki személyiségével 
is kivívja a szülők tiszteletét. Akinek az 
egész munkája sugározza a hitvallását, 
mely szerint tudás nélkül nem lehet, 
szív nélkül pedig nem szabad tanítani.                                                                                                                   
A jó igazgató pedig maga is jó pedagó-
gus, amellett nagyon jó menedzser, aki 
képes összetartó, együtt gondolkodó 
közösséggé formálni a beosztottakat, 
aki képes  a tantestülettel, a szülőkkel, 
az iskola fenntartójával és az iskolata-
náccsal nagyon szorosan együttmű-
ködve kialakítani az iskola saját arcu-
latát, ezáltal vonzóvá tenni az iskolát; 
aki meggyőz és nem autokrata, nem 
utasít, nem kényszerít; aki képes elfo-
gadni más véleményét is; aki engedi 
szabadon dolgozni a pedagógusait, de 
nagyon jól tudja, kit, mikor és hogyan 
kell ellenőriznie, vezetnie, irányítania; 
aki nagyon átgondolt módon képes 
magas szinten menedzselni az általa 
vezetett iskolát és együttműködni a 
szülői szövetséggel, az iskolatanáccsal 
és az iskola fenntartójával is, és akinek 
az ajtaja mindig mindenki előtt nyitva 

áll. Aki képes megteremteni az iskola 
egyedi, különlegesen vonzó szellemi-
ségét, mely bizalmat, biztonságot su-
gároz, ahol nem idegen a következetes 
és tudatos együttműködés, a megfelelő 
szintű tolerancia, a tudatos rend és a 
maximális igyekezet. 

És akkor milyen is a valóban nagyon 
jó iskola… A valóban jó iskola min-
den bizonnyal mindenféle felülről jövő 
akadályoztatás ellenére is autonóm in-
tézményként működik. Van saját egyé-
ni arculata, stratégiai terve, jövőképe, 
vonzó, színvonalas iskolai programja, 
mely a tevékenységek kiemelkedően 
széles skáláját tartalmazza. Jól felkészült 
igazgató áll az intézmény élén, és kivá-
ló, elkötelezett pedagógusok alkotják a 
tantestületet. Hibamentesen működik 
a belső kommunikáció a pedagógus–
iskolavezetés, pedagógus–pedagógus, 
pedagógus–diák viszonylatokban. Min-
den pedagógus arra törekszik, hogy a 
diákokat megtanítsa tanulni, megtanít-
sa, hol és hogyan lehet az ismereteket 
alkalmazni. A jó iskola példamutatóan 
együttműködik a szülőkkel. 

Örömömre szolgál, hogy ezek a kri-
tériumok nem csak számomra rendkí-
vül fontosak, hanem több kiváló szak-
embernek is ez a véleménye, ahogyan 
erről meggyőződhetünk Albert Sándor 
Még nem késő című értékes tanulmá-
nyából is. Ajánlom minden kollégának 
ezt a publikációt… 
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Szlovákia oktatásügyi minisztere, Peter 
Plavčan a 2016/2017-es tanév legfőbb 
céljaként az értő olvasás készségének 
fejlesztését tűzte ki annak érdekében, 
hogy a PISA-felmérésen (Programme 
for International Students Assessment 
– nemzetközi tanulói tudásszintmérő 
program) a hazai diákság az átlagnál 
jobb eredményeket érjen el. 

A PISA meghatározása szerint a 
szövegértés „az írott szövegek meg-
értése, felhasználása és az ezekre való 
reflektálás, illetve a velük való elköte-
lezett foglalkozás képessége annak ér-
telmében, hogy az egyén elérje céljait, 
fejlessze tudását és képességeit, és ha-
tékonyan részt vegyen a mindennapi 
életben“ (Národná správa OECD PISA 
SK, 2009, 3; saját fordítás).

Az olvasás elengedhetetlen az egyén 
kulcskompetenciáinak, mindenekelőtt 
a tanulás kompetenciájának fejleszté-
séhez. A modern technika által kifej-
lesztett módszerek és eszközök elle-
nére még mindig az olvasás maradt a 
tudás megszerzésének és bővítésének 
alapvető stratégiájaként. A fenti jel-
lemzőket is figyelembe véve fontosnak 
tartjuk a diákok olvasási készségének 
fejlesztését, ami a legújabb kutatások 
szerint kritikusnak mondható. A fel-
mérésekről szóló anyagot a Szlovák 
Köztársaság kormánya tudomásul 
vette, és az Oktatásügyi Minisztérium 
mellé rendelt egy koordinációs bizott-
ságot. Ennek fő feladata olyan nemzeti 
stratégia kidolgozása, melynek kö-
szönhetően a ránk váró PISA 2018-as 
felmérésen a szlovákiai diákok olvasá-
si készségükben felülmúlják az OECD 
államok átlagát.

Az olvasás szorosan összefügg a szö-
vegértéssel. Gósy Mária szerint az ol-
vasási folyamat két fő részre osztható: 
az első rész a vizuális élmény alapján a 
betűsorok megfejtése (szavak, szószer-
kezetek, mondatok megértése), a má-
sodik rész a megértés – a morfológiai 

a 2016/2017-eS Tanév a SzövegérTéS éve
vízkeleTi láSzló

szerkezet jelentéssel való azonosítása 
(Gósy, 1998, 175). A meghatározás 
alapján az olvasást dekódolási mecha-
nizmusnak is nevezhetjük, a szavak és 
a mondatok olvasásakor megtörténik 
a tartalom felismerése. Az olvasás ké-
pessége információszerző, tudásbő-
vítő és élményszerző funkcióval jel-
lemezhető. Ez a szemlélet olvasható a 
PISA-felmérések meghatározásában 
is: „írott szövegek megértése, felhasz-
nálása (…) annak érdekében, hogy az 
egyén elérje céljait, fejlessze tudását és 
képességeit, és hatékonyan részt ve-
gyen a mindennapi életben” (Csíkos, 
2006, 178). 

Az olvasott szöveg megértése több 
tényező függvényében valósul meg. 
Megfigyelve a mai kor diákságát, arra 
a következtetésre jutunk, hogy gyak-
ran fordul elő olvasási zavar, illetve 
diszlexia. A kutatások több hibát is 
kimutatnak: 
 megértési zavar
 olvasói rutin hiánya
 nem megfelelő olvasástanítás.

Az olvasás nagyon összetett folya-
mat, nyelvtani és kognitív funkciók 
összekapcsolása teszi lehetővé az in-
formációk feldolgozását. Az olvasási 
folyamatot különböző modellekkel 
próbálják szemléltetni. Többféle mo-
dell ismeretes, a legtöbb közülük a vi-
zuális dekódolástól az olvasottak meg-
értéséig szemlélteti az olvasás, illetve a 
megértés folyamatát. Valamennyi ábra 
az írott nyelv tanulásának és megérté-
sének két szakaszát különbözteti meg: 
 szimbólumok (betű, szó, mondat) 

felismerése
 a szimbólumokhoz társított jelentés.

A nyelvészek közül először Leonard 
Bloomfield 1942-ben jelentette ki, 
hogy az olvasás tanulásában a gram-
matikai folyamatoknak kiemelkedő je-
lentősége van. Az olvasás tanulásának 
elsődleges feltétele a megfelelő anya-
nyelvi tudás. A tanulásban továbbá 

a beszédnek és a beszédmegértésnek 
van lényegi szerepe. Ezt a folyamatot 
a következő ábrával szemléltethetjük:

BESZÉD-
MECHANIZMUS

(megértés 
és jelentés)

OLVASÁSI 
KÉSZSÉG

GRAMMATIKAI 
FOLYAMATOK

(hangtan, 
alaktan, 

mondattan) 

+

Az értő olvasás tudatos alkalmazá-
sa az iskolai oktatás részét kell, hogy 
képezze. Ha megfigyeljük az érettségi 
vizsgák alakulását, akkor láthatjuk, 
hogy a nyelveknél már régóta a teszte-
lések részét képezik az értő olvasáson 
alapuló feladatok. Éppen ezért a tuda-
tos értő olvasás tanítása a pedagógusok 
elsődleges feladatai közé tartozik. Mit 
is jelent az értő olvasás? A vizuális de-
kódolás (betű-hang kapcsolatának fel-
ismerése) tudatos alkalmazása, a men-
tális lexikon aktiválása, grammatikai 
jegyek felismerése és mindezek jelen-
téssel való párosítása (Gósy, 2008, 3).

Az írott és a beszélt nyelv közt össze-
függések találhatók. A hangzó beszéd 
feldolgozása a hallással kezdődik, s en-
nek párhuzamos folyamata a látás – az 
írott szöveg felismerése. A megértés, a 
felismerés teszi lehetővé a szöveg de-
kódolását. Adamikné Jászó Anna sze-
rint a beszélt hangsor szavakkal való 
azonosítása, valamint a grammatikai-
szintaktikai struktúrák azonosítása 
teszi lehetővé a megértést. Megállapít-
hatjuk, hogy az olvasási készség két fő 
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szegmense a grammatika és a jelentés 
(Adamikné, 2003, 42–58).

Az olvasás egy komplex folyamat. 
A nyelvészeti és módszertani kutatá-
sok szerint az olvasástanítás szoros 
kapcsolatban áll az anyanyelvvel, an-
nak struktúráival, grammatikai jel-
lemzőivel, nyelvi hasonlóságokkal és 
különbözőségekkel (vö. Józsa, 2006). 
A tanulási folyamatok alapját az ol-
vasás képezi. Ez a mechanizmus nem 
korlátozódik az alapiskolára, hanem 
középiskolai osztályokban is folytatni 
kell, mégpedig az értő olvasás gyakor-
lásával. A gyakorlott olvasó képes a 
beszédfolyamat során a tudatos javí-
tásra, önmegfigyelésre és reflektálásra, 
szét tudja választani a fontos és a nem 
fontos információkat. Éppen ezért 
tudnunk kell, hogy tanulóink milyen 
szinten ismerik a leggyakoribb 5000 
szót, melyet az olvasáskészség kritikus 
szókészletének nevezünk (vö. Ada-
mikné, 1990). 

A szövegértés éve van. Minden pe-
dagógus feladata, hogy felmérje di-
ákjai olvasási technikáját, javítson 
azon akár szövegértő feladatok krea-
tív alkalmazásával. A szöveg felisme-
rése, megértése és átélése, a szavak 
jelentéssel való párosítása pozitívan 
hozzájárul a tanulás technikájának 
javításához. Olvasással nemcsak a szó-
készletünk, ismereteink bővülnek, ha-
nem személyiségünk is fejlődik. 
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Létezik egy emberre jellemző moz-
gáslépcső, amin a normális fejlődési 
ütemben haladó gyerekek a fejlődé-
sük során keresztülmennek. Minden 
mozgásfajtához, mozgáslépcsőhöz 
egy vagy több agyi terület érése, be-
érlelése kapcsolódik. A mozgás által 
jutnak el azok az ingerületek az agy-
ba, melyek kiépítik azt az idegrend-
szeri hálózatot, amely szükséges egy 
konstruktív, sikeres élet leéléséhez. 
Ha a mozgásfejlődés során ebből a 
mozgássorból kimaradnak elemek, 
vagy nem az egymásra épülés sor-
rendjében történik a továbblépés, 
akkor a gyermekeknél fennáll a ve-
szélye annak, hogy a későbbiek során 
idegrendszeri éretlenségből fakadó 
tanulási és életvezetési problémáik 
lesznek. Az idegrendszer érettségé-
nek/éretlenségének az állapota sze-
rencsére nem állandó. Az esetleges 
éretlenségeket, deficiteket bizonyos 
fejlesztő, terápiás eljárásokkal a 
megfelelő életkorban (minél koráb-
ban) igen hatásosan lehet korrigálni. 
Erre a korrekcióra, felzárkóztatásra 
az egyik legmegfelelőbb módszer az 
Alapozó Terápia.

Az Alapozó Terápia elméle-
ti hátterének alapjait Carl Henry 
Delecato ideggyógyász és kalifor-
niai idegsebész kollegája dolgozta 
ki. Kutatásokkal igazolták, hogy az 
anyanyelvi készséghiányos gyer-
mekek idegrendszerének fejlettsége 
elmaradott, éretlen, rosszul szerve-
zett. Ennek okaként a  mozgásbeli 
elmaradást feltételezték. A Delecato-
módszert Magyarországon először 
Kulcsár Mihályné fejlesztő pedagó-
gus használta óvodás korú gyerek 
fejlesztésére. Dr. Marton Dévényi 
Éva ideggyógyász és munkatársai 
ezt a módszert tovább elemezve, to-
vábbfejlesztve kidolgozta az Alapo-
zó Terápiát. A terápia eredetileg az 
anyanyelvi készséghiány kezelésére 
irányult. Majd a terápia továbbfej-

Szakmailag eliSmerT, 
idegrendszert	fejlesztő	
mozgáSTerápiák: 
alapozó Terápia

pócS zSuzSa

lesztése, kibővítése több területen 
használható, idegrendszeri érést 
megalapozó módszert hozott létre.

az alapozó Terápia 
egy	komplex	fejlődéstani	
szemléletű	fejlesztő	
Terápia (marTon-Dévényi, 
2009)
Ez a terápiamódszer egy komp-
lex, mozgásfejlesztésen alapuló 
motoszenzoros típusú idegrend-
szert fejlesztő terápiát foglal magába, 
amely során a  gyermeknél újrain-
dítják az emberi fejlődéstani moz-
gássorozatot, mintegy még egyszer 
„belökve” az agy fejlődésbeli lehető-
ségét. A gyermeket a terápia során 
igen magas fokú mozgásügyességig 
juttatja el. 

Az alapozó terápia lényege az ideg-
rendszeri érés elősegítése. Az emberi 
idegrendszer egymásra épülő érési 
szakaszainak mozgásos megjelenései 
a kúszás, mászás, felülés, járás stb., 
ám ezekkel párhuzamosan és ezektől 
el nem választhatóan (mondhatni, 
az idegpályák bejárásával) fejlődnek 
ki az úgynevezett kognitív képessé-
gek és készségek: a figyelem, felfogás 
és emlékezet, azaz a tanulás alapvető 
készségei.

Gyakran előfordul, hogy a moz-
gásos érés valamelyik szakasza túl 
gyorsan vagy túl lassan zajlik le, vagy 
akár teljes egészében kimarad. Ez az 
adott pillanatban ugyan nem tűnik 
nagy problémának, sőt a szülő talán 
észre sem veszi, ám pár évvel később, 
általában az iskolába kerülés környé-
kén a mozgásfejlődés korábbi zavara 
iskolai részképesség-zavar formájá-
ban jelentkezhet: a gyerek nem tud 
az elvárt ideig és intenzitással figyel-
ni; nem sikerülnek a betűk megfor-
málásához szükséges finommotoros 
mozgások; nem megy a szám- és 
mennyiségfogalmak megértése; 
problémát okoz a tábláról másolás 
(másik síkban gondolkodás), stb.
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Az Alapozó Terápiában az előbbiek 
mellett a beszédtechnika is fejlődik, 
hiszen maga a beszéd is az előbb leírt 
mozgásfejlődési sor része. Gyakori, 
hogy az óvodás korú gyerekek kiej-
tésén, beszédhangjainak megformá-
lásán jól kivehető egyfajta éretlenség 
(pöszeség, selypítés) jelentkezik. Mi-
vel a terápia az arcizmok „edzésére”, 
fejlesztésére is hangsúlyt fektet, az 
Alapozó Terápia az esetleg szükséges 
logopédiai munkát is segíti.

 Az Alapozó Terápia tehát a beszéd- 
és mozgásproblémás gyerekeken, va-
lamint az olvasásproblémásokon és az 
írás alaki részével küszködőkön segít 
elsősorban, illetve a  figyelemzavarral, 
szám- és mennyiségfogalmak megér-
tésével küzdő gyerekeknek nyújt se-
gítséget (5-16 éves korig). Segít még 
az organikus eredetű hiperaktivitásra 
diagnosztizált és az autisztikus tüne-
tekkel bíró gyermekeknél is, de nem 
vált be a  helyesírási problémákkal 
küzdőkön, illetve a jó olvasás techni-
kával rendelkező, kizárólag szövegér-
tés-gyenge gyermekeknél.

mely eSeTben ajánloTT 
az alapozó Terápia?
A fejlődés nehézségét vagy elakadását, 
ennélfogva a terápia szükségességét je-
lezheti, ha az alább felsorolt „tünetek” 
közül huzamosabb időn át és egyszer-
re minimum 3 megfigyelhető:

Óvodás korban a gyerek: 
 beszéde nehezen érthető, nem tudja 

kifejezni magát; 

 nehezen érti a kérdéseket, utasításo-
kat; 
 nehezen mond el verseket, nem szí-

vesen hallgat mesét; 
 végig sem hallgatja a kéréseket; 
 folyton elfelejti, mit kérnek tőle; 
 hol az egyik, hol a másik kezében 

fogja a ceruzát; 
 összetéveszti a bal és a jobb kezét; 
 nem tud ollóval vágni, ügyetlen a keze; 
 nem szívesen rajzol; 
 beszédében hiányos, bizonytalan 

vagy zavaros az irányok, névutók 
(jobb–bal, föl–le, előtt–között, stb.) 
használata; 
 öltözködési gondokkal küzd, példá-

ul a cipő felhúzása, a fűzés, a kötés, a 
gombolás súlyos nehézséget okoz neki; 
 mozgásában ritmustalanság figyel-

hető meg (pl. az egyenletes ritmustaps 
is nehézséget okozhat); 
 nagymozgásaiban koordinálatlan: 

ügyetlenség, felesleges kapkodások, 
labilitás; 
  rajzaiban feltűnő a testséma zavara 
vagy hiánya; 
 nyugtalanul és/vagy keveset alszik; 
 folyton izeg-mozog, nem tud egy 

helyben megülni, esetleg állandóan 
beszél; 
 túl nyugodt, alig szólal meg; 
 az óvodában vagy a játszótéren egye-

dül szeret játszani; 
 csak a saját szabályai szerint hajlandó 

játszani, nem tud veszíteni; 
 gyakran kap dührohamot, kiabál, 

földhöz vágja magát.

Az iskolás korban  a  tünetek sokkal 
nyilvánvalóbbak:  
 nem képes tartós figyelemre, figyel-

me könnyen elterelhető; 
 lemarad, lassú a feladatok elvégzésé-

ben; 
 nehezen vagy egyáltalán nem képes 

a tanítási órát végigülni; 
 térben és időben nem tud tájékozód-

ni; 
 olvasás- és írásproblémával küzd 

(diszlexia, diszgráfia); 
 számolási nehézségei vannak 

(diszkalkúlia); 
 a dolgozatokban átugrik, kihagy fel-

adatokat;  
 mozgáskoordinációja nem az életko-

rának megfelelő;  
 gyakran elfelejti, hogy az előbb mit 

kértek tőle; 
 nyugtalanság, dekoncentráltság, vál-

tozó teljesítmény, fáradékonyság, ön-
bizalomhiány, befelé fordulás, agresz-
szió, stb. figyelhető meg rajta.

Bővebb információ a  terápiáról, il-
letve a terapeuták működéséről, elér-
hetőségéről (Magyarország, Szlovákia, 
Erdély stb.) az Alapozó Terápia Alapít-
vány honlapján található: 
www.alapozoterapiak.com. 

A  magyarországi egyetemeken ok-
tatott további mozgásterápiák: Ayres 
–szenzomotoros integrációs mozgás-
terápia, TSMT – Tervezett Szenzomo-
toros Tréning, HRG – Hidroterápiás 
Rehabilitációs Gimnasztika.



osztályfőnök

Már a folyosóról, csukott ajtón keresz-
tül is tökéletesen hallatszik a heves 
vitatkozás zaja. Az osztályban óriási 
hangzavar, kipirosodott arcok, duzzogó 
tekintetek, néhány csendes megfigyelő, 
de még több, az igazát bizonyítani vá-
gyó, hangoskodó diák. A tananyaggal 
haladni kellene, de az osztály figyelmét 
teljesen leköti a szalagavatóra való elő-
készület, amiben úgy tűnik, talán so-
sem fogják megtalálni a közös hangot. 
Vajon mit tehet egy osztályfőnök, hogy 
diákjait mihamarabb átsegítse a puska-
poros hangulatú hétköznapokon?

Többfajta taktika létezik az ilyen és 
ehhez hasonló konfliktusok kezelé-
sére: a „Nem veszek róla tudomást”-
tól kezdve, a „Meghallgatom őket és 
kivárok”-on át, egészen a „Tanítási órán 
abszolút nem beszélünk róla”-ig.

Az osztályfőnökökkel végzett mun-
kánk tapasztalatai azt mutatják, és ezt 
igazolja az általános társadalmi tapasz-
talat is, hogy a közösségi konfliktusokat 
legtöbb esetben rossznak, kerülendő-
nek tartjuk. Valóban, konfliktuskerülő 
kultúrában élünk, azonban azt is érde-
mes tudatosítani, hogy a nyílt konflik-
tusok hiánya egy csoportban nem fel-
tétlenül jelent harmóniát, sőt.

Ha csoportdinamikai szempont-
ból szemléljük a csoportban megjele-
nő konfliktusokat, akkor a következő 
szempontokat érdemes figyelembe 
venni:

mit mutatHat meg neKünK 
A konfliktusok megjelené-
se arról, Hogy az osztály 
milyen csoportdinamiKai 
fázisBAn tArt? 
A csoportélet korai szakaszában éppen 
a konfliktusoknak van a legnagyobb 
szerepük, mert a csoporttagoknak eze-
ken keresztül van lehetőségük megküz-
deni az osztályban betöltött szerepü-
kért (például: aki több követőt tud saját 
maga és az adott helyzetben formált vé-
leménye mellé állítani, az közelebb jut 
a véleményvezér szerepéhez), és ezeken 
keresztül formálódik ki az osztály ér-
tékrendje (így dől el például, hogy az 
osztályközösségben mi az elfogadott és 
mi nem, milyen általános értékeket fo-
gadnak el közösen és mi az, amit elítél a 

konFlikTuSok az oSzTályban éS azon kívül
az	osztályfőnök	szerepe	az	osztályközösség	életének	alakulásában

borvák mária – molnár kriSzTa

közösség). Ha egy későbbi szakaszban 
alakul ki viharos, konfliktusos időszak, 
akkor gyanítható, hogy beállt valami 
olyan változás (például egy új osztály-
társ érkezése), ami miatt újra vissza 
kell térniük egy viharzásos szakasz-
ba, és néhány érték, belső szabály újra 
megmérettetik, hogy a közösség ezáltal 
megerősödhessen. 

milyen szüKségleteK vannaK 
A kiAlAkuló konfliktusok 
HátteréBen? 
Nagyon gyakran előfordul, különösen 
a tinédzser korosztály esetében, hogy 
a felszínen zajló konfliktus tárgya csak 
ürügy az összecsapásra, de a dolgok 
mélyebb rétegében valami olyan hiány, 
szükséglet, probléma lapul, amelyről 
nem tudnak vagy nem mernek nyíltan 
beszélni. Például az ülésrend kialakítá-
sán zajlik a vita, de a valós probléma az, 
hogy valakivel szemben kirekesztően 
viselkedik a többség, s nem mutatnak 
a kiközösített diákkal szemben mini-
mális elfogadást sem. Vagy: az osztály-
kirándulás helyszínének kiválasztásán 
vitatkozunk, de a valós nehézséget a 
diákok családi anyagi helyzetének kü-
lönbözőségei jelentik. Az ilyen esetek-
ben nagyon fontos szerepe van a felnőtt 
vezetőnek abban, hogy az osztályban 
mint védett közegben a valós kérdé-
sekről is párbeszéd kezdődjön, akár a 
felszíni konfliktustól függetlenül is. 

megVAn-e A kellő tolerAn-
ciA, empátiA, AlApVető VitA-
Kultúra a csoportBan aHHoz, 
hogy A konfliktusok kiBon-
taKozHassanaK? 
Ha úgy tekintjük az osztályközösséget, 
mint a személyiségfejlődéshez szük-
séges személyközi tanulás gyakorló 
terepét, akkor mondhatjuk azt, hogy 
a konfliktusok megélése és kibonta-
koztatása által a diákok a felnőtt éle-
tükhöz szükséges alapvető készségeiket 
fejleszthetik. Ehhez azonban, hogy egy 
konfliktus ne csak a felszín alatt 
duzzadó feszültség vagy parttalan 
csatározás és egymás szántszán-
dékkal történő bántása legyen, 
meg kell építenünk a csoporttal 
közösen azt a bizalmi hálót, amely 

„megtarthatja” a véleménykülönbsége-
ket, érdekellentéteket, személyek kö-
zötti feszültségeket is. A csoport felnőtt 
vezetőjének szerepe ilyenkor az, hogy 
folyamatosan ellenőrizze, és ha kell, 
építse a csoportban meglévő toleran-
ciát, hogy a diákok a véleménykülönb-
ségek ellenére is tudatosítsák azt, hogy 
nem „kell” mindenkinek mindenkit 
szeretni és mindenkinek mindenben 
egyetérteni, de a különbözőségek iránt 
toleráns és tiszteletteljes módon köze-
lítsenek.



osztályfőnök

A nyílt konfliktuskezelés és 
trAnszpArenciA fontosságA
A partnerséghez és a szabadsághoz 
kapcsolódik ez az alapelv, mely szerint 
minden, a csoportban keletkezett konf-
liktust a csoport körében kell kezelni, 
illetve minden, ami a csoportban törté-
nik, az a csoportra, a csoport egészére 
tartozik. Ennek háttérében egyrészt az 
egyén biztonságának megteremtése 
áll (hogy bárki, aki konfliktusba kerül, 
érezhesse a csoport megtartó erejét, és 
ne kerüljön olyan veszélybe, hogy sze-
mélyes büntetésben, igazságtalanság-
ban részesül), másrészt a nyílt kultúra 
megteremtésének szándéka, hogy a 
konfliktusokat felvállaljuk, és az érin-
tettek teljes körében tudjuk feltárni, 
megbeszélni és közösen elfogadható 
megoldást keresni.

Nagy segítségünkre lehet, ha a már 
meglévő és megnyilvánuló konflik-
tusra úgy tudunk tekinteni mint ener-
giaforrásra, ami erőt ad a diákoknak 
ahhoz, hogy megfelelő vezetés mellett 
valós párbeszédet alakíthassanak ki 
egymással. Az osztályfőnöknek ebben 
van kiemelkedő szerepe, hiszen az ő 
konfliktushoz való hozzáállása lesz az, 
ami meghatározó példát mutat a diák-
jai számára. Ő döntheti el, hogy teret 
biztosít-e a konfliktus kibontakozásá-
nak, keretet és biztonságos teret adva 
a diákok hevült párbeszédének, vagy 
inkább a konfliktuskerülés taktikáját 

választja. Ez esetben nem kerül kibon-
tásra a konfliktus valós forrása, hanem 
egyszerűen csak bízunk abban, hogy 
vagy magától megoldódik (általában 
hosszabb idő elteltével), vagy jön va-
laki, aki valahogy megoldja azt. Éppen 
ezért fontos, hogy tanárként elsősorban 
saját magunkat is megvizsgálva azono-
sítsuk, hogy milyen viselkedésformát 
öltünk magunkra egy kialakult konflik-
tusban, hiszen ennek tudatosítása már 
önmagában biztonságot tud adni egy 
ilyen helyzetben.

Az igAzi konfliktuskezelés 
A konfliktus megelőzéséVel 
kezdődik
A következőkben szerettünk volna 
néhány olyan gyakorlatot bemutat-
ni, amelyek abban segítik az osztály-
főnököket, hogy a rivalizálás, a vitás 
kérdések, a konfliktusok okozta erős 
érzelmek egy játék vagy egy „mintha 
helyzet” keretén belül törjenek elő, ahol 
a játék szabályai és keretei tudják bizto-
sítani a biztonságos teret. 

életmentő tutAj
Időkorlát: 40 perc
Létszám: a teljes osztály
Eszközigény: osztálylétszámnyi + 2 db. 
újságpapír; elegendő hely kialakítása 
a terem egy pontján
A gyakorlat célja: Az empátia erősíté-
se, a csoporttagok közötti esetleges fe-
szültség oldása játékon keresztül.  
Leírás: Gondolatébresztésként megkér-
dezhetjük a diákokat: „Van-e olyan ma-
gasabb cél, amelynek érdekében együtt 
tudunk működni?” Elbeszélésszerűen 
indul a játék: „Képzeljétek el, hogy egy 
szép, forró, nyári napon mindannyian 
egy gyönyörű szép, hatalmas tó/folyó/
tenger kék vizében hűsítitek testeteket, 
úszkáltok és élvezitek a napsütést. Ám 
köztudott, hogy ezt a tavat/folyót/ten-
gert alkalmanként egy cápa is megláto-
gatja. Áldozatra vadászva körbeúszik, 
és ha senkit nem talál a vízben, gyor-
san tovább is áll. Éppen ezért az életü-
ket szerető nyaralók mindig kiválasz-
tanak egy őrszemet maguk közül, aki 
„Cápa!” felkiáltással jelzi, ha közeledik 
a  veszély. Erre nagy gyorsasággal az 
úszkáló nyaralók a  vízre helyezett tu-
tajokra felkászálódnak, hogy még csak 
a kislábujjuk se érintse a vizet. A játék 
célja tehát az, hogy a diákok minél több 
társukat megmentsék. A padlóra vélet-
lenszerűen elhelyezzük az újságlapo-
kat, amelyek a tutajokat szimbolizálják, 
a padló pedig maga a csillogó víz. A di-
ákok választanak maguk közül őrsze-

met. Az őrszem bármikor elkiálthatja 
magát: „Cápa!“.

A  játék kezdetekor mindenki úgy 
tesz, mintha úszna. Ezt azzal jelzi, hogy 
egyfolytában mozog a  térben. Amikor 
az őrszem cápát kiált, akkor mindenki-
nek – egymást is segítve – fel kell jut-
nia egy tutajra addig, amíg az őrszem 
el nem számol ötig. Ha valakinek bár-
melyik testrésze hozzáér a padlóhoz, az 
a cápa áldozata lesz. Az így felfalt diák 
ezután segíthet annak eldöntésében, 
hogy mindenki fent van-e a tutajon.

Minden cápatámadás után csökkent-
sük eggyel a tutajok számát. Végül egy 
bizonyos számú életben maradt játé-
kosnál állítsuk meg a folyamatot. A já-
tékot megbeszélés követi. 

A megbeszélést segítő kérdések: Ho-
gyan igyekeztetek egymást segíteni? 
Hagytam, hogy segítsenek rajtam?

Az őrszemhez: Milyen volt a  többi-
eket életmentés közben figyelni?   Mit 
volt a legjobb/legmeglepőbb/legérde-
kesebb? A kiesett játékosokhoz: Milyen 
volt sikeresen feljutni a tutajra? Mi tör-
tént, amikor a vízbe ért egy testrészed? 
Milyen volt másokat figyelmeztetni, 
hogy őket is felfalta a cápa?

A  megmenekülteknek: Hogyan si-
került a  tutajon maradni? Milyen volt 
látni másokat vízbe esni? A megélt él-
ményt és helyzetet célszerű párhuzam-
ba vonni valós élethelyzeteinkkel. 

Veszélyek és tapasztalatok: Az őrszem 
a  játék irányítója, ő adja meg a  játék 
ütemét, gyorsaságát. A feladatának 
megfogalmazására fokozottan figyel-
jünk! Ez a személy kimarad a játék fel-
adatmegoldó részéből, viszont rálátása 
lesz a  történtekre, és később jó vissza-
jelzéseket tud adni a  többiek viselke-
désére. Érdemes megfontolni, hogy kit 
választunk ki az őrszem szerepére. Ha 
úgy ítéljük meg, hogy az osztály több 
nyereséghez/élményhez jut a  közös 
társmentés által, akkor a  játék indítá-
sakor az osztályfőnök is beállhat ebbe 
a szerepbe. 

Ahogyan azt a bekezdés elején írtuk: 
„Az igazi konfliktuskezelés a  konf-
liktus megelőzésével kezdődik”, ezért 
ez a  gyakorlat jól használható akkor, 
ha új diákok érkeznek az osztályba. 
Mindenki egyenlővé válik az „életféltő 
nyaraló létben“, és lehetőség adódik az 
együttműködés kipróbálására. Fontos, 
hogy a játékot csak akkor játszassuk a 
diákjainkkal, ha mi magunk vagy saját 
élményben kipróbáltuk, vagy játszattuk 
már ezt a játékot egy olyan közösség-
ben, osztályban, ahol a diákok között 
nagy együttműködés volt tapasztalható.
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Az érzelemkifejezés, érzelemszabá-
lyozás és az érzelmek megértésének 
képessége egyrészt velünk született 
adottság, másrészt tanult összetevők-
ből áll. Azzal a készetetéssel születünk 
mindnyájan, hogy a hozzánk legköze-
lebbi személyek által éljük meg a vilá-
got. A legfontosabb szerepet a gyer-
mek érzelmeinek megalapozásában a 
család játssza. A későbbi intézményes 
nevelés már csak a meglévő alapokra 
építhet. (Kádár, 2012a, 218, 231-232) 

 
A szülő felAdAtAi
Kádár Annamária szavaival élve „az 
érzelmi intelligencia kialakulása első-
sorban a megfelelő érzelmi visszajelzé-
sek függvénye.” (Kádár, 2012a, 219) Az 
érzelmi melegséget, biztonságot adó 
kapcsolatot elsősorban a szülő által ta-
pasztalhatjuk meg igazán. A szülőhöz 
való kötődés, a szülő visszajelzéseinek 
minősége vagy hiánya határozza meg 
későbbi egészségi állapotunkat, társas 
viszonyainkat, párkapcsolatunkat, ön-
bizalmunkat, érzelemkifejezési képes-
ségünket. (Kádár, 2012a, 232) Az ér-
zelmi minták természetesen először az 
anya-gyermek kontextusban fejlődnek 
ki. Az anya-gyermek kapcsolat legfon-
tosabb jellemzői a közelség, a bizton-
ságos menedék, a biztonságos bázis 

az érzelmi intelligencia 
fejlesztésének lehetőségei 
KisisKolás KorBan

galamboS barbara

keresése, a szeparáció elleni tiltakozás. 
(N. Kollár – Szabó, 2004, 101-102) A 
szülő intenzív odafigyelése a gyermek 
valódi érzéseire, szükségleteire meg-
teremti a biztonságos kötődés bázisát, 
és egyben megalapozza az érzelmi in-
telligencia kialakulását. (Kádár, 2012a, 
233)

A szülőnek fontos feladata gyerme-
ke érzelmi intelligenciájának fejlesz-
tése, illetve ennek elősegítése. Ennek 
érdekében azonban elsősorban a szü-
lőnek kell megtanulnia saját érzelmei, 
gondolatai kifejezését, és felelősséget 
vállalnia értük. Néhány fontos szem-
pontra kell fókuszálnia. Elsősorban 
meg kell tanulnia egyes szám első 
személyben fogalmazni. Nem szabad 
kizárnia negatív érzéseit sem, viszont 
kerülnie kell a negatív kritikát és a ki-
oktatást. Meg kell azonban tanulnia 
nemet mondani, előnyben részesíteni 
az asszertív kommunikációt. Jó, ha a 
szülő beszél gyermekének saját érzé-
seiről, és segít a gyermeknek is meg-
nevezni érzéseit, valamint dicsérettel 
értékelni, ha a gyermek megnevezi 
saját pozitív, illetve negatív érzéseit. A 
szülőnek segítenie kell a gyermeknek 
elviselni a sikertelenséget, meg kell 
mutatnia, hogyan kezelheti agresszió 
nélkül negatív érzelmeit. A gyermek 

még egocentrikusan gondolkodik, 
nem várhatunk el tőle olyat, amit élet-
kori sajátosságai nem tesznek lehető-
vé, de nagyon fontos, hogy sose utasít-
suk el vagy bagatellizáljuk a gyermek 
érzelmeit. Az érzelmi kompetencia 
leginkább személyes történeteken, 
pillanatnyi eseményeken keresztül, 
filmek, mesék, illetve könyvek megbe-
szélésével fejleszthető. (Kádár, 2012a, 
247-249)

Faber és Mazlish Beszélj úgy, hogy 
érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje 
(Faber–Mazlish, 2004) című köny-
vében arra helyezi a hangsúlyt, hogy 
a szülő segítse a gyermekét érzelmei 
feldolgozásában. Fontos, hogy a szülő 
figyelmesen hallgassa meg gyermekét, 
és néhány együttérző szó kíséretében 
fogadja el érzéseit. (Faber–Mazlish, 
2004, 19) 

Thomas Gordon módszere utat kí-
nál a szülőnek többek között ahhoz, 
miként kommunikálhat gyermekével 
az elfogadás nyelvén, hogyan fordul-
hat gyermekéhez értő figyelemmel, 
valamint miként lehet kezelni a szü-
lő-gyerek konfliktusokat. Hatékony 
megoldásként a „te-üzenetek” „én-
üzenetekké” való formázását ajánl-
ja. Ez annyiban nyilvánul meg, hogy 
a „te-üzeneteknél” mindig „te” az 
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alany: „Azonnal abbahagyod!”, „Soha 
ne tegyél ilyet!”. Az „én-üzeneteknél” 
viszont „én” lesz az alany, ami segít a 
gyermekkel megértetni azt, hogy mi-
lyen érzést okoz a szülőben a viselke-
dése: „Nehéz úgy főznöm, hogy kerül-
getnem kell a földön lévő tárgyakat.” 
(Gordon, 1998, 100-101)

Az érzelmi biztonság megalapozá-
sához fontos elsajátítani az értő hall-
gatást is, valamint elengedhetetlen a 
megfelelő határok megszabása is a fe-
gyelmezésben, tehát kijelölni azt, ami 
tilos, viszont meghatározni azt, amit 
lehet helyette. Az érzéseket nem lehet 
és nem is szabad tiltani. A szülőknek 
joguk van bűntudat nélkül dühösnek 
lenni, joguk van kifejezni a haragju-
kat, természetesen kerülve a gyermek 
megszégyenítését, hiszen ezáltal azt is 
sugallják a gyermeknek, hogy nem kö-
zömbösek cselekedetei iránt, valamint 
meg lehet tanulni bánni negatív érzé-
seikkel. Kerüljük viszont a másokkal 
való összehasonlítgatást, hiszen ezzel 
a gyermekben a megszégyenülés, elég-
telenség érzését keltjük. (Kádár, 2012a, 
250-252)

A tAnárok felAdAtAi
Daniel Goleman már a kilencvenes 
években felismerte, hogy a gyermekek 
érzelmi készségeiben hiányosságok 
tapasztalhatók. Aggasztó tény, hogy 
a gyerekeknél egyre szélesebb körben 
jelenik meg a visszahúzódás, a társas 
kapcsolatalakítás problémái, a szo-
rongás és a depresszió, a figyelem és 
gondolkodás hiányosságai, valamint 
a bűnözés és az agresszió. (Goleman, 
1995, 345-347) Ronald Kessler, a Mi-
chigani Egyetem szociológusa felis-
merte, hogy hasonló problémák ese-
tén még az életút kezdetén szükséges 
beavatkozni, tehát időben észre kell 
venni a problémát és kezelni kell, mi-
vel a hiányos érzelmi készségekkel 
rendelkező kisiskolás gyermekből ké-

sőbb könnyen válhat agresszív drog-
fogyasztó vagy börtönviselt bűnöző. 
Az optimális megelőzés érdekében az 
érzelmi intelligencia komponenseit 
érdemes megcélozni, így többek kö-
zött olyan kulcsfontosságú érzelemi 
készségek igényelnek fejlesztést, mint 
az önmegfigyelés, az érzelmek azono-
sítása, kifejezése és rendezése, az indu-
lati kontroll és a vágyteljesítés késlelte-
tése, a stressz és a szorongás kezelése. 
(Goleman, 1995, 378-381)

Az érzelmi életre való nevelés tehát 
egyfajta prevencióként, megelőzés-
ként is szolgál. Óriási felelősség hárul 
e tekintetben a tanárokra, hiszen a 
családi élet számtalan gyermeket bo-
csát ki az életbe a megfelelő érzelmi 
és társas kompetenciák alapjai nélkül. 
(Goleman, 1995, 413) 

A legideálisabb megoldás kifeje-
zetten az érzelmi nevelés céljából lét-
rehozott, beiktatott tantárgy lenne, 
mely Amerika-szerte teret hódít. Az 
ún. önismereti kurzusok szerepelnek 
„társas fejlesztés”, „életre nevelés”, 
„társas és érzelmi tanulás” címkék-
kel is. (Goleman, 1995, 391) Daniel 
Goleman következőképp fogalmaz: 
„Az érzelmek kiművelése az iskolában 
olyan új kiindulás, ami az érzelmeket 
és a társas életet mint témát kezeli, s 
nem minősíti lényegtelen időpocséko-
lásnak a gyermek hétköznapi életének 
ezt a fontos vonatkozását, s ha villon-
gásokra kerül sor, nem a nevelési ta-
nácsadóba vagy az igazgatói irodába 
utalja a kérdést.” (Goleman, 1995, 392) 
Az önismeretórákon nap mint nap 
terítékre kerülnek a tanulók hétköz-
napi gondjai, konfliktusai. Az alsóbb 
osztályokban tipikus panaszként jele-
nik meg a csúfolódás, a mellőzés és a 
félelem érzése. A hatodik osztály táján 
azonban újfajta gondok tűnnek fel, 
például megbántottság egy elmaradt 
randevú vagy az éretlen barátok mi-
att. Gyakori problémaként merül fel a 
gyengébb kiszolgáltatottságának érzé-
se is. A tanulók legtöbbször magukba 
fojtják gondjaikat, ha úgy érzik, nem 
találnak meghallgattatásra. Ezért fon-
tos az érzelmi nevelésre szánt tanóra, 
ahol a tanulók megoszthatják bántó 
frusztrációikat. (Goleman, 1995, 398)

Arra is gondolnunk kell azonban, 
hogy nincs mindig lehetőség egy ilyen 
tantárgy beiktatására, hiszen hazánk-
ban is az a tendencia uralkodik, hogy 
nem szívesen vonnak el időt a törzs-
anyagtól. Megoldásképp az érzelmi 
nevelésre más, már oktatott témákkal 
összefüggésben is sor kerülhet. Az 

érzelmekkel és emberi viszonyokkal 
kapcsolatos leckék beleolvadhatnak 
például az olvasás-, írás-, társadalom-
ismeret-foglalkozásokba, a hittan-, 
etika-, de akár az osztályfőnöki órák-
ba, vagy egyéb klasszikus tantárgyak-
ba. Bizonyos érzelmi és társas készsé-
gek az iskolai élet szövetén keresztül 
is közvetíthetők. Kisiskoláskorban 
például gyakori probléma az elsőbb-
ségért való harc. Az ilyen konfliktus-
helyzeteket a tanár olyan módon is 
kezelheti, hogy egy frappáns feladat 
elé állítja a csoportot, például felad egy 
találós kérdést, és azé az elsőség, aki 
leghamarabb megfejti. Ez az üzenet 
hatásosabb, előremutatóbb az örökös, 
ellentmondást nem tűrő „Elég volt!”-
nál. (Goleman, 1995, 404-405) 

Nem az a lényeg tehát, hogy külön 
órát szentelnek-e az érzelmi nevelés-
nek, hanem hogy megfelelően közvetí-
tik-e a tudnivalókat. Ennek fényében a 
tanár személye rendkívül sokat számít, 
hiszen a bánásmód, melyet a tanulók 
felé közvetít, mintául szolgál a diákok-
nak. Az érzelmi nevelés, még ha nem 
is szünteti meg vagy változtatja meg 
gyökeresen a fentebb említett problé-
mákat, a több éven keresztül működő 
programok szerint jelentősen javítja a 
tanulók osztálytermi és osztálytermen 
kívüli magatartását, valamint tanulási 
képességükre is pozitív hatással bír. 
A megfigyelt adatok alapján jelentős 
változás állt be az érzelmi tudatosság, 
az érzelmek kezelése, az érzelmek 
produktív kiaknázása, az empátia és a 
kapcsolatkezelés területén. (Goleman, 
1995, 413-420)

A gyermek erkölcsi-szociális érzel-
mei azonban nemcsak a mindennapi 
élet eseményein keresztül fejleszt-
hetők, hanem irodalommal, szerep-
játékkal, dramatizálással, valamint 
bábozással is. (Kádár, 2012b, 97) A 
mesepszichológiai kutatások a mesén 
keresztüli érzelmiintelligencia-fejlesz-
tést részesítik előnyben. Sorozatom to-
vábbi részeiben jómagam is ezt az utat 
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járom be, vagyis a meséken keresztül 
közelítem meg a tanulók érzelmi kész-
ségeinek kibontakoztatását.

az érzelmi intelligencia és 
a meséK Kapcsolata
A gyermeknek fejlődése során elen-
gedhetetlenül szüksége van a mesék-
re. Bruno Bettelheim szavaival élve, a 
mesék megtanítják a gyermeket arra, 
hogy felismerjék az élet magasabb 
rendű értékeit. (Bettelheim, 2011, 
27) Boldizsár Ildikó szerint a mese a 
kisgyermek számára azért is nagyon 
fontos, mert olyan dolgokat tanulhat 
meg, sajátíthat el általa, amelyeket más 
módon nem lehet, hiszen a mese a vi-
lágnak a nehezen megélhető és átélhe-
tő oldalát közvetíti. (Boldizsár, 2010, 
323)

„A mesék képzeletbeli és szimboli-
kus formában a növekedés és a függet-
len lét fontos állomásait mutatják be.” 
(Bettelheim, 2011, 75) A mese végén 
pedig a hős a küzdelmek és próbaté-
telek kiállása után elnyeri méltó ju-
talmát, a királyságot, amely nemcsak 
a párkapcsolat és az érett felnőttség 
szimbóluma, hanem annak is, hogy az 
egyén képes uralkodni saját lelkében 
és képes irányítani az életét. A gyer-
meknek tehát ahhoz, hogy megbir-
kózhasson bizonyos életfeladatokkal, 
helyzetekkel, külsőleg és belsőleg is át 
kell alakulnia, de fontos, hogy közben 
mindvégig önmaga maradjon. Így lesz 
a szegény legényből királyfi, a szegény 
lányból pedig királylány. Az önmeg-
valósítás folyamatában pedig a mese 
nyújt segítséget a gyermeknek. (Kádár, 
2012, 141-142)

A mesék olyan univerzális, ősi ele-
meket tartalmaznak, amelyek létfon-
tosságú tapasztalatokhoz juttathatják 
a gyermekeket és a fiatalokat, valamint 
megoldást nyújthatnak a harmonikus 
működésből kizökkent felnőttek prob-
lémáira is. (Boldizsár, 2010, 18) Ezek 
a szövegek tehát egyetemes emberi 
problémákat vetnek fel, melyek fog-
lalkoztatják a gyermekeket is. Olyan 
fontos mondanivalót hordoznak, mely 
gyermeki észjárással és felnőtt gondol-

kodással egyaránt érthető, ezért egy-
szerre tudnak szólni a személyiség kü-
lönböző belső rétegeihez. (Bettelheim, 
2011, 11)

A mesék lélekre gyakorolt hatá-
sa többek között azon a felismerésen 
alapul, hogy minden élethelyzet-
nek megvan a mesebeli párja. Olyan 
konfliktushelyzetekbe keverednek a 
történetek hősei, amelyekkel bárki 
találkozhat a hétköznapokban is, és a 
hős által bejárt út végén a megoldást 
is megtalálhatja az egyensúlyvesztett 
helyzetben. A mese olyan történet, 
amely azt sugallja, hogy az ember 
bármikor változtathat eddigi életén, 
meghaladhatja korlátait, félelmeit, és 
bármikor több lehet annál, mint amit 
éppen megél. A mese képes összeren-
dezni és egyensúlyba hozni a káoszt, 
ha megértjük, hogy a mesék „világa” 
szimbolikus értelemben jelentheti az 
univerzumot, szűkebb lakóhelyün-
ket és a bennünk rejlő világot egy-
aránt. (Boldizsár, 2010, 21-23) A lélek 
ugyanis nem tud sem parancsra, sem 
erőszakos utasításra vagy rábeszélés 
hatására megváltozni, csakis a belső 
felismerés hatására. (Polcz, 2009, 82)

A mese lényegében átélt esemény. 
Olyan kalandok sorozata, amelyek 
saját kalandjai a mesemondónak és 
hallgatónak egyaránt. Ugyanaz a mese 
minden gyermeket más-más módon 
érint meg. A gyermek meseválasztá-
sa, illetve ugyanaz a mese többszöri 
kérése így sokat elárul a gyermekben 
rejlő feldolgozatlan konfliktusokról. 
(Nyitrai, 2009, 17) A gyermekek gyak-
ran visszatérnek egy-egy meséhez, 
ami Bettelheim szerint azzal magya-
rázható, hogy a gyermek ugyanabban 
a mesében többféle értelmet is láthat 
attól függően, hol tart épp a lelki fejlő-
désben, pillanatnyilag mi áll érdeklő-
dése központjában, milyen problémák 
foglalkoztatják. A visszatérés során a 
gyermek minden egyes alkalommal 
újabb jelentésekkel egészíti ki a tör-
ténetet. (Bettelheim, 2011, 22-23) A 
meseközvetítés tehát megerősíti az ar-
chaikus tudat kódjait oly módon, hogy 
a történetek mindenkori hallgatóját 
az emberiség közösségéhez kapcsolja. 
Végeredményben a mesék azért tud-
nak harmóniát és egyensúlyt terem-
teni az emberi lélekben, mert képesek 
összekapcsolni és intenzív működésbe 
hozni a tudatot és a tudattalant, va-
lamint összehangolni működésüket. 
(Boldizsár, 2010, 57-58)

A mesék tehát azáltal tudnak hatást 
gyakorolni a gyermek érzelmi életére, 

hogy a személyiségfejlődés különböző 
állomásai jelennek meg benne. A gyer-
mek még nem képes kezelni érzelmi 
életének ambivalenciáját, sokszor el-
uralkodik rajta a félelem, a szorongás, 
a feszültség. A mesében szimbolikus 
formában éppen a gyermek lelkében 
lejátszódó konfliktusok jelennek meg, 
a mesebeli próbatételek pedig való-
jában életpróbákról, életfeladatokról 
szólnak. A mesék mágikus, irracio-
nális módon készítik fel a gyermeket 
a felnőtt életre, mégsem a probléma-
mentes élet ígéretét kapják meg tőlük, 
hanem annak a reményét, hogy ha 
megfelelően mozgósítják adottságai-
kat és lehetőségeiket, akkor még 
a legkisebbek és a legesen-
dőbbek is boldogulnak 
az életben. Ha pedig 
a mesehős, akivel a 
gyermek azono-
sul, a mesében 
képes megol-
dani azokat a 
problémákat, 
melyekkel a 
gyermek éppen 
küzd, mintául 
szolgál a gyer-
meknek az érzelmi 
fejlődéshez. (Kádár, 
2012, 268-271)
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iDegen nyelv

Cikksorozatunk előző 4 részében 
olyan polyglotok által alkalmazott 
stratégiákról, módszerektől és tech-
nikákról írtunk, akik több nyelv el-
sajátítása után is kirobbanó lelkese-
déssel állnak a nyelvtanuláshoz. A 
Technology, Entertainment and Design 
konferenciasorozat egyik 2013-as elő-
adásán Sid Efromovich, aki 7 nyelven 
beszél, megosztott a közönséggel 5 
olyan nyelvtanulási technikát, melyek 
szerinte alapfeltételei a sikeres és egy-
ben élvezetes nyelvtanulásnak. Ebben 
a cikkben ezt az 5 technikát foglaljuk 
össze.

 Efromovich az első technikát úgy 
vezette fel, hogy megkérte a közön-
séget, vegyenek egy mély lélegzetet 
és lazítsanak. Egész életünk során fo-
lyamatosan sulykolják belénk, hogy 
mit hogyan kell helyesen csinálnunk. 
Efromovich szerint a nyelvtanulást 
nem lehet ezzel a hozzáállással meg-
közelíteni. Szerinte az egyik legjobb, 
amit tehetünk, ha hibákat vétünk. Pél-
daként egy olyan spanyol szót mutat 
az angol anyanyelvű hallgatóságnak, 
amelyben szerepel egy erős ’r’ hang. 
Mivel az angolban az ’r’ hang kiejtése 
mindig lágy, a kérdéses spanyol szó ki-
ejtésének gyakorlásakor (az elején leg-
alábbis) biztosan vétünk majd hibákat. 
Efromovich szerint éppen erre van 
szükségünk, ugyanis a „nyelvi adat-
bázisunk” ily módon fog a leghatéko-
nyabban bővülni. Bár a példa a kiejtés-
hez kapcsolódik, a nyelvtanulás során 
előforduló hibázás előnyei ugyanúgy 
érvényesek a nyelvtan, szókincs vagy 
akár az olvasáskészség fejlesztésénél is.

 Efromovich második tanácsa az, 
hogy a nyelvtanulás első fázisában ne 
fektessünk feleslegesen sok energiát 
az idegen nyelv ábécéjének megtanu-
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lásába. Sőt, szerinte ne is foglalkoz-
zunk vele. Ehelyett használjuk anya-
nyelvünk szavainak megfelelő részeit 
olyankor, amikor már ismerős hango-
kat kell kiejtenünk számunkra teljesen 
idegen képi alakok alapján. Példaként 
egy kínai írásjelet (火), a tűz szimbólu-
mát és annak kiejtését hozza fel. Mivel 
a kínai írásjelek és kiejtéseik rendkívül 
különböznek a legtöbb indoeurópai 
nyelvtől, anyanyelvünk ábécéjének 
betűit és hangjait használva közelebb 
tudjuk hozni a hierografikus írást saját 
nyelvünkhöz.

 A harmadik technika, amely 
Efromovich szerint jelentősen növeli a 
nyelvtanulási folyamat hatékonyságát, 
egy olyan személy megkeresése, aki 
folyamatos visszaigazolást tud adni 
számunkra nyelvi megnyilvánulása-
ink helyességéről. Lehet ő a tanárunk, 
barátunk, online ismerősünk, Skype-
partnerünk, a lényeg az, hogy egy 
olyan embert válasszunk, aki számára 
nem jelent problémát, hogy kijavítson 
minket, de aki ugyanakkor bátorítani 
is tud minket a nyelv gyakorlására.

 Efromovich negyedik technikáját 
„zuhany-beszélgetéseknek” nevezte el. 
Ez alatt azt érti, hogy az olyan alkal-
makkor, amikor hagyjuk gondolata-
inkat mindenfelé elkószálni (például 
zuhanyozás közben), inkább fogjuk 
be elménket, és próbáljuk magunkban 
gyakorolni az idegen nyelvet. Szerin-
te a leghatékonyabb, ha dialógusokat 
képzelünk el, melyekben főszerepet 
játszunk (pl. útbaigazítás kérése egy 
ismeretlen városban, alkudozás a pi-
acon, stb.). Az ilyen, önmagunkkal 
folytatott beszélgetések azért is hasz-
nosak, mert rámutatnak a „nyelvi” 
gyengepontjainkra, melyeket erősíte-
nünk kell.

 Az ötödik technika, melyet 
Efromovich megemlít, egy konverzáci-
ós partner felkutatása. Ehhez javasolja, 
hogy használjuk saját képletét, melyet 
„nyelvi barát” formulának nevezett el. 
Lényege, hogy egy olyan embert kell 
keresnünk, akivel gyakorolni tudjuk 
az elsajátítani kívánt idegen nyelvet, de 
mindezt úgy, hogy az idegen nyelv egy-
úttal a legjobban beszélt közös nyel-
vünk legyen. Mivel manapság nagyon 
sokan beszélik az angolt, könnyen 
meglehet, hogy a legtöbb emberrel az 
angol lenne a legjobban beszélt közös 
nyelvünk. Ilyen esetben nagy segítsé-
günkre lehet a technológia. Rengeteg 
olyan weboldal létezik, ahol kimon-
dottan nyelvtanulási indokkal lehet 
emberekkel megismerkedni. Másod-
lagos alternatívaként Efromovich mo-
solyogva azt javasolja, hogy fontoljuk 
meg a legjobban beszélt közös titkos 
nyelv használatát, mikor is az idegen 
nyelvet egy privát csatornaként hasz-
náljuk egy olyan közegben, ahol azt az 
ismerősünkön kívül senki sem beszéli 
(például arra, hogy a munkahelyün-
kön felhőtlenül megbeszélhessük a 
hétvégén történteket…).

 Cikksorozatunk következő részében 
megismerkedünk Dr. Conor Quinn 
nézeteivel a nyelvtanulás pszichológi-
ájáról, később pedig Dr. Christopher 
McCormick megállapításait foglaljuk 
majd össze arról, hogy az életünk mi-
lyen területeit képes pozitívan befolyá-
solni egy új nyelv elsajátítása.

források:
 Sid Efromovich, 5 techniques to speak 

any language, TEDxUpperEastSide, elér-
hető: https://www.youtube.com/watch?v=-
WLHr1_EVtQ.

zolczer péTer



Útjelzők

Eddig olyan élőlényfajokról szóltam, 
amelyekre valamelyik környezet- vagy/
és természetvédő társaság hívta fel a 
figyelmet, most viszont azokat szeret-
ném az érdeklődők látókörébe terelni, 
amelyek még nem vagy csak kevésbé 
szorulnak védelemre. Ilyenek például 
a galambok. Nem a házigalambra gon-
dolok elsősorban, bár arról is lehetne 
mit mondani, többek között azt, hogy 
az emberek felelőtlensége miatt, főleg 
nagyvárosokban, de kisebb vidéki vá-
rosokban is, a túlszaporodása miatt vált 
kellemetlenné. Inkább a vadon élőkről 
szeretnék néhány dolgot elmondani, 
bár nem tudom, érdemes-e, mert az 
alapiskolák zoológiai tananyagának 
egy része, a madarak anatómiájának 
és fiziológiájának a (meg)ismertetése 
a galambból indul(t) ki. Megjegyzem, 
aktív tanító koromban is fölöslegesnek 
(sőt károsnak) tartottam az efféle túl-
buzgó (tananyag-bonyolító) törekvé-
seket, melyek legfeljebb arra (voltak?) 
jók, hogy a gyerekeket elidegenítsék 
az élővilág iránti érdeklődéstől. Nem 
tudom, mi értelme volt (van?) annak, 
ha egy tizenkét-tizenhárom éves gye-
reknek meg kell tanulnia, ráadásul 
házi feladatként, tehát otthon, mást ne 
mondjak, a földigiliszta vagy a pók tel-
jes testfelépítését, beleértve az ideg- és 
a kiválasztó rendszerüket is, ha az élet-
ben soha nem találkoznak effélékkel. 
Épp ezért írom a másfajta megközelí-
tések lehetőségét, persze nem éppen a 
biológia szakos kollégáknak, hiszen ők 
ennél sokkal többet kell, hogy tudja-
nak, inkább azoknak, akiket mint nem 
„szakosokat” is érdekel az élő termé-
szet.

A madarak rendszerezése, úgy tűnik, 
a legkönnyebb feladat. Valamennyi fa-
juk egy, a madarak (Aves) osztályába 
tartozik, de itt aztán megáll a tudo-
mány, mert vannak ornitológusok, 
akik két madár alosztályt különböztet-
nek meg, mások pedig hármat. Hadd 

a galambokról
cSicSay alajoS

vitatkozzanak rajta! Mi most a galamb-
alakúak rendjéből (Columbiformes), a 
galambfélék családjából (Columbidae) 
(régen puhacsőrűeknek nevezték őket) 
a 42 nemhez tartozók közül csak ket-
tőt, azokból is az európai fajokat pró-
báljuk megközelíteni. E kettő közül 
egyik a galamb nem (Columba), másik 
a gerléké (Streptopelia). A galambok 
közül három vadon élő faj lakik Euró-
pában, s ezek a következők: a szirti ga-
lamb (Columba livia), az örvösgalamb 
(Columba palambus) és a kék galamb 
(Columba oenas). Minden kétséget ki-
záróan a házi galamb a szirti galambtól 
származik, melynek sokféle változa-
tát kitenyésztették. Legismertebbek 
és legelterjedtebbek közülük a sokféle 
színvariációt felvett parlagi galambok. 
Ezeknek az elkényelmesedett életmód-
hoz (etetéshez) szoktatott csoportjai 
a túl szelíd, mellesleg félvad „városi” 
galambok is. Egyébként az ember ne-
mesítés ürügyén más, mondhatnánk 
mélyebb – anélkül, hogy kezdetben 
tudatosan követte volna el –, gene-
tikai beavatkozásokat is véghez vitt, 
melynek révén új és újabb, megszám-
lálhatatlan galambfajtát hozott létre. 
Akárcsak a kutya esetében, a galamb-
nemesítés és -tenyésztés mára megél-
hetési iparág – „szórakozás?” –, hobbi 
lett. Nincs ezzel semmi baj, ha nem 
élnek vele vissza. Talán az első idomí-
tott galambfajta a postagalamb volt, 
melyet már az ókori népeknek szinte 
mindegyike nagy becsben tartott, főleg 
háborúk esetén velük továbbították az 
üzeneteket, illetve a kémjelentéseket, 
de még a második világháborúban is 
igénybe vették a szolgálatait.

A gerlék neméből a vadgerlét 
(Streptopelia turtur), amit csak egy-
szerűen gerlének szokás emlegetni, mi 
vadgalambként ismertünk. Őt szőtték 
bele verseikbe a költők, dalaikba a nó-
taszerzők, egyik szimbóluma lett a sze-
relemnek, így a házastársi hűségnek, s 

egyben a párját vesztette ember bána-
tának is. Majdnem minden temetőben 
lehet látni egy-egy sírkövön a halott 
párja felett búsuló hófehér galamb-
kisplasztikát. A galambok monogám 
életet élnek, bár a madárfajoknál ez 
nem egyedi eset. A zsidóknál a ga-
lamb, a báránnyal együtt, az Istennek 
felajánlott áldozat tárgya volt, amit 
jelképesen a keresztények is átvettek 
tőlük. A Szentlélek megtestesítője is a 
hófehér galamb, meg a szűzi tisztaságé 
is. Nem véletlen, hogy a klasszikus mű-
alkotásokon gyakran előfordul. Az új-
kori festészetben Picasso békegalambja 
váltott ki annak idején igen nagy vissz-
hangot, amit aztán sietve kanonizált 
az úgynevezett béketábor. Az 1989-es 
rendszerváltás előtt, kiváltképpen má-
jus elsején, a középületek ablakainak 
legfőbb dekorációs eszköze lett a gics-
cses, rajzlapból kivágott „békegalamb”. 
Senki sem vette észre, hogy agresszivi-
tás lappang mögötte, de aki észrevette, 
mit is tehetett volna ellene. Az emberek 
együvé tartozása ellen az egyik legha-
tékonyabb módszer a szimbólumaik 
lerombolása. De épp akkora vétek a 
velük való visszaélés is.

A másik gerlefaj, a balkáni gerle 
(Streptopelia decaocto) kiváló példa 
az élőfajok rohamos térhódítására. 
Állítólag Kis-Ázsiában volt őshonos, 
a 17–18. században hozták be Tö-
rökországból Európába. Magyaror-
szágon 1930-ban jelent meg, onnan 
előbb nyugatnak vette az irányt, majd 
északnak fordult. 1950-re ellepte egész 
Magyarországot. Én 1949. december 
6-án vettem észre őket először. Azért 
emlékszem erre a dátumra ilyen pon-
tosan, mert akkor voltam először 
Győrben a keresztanyáméknál, aki ott 
tanítónő volt, s amikor délelőtt kimen-
tem a kertbe, egy kis csapat barnás-
szürke galamb repült fel előlem. Ro-
hantam be a konyhába lélekszakadva: 
„Keresztmama, innen nem repülnek 
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el télre a vadgalambok?” Mire ő 
közömbösen csak annyit felelt, 
hogy nem, s ezzel lezártuk a té-
mát. Kilenc éves voltam akkor, 
de már sok madarat ismertem, 
viszont vadgalambot csak egyet, a 
gerlicét. Furcsa volt nekem, hogy 
a győri galambok nem olyanok, 
mint a nyáradiak, meg hogy télre 
is itt maradnak. Ugyanis ez lett az 
egyetlen hazai vadon élő galamb-
faj, amelyik nem költözik. Persze 
ezt már csak a főiskolán tanultam.

Már el is felejtettem azokat a 
régi Mikulás-napi „ajándékokat”, 
amikor Csiliznyáradon váratlanul 
megjelentek, az ún. jéerdé-telepen 
a balkáni gerlék. 1954-et mutatott 
a naptár. Azóta már befészkelték 
magukat Skandináviába is.

Két galambfaj van, azaz csak 
volt, amelyik a történelem folya-
mán kipusztult; az egyik a Mau-
ritius-szigeten élő dodo (Raphus 
cuczllatus) nevű óriásgalamb, 
mely az 1 méter magasságot is 
elérte, a súlya 10–20 kg között 
mozgott, repülni nem tudott, így 
hát könnyű prédája lett a tengeré-
szeknek. Az utolsót 1690 táján ej-
tették el. A másik a vándorgalamb 
(Ectopistes migrantorius), amely 
az Amerikai Egyesült Államok te-
rületén milliós seregekben vonult 
élelem után.

A galambok elsősorban mag-
evők, ezért sok vízre van szüksé-
gük. Érdemes megfigyelni, ho-
gyan isznak. Míg más madárfajok 
csőrükkel merítik, majd nyelő-
csövükön át engedik le begyükbe 
a vizet, a galambok felszívják a 
folyadékot – mint mi dobozokból 
a dzsúszt, szívókával –, és jellegze-
tes nyakmozdulatokkal magukba 
pumpálják.

A galambokat szinte világszerte 
vadásszák, nálunk is a kék galam-
bot, amit annyira megritkítottak 

már, hogy védelemre szorult. Meg 
sajnos a fészkelő helyei, a faodúk 
is elfogynak. A vándorgalamb is 
részben a vadászat miatt pusz-
tult ki Amerikában. Az indiánok 
fontos élelme volt, de rákaptak 
a konkvisztádorok is. Számuk 
1860-ban kezdett el csökkenni, 
1886-ban a Michigen-tó fölött 
vastag ködbe keveredtek, erejüket 
vesztve tömegével hullottak a ha-
talmas tóba. Az utolsó példány a 
cincinnati állatkertben, 1914-ben 
múlt ki.

A galambfajok igyekszenek 
egyedül birtokolni egy-egy terü-
letet. A balkáni gerle megjelenése 
előtt nálunk majdnem kizárólag a 
vadgerle uralta a tájat, amit a bal-
káni faj annyira kiszorított, hogy 
azt hittem, végképp itt hagyott 
bennünket. Amíg megvolt a sző-
lőnk, egyedül a muzslai dobokon 
gyönyörködhettem turbékolásá-
ban. Aztán két esztendeje megszó-
lalt a párkányi kertek alatt is. Nem 
akartam hinni a fülemnek. Amit 
pedig 2015 őszén tapasztaltam, 
az igazi meglepetés volt számom-
ra. Három galambfaj (egy vad-
gerlepár, néhány balkáni gerle és 
három-négy örvös galamb) vias-
kodott egy hatalmas fekete nyárfa 
koronájának a birtoklásáért, pedig 
már rég véget ért a költési szezon. 
Délután öt óra tájban jöttek a ger-
lék, aztán a balkáni fajhoz tarto-
zók, amelyek mind lejjebb szorí-
tották a vadgerléket, s végül, mint 
a régi csatákban a lovasság, roha-
moztak az örvösök. Természetes, 
hogy erejüknél fogva ők lettek a 
győztesek. E háború heteken át 
tartott. A kutatók azt állítják, a ga-
lambok a legintelligensebb mada-
rak egyike – de hogy a jövő meg-
tervezésére is képesek lennének? 
Ki tudja? Sok titkot rejteget még a 
természet.

Szinte mindegyik óvoda programjának szer-
ves részét képezi a néphagyományok, a népszo-
kások megismertetése, ápolása, hisz a  magyar 
kultúrának évszázados hagyományai vannak. 
Az egyik legbőségesebb időszakot erre az ad-
venti előkészületek biztosítják. 

Az adventi ünnepkör közösségi megélésével, 
a várakozás örömének átélésével az óvodások 
megismerik a helyi hagyományokat, szokásokat. 
Megfelelő motiválással, ünnepi hangulatkeltés-
sel a megismerés örömét és az alkotás, megélés 
sikerélményét biztosítjuk be óvodásaink számá-
ra. Az advent fogalomkörének bevezetésével a 
karácsonyra való felkészülést célozzuk meg. A 
karácsonyi ünnepekre mondókákkal, versekkel 
és énekes játékokkal készülünk, így éljük át kö-
zösen a várakozás időszakát. Igaz, a karácsony 
most még messzinek tűnik, de az óvópedagó-
gusnak időben el kell kezdenie a tanítványai 
felkészítését. A következőben egy karácsonyi 
műsor-összeállítással szeretnék hozzájárulni a 
kollégák munkájához. 

nagycsoportos óvodásoK Hagyo-
mányőrző Betlehemes műsorA

1. Zenére történő bevonulás:
Bevonulnak a gyerekek, kivéve a 4 gyertyagyújtó 
angyalt. Mindenki elfoglalja a helyét.

2. Vers: 
„Cseng a dalunk, zeng a versünk,
Örüljünk ma mind együtt 
Ennek a szép, víg órának,
Kis Jézuska áldásának.”

3. Ének: Ég a gyertya…
A zenére fokozatosan bejön a 4 gyertyagyújtó 
gyerek, és egy-egy versszak elhangzásakor leteszik 
a gyertyákat, miközben letérdepelnek.

1. gyertyagyújtó:
„Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék,
szíveinkből a szeretet
ki ne aludjék!”
2. gyertyagyújtó:
„Ég a gyertya, ég,
fusson a sötét,
szívünkből a szomorúság is
kitakarodjék.”
3. gyertyagyújtó:
„Ég a gyertya, ég,
Nő a fényesség.
Sötét földhöz a fényesség
Egyre közelébb.”

advent 
az óvodáBan

ignaTák mónika
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4. gyertyagyújtó:
„Ég a gyertya, ég,
az adventi négy,
azt lobogják, azt hirdetik:
Jézus, üdvözlégy!”

Három angyal kilép a sorból és mondja:
„Nyílj meg, szívem, fogadd be őt,
az áldott égi csecsemőt,
ki a világ üdvével jött,
Borulj le jászola előtt!”

A vers végére minden gyermek letérdel, a 
zene közben elhalkul.
 
4. Vers:
Letérdelve mondja mindenki.

„Harangok, szóljatok, szóljatok, csengők,
tudja meg a világ: karácsony eljött!
Zengjétek, angyalok, zengjétek boldogan,
Tudja meg a világ: karácsony napja van.”

5. Jelenet:
Bejön József és Mária.

József: „Célhoz értünk, Mária! Ez az a 
hely, amiről Betlehem lakói beszéltek! 
Mária: „Nekem már nincs erőm tovább-
menni. A fiam bármelyik órában meg-
születhet. Maradjunk itt, József!

6. Ének:
„Menyből az angyal…”
Mindenki énekel, mialatt a pásztorok be-
jönnek a színpadra, alvást színlelve lefek-
szenek a földre, Mária és József is a helyük-
re mennek.

7. Angyalok:
Három ébredező angyal párbeszéde, akik 
kilépnek az alvó pásztorokhoz, és költögetve 
őket, egyszerre mondják, feléjük fordulva:
„Ébredjetek, pásztorok! 
Éber, tiszta álmotok valóra vált az éjjel, 
ezt hirdeti egy fényjel!
Jó pásztorok, ne féljetek,
nagy örömöt mondunk nektek.
Akit oly régen vártatok,
Az Úr Jézus földre szállott.”

1. ébresztő angyal: „Találtok egy gyer-
meket, aki bepólyálva fekszik.”
2. ébresztő angyal: „Nem selyemben, 
nem bársonyban, csak egy szalmás já-
szolban.”
3. ébresztő angyal: „Ő az ég és Föld ki-
rály, siessetek mind hozzája! Zengjük a 
dalt, minden gyermek: „Hozsánna, ho-
zsánna, megszületett az élet királya!”

8. Ének:
Közösen: „Pásztorok, pásztorok…”

Ezalatt mindenki felsorakozik Mária és a 
jászol előtt.

A pásztorok együtt: „Adjon Isten szép jó 
estét, köszöntjük a kisdedecskét!”
1. pásztor: „Itt született a Megváltó?”
József: „Gyertek beljebb! Igen, itt szüle-
tett!”
A pásztorok együtt: „Eljöttünk hozzád, 
egyszerű pásztorok, hogy kiöntsük eléd 
szívünk szeretetét.”
1. pásztor:
„Épp vigyáztunk a nyájunkra,
angyal jelent meg számunkra.
Azt mondta, megszülettél,
hogy minden embert szeressél.”

2. pásztor:
„Jaj, én úgy örülök néked,
két szememből a víz pereg!
Fogadd e takarót, melegedj alatta!”

3. pásztor:
„Finom és jóízű sajtot hoztam néked,
gondoltam, ezzel szerzek örömet!”

4. pásztor:
„Szorgalmas méhecske gyűjtötte a mézet,
édes kis Jézuskám, ezt hoztam néked!”

Az ajándék átadása után fokozatosan le-
térdelnek a pásztorok a jászol köré.

Mária: „Kedves, hű pásztorok! Szívetek 
jósága megindított!”
József: „Köszönjük! Pihenjetek meg ná-
lunk!”

1-2. pásztor: „Nézzétek, ismét érkezik 
valaki!”

Mária (kémlelve az ajtót): „Hárman jön-
nek, s mind ebbe az irányba! Gazdagnak 
látszanak! Fiamhoz jönnének ők is?”

9. Ének:
A kis Jézus megszületett, örvendjünk! 
Elküldötte Ő Szent Fiát Istenünk!
Betlehemben fekszik rongyos jászolban,
azért van oly fényesség a városban.

Eleibe térdepelünk mindnyájan,
örvendezve énekelünk vígságban!
Dicséretet mondunk édesanyjának,
ajándékot hozunk a kis Jézusnak.

Ezalatt a három király elindul szép lassan 
Mária felé, s a jászol másik szabad oldalán 
felállnak sorban.

József: „Kik vagytok és mit kerestek itt?”
A három király együtt: 
„Messze napkeletről jöttünk,

fényes csillagot követtünk.
Fényes csillag azt mondta:
Megszülettél, kis Jézuska.”

Gáspár:
„Gáspár király az én nevem,
messze földről útra keltem.
Kicsi Jézus, hogyha szabad,
Adok néked színaranyat.”

Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.

Menyhért:
„Menyhért király az én
becsületes nevem,
Jézust köszönteni én is ide jöttem.
Én tömjént hoztam.” 

Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.

Boldizsár:
„Engem hívnak Boldizsárnak,
a szerecsenek királyának.
Mirhát hoztam neked.”

Odaadja Máriának az ajándékot és letérdel.

József: „Köszönjük! Vigyétek hírül az 
egész világnak: megszületett a Megváltó!

10. Jelenet:
1. angyal:
„Ha van szívedben nyugalom és béke,
átjárja majd lelkedet a szeretet fénye.”

2. angyal:
„Kinek belső ragyogása van,
egyedül sem boldogtalan.”

3. angyal:
„Szeretni jöttünk a világra,
magunk és mások boldogságára.”

4. angyal:
„Karácsonyi angyalszárnyon
lelkedre béke, öröm szálljon.”

11. Közösen:
„A karácsonyfát körül állva meggyújtjuk a 
csillagszórókat, gyertyákat, közösen éne-
kelünk.”

Ének: (a Hull a hó, hull a hó… dallamára)

Karácsony ünnepén
az a kívánságom,
Legyen boldog mindenki
ezen a világon.
Itt is, ott is mindenütt
legyen olyan béke,
mint amilyen bent lakik
az emberek szívében.
BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK 
MINDENKINEK!
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Dobi Géza, a zenekar megalapítója 
így emlékezett: „A történelem folyamán 
Komáromnak mindig kiemelt stratégi-
ai szerepe volt. A hadsereg életében a 
katonazenekarok fontos szerepet töltöt-
tek be. Az 1848–49-es szabadságharc 
idején Klapka generális zenekarának 
nem kisebb személyiség volt a „zene-
direktora”, mint Egressy Béni, a Szózat, 
a Klapka-induló szerzője, Erkel Ferenc 
operái librettóinak írója. Később, 1868-
ban a császári és királyi 30. gyalogez-
red zenekarának id. Lehár Ferenc lett a 
karmestere. Az első Csehszlovák Köz-
társaság idején a komáromiak szíve-
sen hallgatták az Anglia-parkban lévő 
„zenepavilonban” koncertező helyőr-
ség zenekarát. Már a 20. század 30-as 
éveinek elejétől változás következett 
be, mert egyre több alkalommal lépett 
fel a Szent Benedek-rendi Gimnázium 
20-30 tagú diákzenekara, amelyet Kri-
zsán József, a gimnázium zenetanára 
alapított és vezényelt. Az együttes 1939-
44 között évente szerepelt a Budapesti 
Zeneakadémián.

1945 után Komárom zenei életében 
is néhány éves csend következett. De 
már az ötvenes évek elejétől újból fel-
lendült a kulturális élet: a kávéházak-
ban „cigányzene” szólt; Schmidt Vik-
tor vezényletével újra énekelt a nagy 
múltú (egy időre vegyes karrá átala-
kult) Munkásdalárda; az ötórai teákon 
a „Béke-zenekar”, később a patinás 
„Synkopy” szórakoztatta a komáromi 
ifjúságot. Mindezekkel párhuzamosan 
elkezdődött Csík János szédületes éne-
kesi pályafutása.

Ugyancsak a Csemadok Városi 
Szervezete keretében alakult meg a 
színjátszó csoport és Krizsán József 
vezetésével a 20-25 tagú zenekar; iro-
dalmi–zenés esteket, műsorokat, ope-

50 éveS a komáromi kamarazenekar
STirber lajoS

retteket stb. mutattak be. Azonban a 
Csemadok nagyon sikeres tevékenysé-
ge, bizonyára az 1956-os politikai ese-
mények miatt, egy időre megszakadt, 
ennek következtében a zenekar műkö-
dése is szünetelt.

1959 őszétől tanítottam (ti. Dobi 
Géza, szerk. megj.) hegedűt a Komá-
romi Művészeti Népiskolában. 1966 
tavaszán – Óváry Erzsébet zongorata-
nárnő tanácsára – keresett meg a Cse-
madok Városi Szervezete vezetőségé-
nek két ifjú tagja, Köles Vince és Stirber 
Lajos (későbbi jó barátaim) azzal a ké-
réssel, hogy a „zeneiskola” tanáraiból 
és egykori növendékeiből alapítsunk 
zenekart, s  hogy én vállaljam annak 
vezetését. A terveket tettek követték, 
minden anyagi támogatás nélkül – 
megalakult a vonós kamarazenekar. 
Mivel a helyi művészeti népiskola igaz-
gatónője, Vikartovszkyné sz. Ambrózy 
Irma bocsátotta rendelkezésünkre a 
próbahelyiséget, a zenekar-alapítás öt-
lete pedig a Csemadokban merült fel 
– az együttes a Csemadok Komáromi 
Városi Szervezete és a Művészeti Nép-
iskola Kamarazenekara név alatt kezd-
te el tevékenységét. Olyan együttest 
kellett létrehozni, amely képes lesz a 
nemesebb szórakoztatásra, nagy mes-
terek miniatűrjeinek elfogadható elő-
adására. Repertoárunk minden darab-
ját magam dolgoztam fel, és a zenekar 
tagjai másolták le saját szólamaikat. 
1966-ban Pleidell János festőművész 
tárlatán álltunk először közönség elé. 
Jeles színművészünk, Dráfi Mátyás öt 
zenekarkíséretes népdalfeldolgozáso-
mat énekelte. Emlékezetesek marad-
tak számomra a nagy közönségsikert 
aratott Lehár- (születésének 100. év-
fordulója) és Petőfi- (születésének 150. 
évfordulója) emlékestek, valamint a 

Csemadok magalakulásának 25. év-
fordulója alkalmából rendezett műso-
rok is. Ezeken a fellépéseken részben 
rövid zenekari műveket szólaltattunk 
meg, részben énekes szólistákat kí-
sért a zenekar, valamint az Egyetértés 
Munkásdalárdával – karvezető Jarábik 
Imre – közösen kíséretes kórusműve-
ket adtunk elő.

A zenekar létszáma általában 12-15 
volt; egykori tagjai (ábécésorrendben): 
Bartal Eleonóra, Bartal János, Bedecs 
Erzsébet, Bedecs Gyula, Besenyei 
Ivana, †Bittner Žarko, Dobi Ákos, 
Dobi Gézáné, Domonkos Dezső, 
Harmat Rudolf, Hausleitner György, 
MUDr. Hollósy Tamás, Hollósy Gab-
riella Zsuzsanna, Hollósy Zsuzsanna, 
MUDr. Gyurász István, Kürthyné Pet-
rás Éva, Lebida Jerzy, †Mórocz Dezső-
né, Óváry István mérnök, †Platzner 
Tibor, Rácz Klára, †Rácz László, †Rév 
Sándor, MUDr. Sebők Zoltán, Stirber 
Lajos, †Szabó Igor, Szabó István, Sza-
lay Szilvia, Szigeti Ágnes, Szombath 
Károly, Tarics János, Török Ferenc, 
Vikartovsky László, Zemiansky An-
ton, Zsákovics László.

Kezdettől fogva jó kapcsolatunk 
volt a Járási Népművelési Intézettel. A 
60-70-es években, az intézet szakelő-
adója, Horváth József által szervezett, 
nagy népszerűségnek örvendő, töme-
geket megmozgató „Tavaszi szél vizet 
áraszt” elnevezésű vetélkedő elődön-
tőiben s csakúgy a járási döntőben is 
mi kísértük az énekes szólistákat. Egy 
alkalommal a Szlovák Televízió „A 
hármas jegyében” (V znamení trojky) 
megnevezésű műsorába is meghívtak 
bennünket.

Így ment ez 1989 őszéig, ami azután 
következett, az már egy másik fejezet.”

(folytatjuk)

A Csemadok Komáromi Városi Szervezetének Zenekara 1953-ban. 
Balról jobbra – ülnek: Rigó Pál, Szulcsányi Rudolf, Németh József, 
Rigó Péter, Dr. Somogyi István, Virág Ferenc, Baráth József, Weiner 
Aladár, Krizsán Ildikó, Döme József, Horváth József, Komlós János, 
Illés Rudolf; állnak: Krizsán József, karmester, Tarics János.

A zenekar 1977-ben egy fellépésen. Balról (a zongorától): Eva Tóthová, Hollósy Gabriella 
Zsuzsanna, Domonkos Dezső, Dobi Géza, Dobi Ákos, Szabó Igor, Szabó István, Harmat 
Rudolf, Szombath Károly, MUDr. Gyurász István, Stirber Lajos, Zemiansky Anton, Rácz 
László, Tarics János.



vélemény

A megfelelő szakmai gyakorlat meg-
szerzésének nélkülözhetetlensége nem 
új keletű követelménye a folyamatos 
megújulásra hivatott (közép)iskolai 
oktatásnak. Pusztán a racionalitás me-
rev talaján lépkedvén is be kell látni, 
hogy nem a művileg kialakított tan-
termi közeg formálja majd az embert 
szakemberré, a laikust hozzáértő szak-
értővé s akár elhivatott és beavatott 
művelőjévé választott szakterületének. 
Nem a hallgatás, hanem a párbeszéd, 
nem a szemlélés, hanem a ténykedés 
és nem a tapasztalat hiánya, hanem 
maga az empíria teszi gazdagabbá az 
oktatást. Kiváltképp igaz ez egy szak-
középiskolai vagy szakiskolai képzést 
biztosító intézmény esetében. Mégis 
megújult és dinamikus felfogást igé-
nyel az a fajta szemléleti megközelítés, 
mely képes teret bocsátani az átfogó 
szakmai és személyes fejlődésnek. Fel-
értékelődött a szakképzés. Ez főképp 
azon radikális gyorsasággal végbeme-
nő technikai-társadalmi változások-
nak köszönhető, melyek nagy részét 
mindannyian tapasztalhatjuk. Kiala-
kult egy ún. életviteli szemlélet, mely a 
környezetünket sújtó rohamos változá-
sok és átalakulások egyik eredménye. 
Elkezdtük használni a „rohanó világ” 
kifejezést mint egyfajta tömörített jel-
lemzését a körülöttünk lezajló, gyors 
léptű haladásnak. Az oktató-nevelő fo-
lyamatokban szerepet vállalókra igen 
fontos kérdések eldöntése hárul. Ezek 
megalapozhatják, ugyanakkor módo-
síthatják is az adott (szak)középiskola 
arculatát. Talán a legegyszerűbb lenne 
azt feltételezni, hogy az elméleti okta-
tás és a gyakorlati tapasztalatszerzés 
közti arányok variálásával tudjuk elér-
ni a kívánt iskolajelleget, imázst.  

Ám ez sokkal összetettebb problé-
ma, főleg mivel szem előtt kell tarta-
nunk a különféle, iskolák működését 
szabályozó törvényeket, az állami ke-
rettanterv által megszabott korlátokat, 

sőt ide sorolhatnánk az óraszámok 
eloszlására vonatkozó szabályokat is 
(beleértve a pedagógiai alkalmazot-
tak kvalifikációját szabályozó rende-
leteket). Mindemellett számos olyan 
tényező léphet még képbe, melyek a 
szakképzést biztosító intézmény le-
hetőségeit befolyásolhatják. Ilyenek 
főképp az adott iskola vonzási körze-
tében fellelhető ipari-gazdasági adott-
ságok és az iskolai együttműködést tá-
mogató vállalati filozófia. Ezek hiánya 
nagy mértékben nehezíti meg az okta-
tó-nevelő intézmény fennmaradását, 
s ugyanakkor megkérdőjelezi annak 
létjogosultságát. 

Mindezen túl létezik nagyon sok 
olyan lehetőség, mely részben, de akár 
nagyobb mértékben is biztosítani tud-
ja a szakképzés minőségének fenn-
tartását, illetve javítását. Itt az olyan 
nemzetközi pályázatok, diákutaztatási 
programok vagy akár építő-fejlesztő 
projektek széleskörű tárházára gondo-
lok, melyek kellő potenciált nyújthat-
nak az iskolán belüli vagy akár azon 
kívüli tevékenységek felvirágoztatásá-
ra. A dinamikus fejlődés képességét 
nyújtó oktatási intézmény nem megfe-
ledkezik ezekről, hanem saját arcula-
tához mérten válogat közülük, majd él 
az általuk biztosított lehetőségekkel. A 
cél nem a mennyiség, hanem a minő-
ség biztosítása, az eszköz pedig nem a 
megfontolatlanság, hanem az ésszerű 
és konstruktív döntés, valamint az azt 
követő cselekvés. 

Az együttműködés a kulcsszó, me-
lyet nemcsak hangoztatni, hanem egy-
re intenzívebben gyakorolni is kell. A 
kooperáció bármely formája ugyanis a 
javát szolgálhatja az iskola (fel)épülé-
sének. Legyen szó cégekkel vagy más 
oktatási intézményekkel való együtt-
működésről, diák-diák közti építő 
kollaborációról, vagy az elhivatott és 
elszánt tanár nemzetközi kitekintésé-
ről – tapasztalatszerzéséről.  Más és 

más formákat ölthet az a fajta egyéni 
vagy csoportos élmény- és tudásgya-
rapító tevékenység, mely az iskolában 
zajló munka minőségbeli javításáért is 
felelős lehet. 

Említenék egy jó gyakorlatnak bi-
zonyuló példát, mely szakközépiskolai 
diákok gyakornoki programját volt 
hivatott biztosítani. A tavalyi iskolaév-
ben indult „2015 – a külhoni magyar 
szakképzés éve” programról van szó, 
mely megérte folytatását az idei évben 
is. Kiváló lehetőséget biztosított ezáltal 
az olyan diákok gyakorlati képzésben 
való részvételére, akik szakközépis-
kolai éveik alatt nagyon kevés esélyt 
kapnak a valódi gyakorlatszerzésre. 
Mindemellett megtapasztalhatták a 
hasonló szakterületű iskola kínálatát, 
és az ott folyó oktató-nevelő munkát is 
saját bőrükön tapasztalhatták. Az isko-
lán történő gyakorlati képzés mellett a 
gyárlátogatások tették életközelibbé 
a néha absztraktnak és látszólag nem 
hasznosíthatónak tűnő szakmai isme-
reteket. Köszönetünket fejezzük ki a 
debreceni Szent József Gimnázium és 
Szakközépiskolának, amiért immár 
másodjára is vállalta a programban 
való részvételt, s biztosította ezáltal a 
megfelelő, minőségi szakképzést és az 
azt körülölelő feltételek kialakítását. 

Nem elhanyagolható területet érin-
tettem a fent leírtakban. Az iskola saját 
feladatának kell, hogy tekintse a taná-
rai és diákjai számára elérhető lehető-
ségek bővítését, gyarapítását. Az így 
összegyűjtött szakértelem, tudás, jár-
tasság, de nevezhetnénk akár tapasz-
talatnak is, szerves részét képezheti a 
napjainkban oly gyakran emlegetett 
iskolai minőségbiztosítási rendszer-
nek. Hiszen bár az információ korsza-
káról és társadalmáról beszélhetünk 
manapság, viszont a tapasztalat idő-
szaka is elérkezett, s ez teszi igazán tel-
jessé és fenntarthatóvá az információn 
alapuló világ működését. 

középiSkolai Szakmai TapaSzTalaTSzerzéS 
– haSznoS vagy haSzonTalan?

beTák norberT



beSzámoló

Október hatodikán a koraesti órák-
ban ismét Dunaszerdahelyre látoga-
tott Vámbéry Ármin egyetemi tanár, 
a magyar orientalisztika megterem-
tője, a Magyar Tudományos Akadé-
mia megbecsült tagja, az oszmán és a 
brit birodalom legfőbb méltóságai és 
az európai tudományos élet képvise-
lői által különösen tisztelt tudós, és e 
kisvárosban töltötte október hetedik-
ét és nyolcadikát is. Igen, ha Vámbéry 
napjainkban is élne, hívó szavunknak 
eleget téve bizonyára ellátogatott volna 
ismét közénk, minden bizonnyal jóleső 
mosollyal nyugtázta volna az őt övező 
tiszteletet, de így csak a tudós szellemi-
sége volt közöttünk. A jelenlévők en-
nek ellenére tudták, hogy vendégünk 
otthon érzi magát ismét, hiszen kiváló 
társaságra lelt ebben a szülővárosaként 
tisztelt csallóközi városkában. Éreztük, 
nem örül annak, hogy ebben az évben 
is meglehetősen kevés dunaszerdahe-
lyi polgárral találkozott, de bizonyára 
mosollyal fogadta volna, hogy a mai 
magyarországi és a szlovákiai tudós- és 
eszmetársai, az orientalisztika, a Kelet-
kutatás, a keleti ember gondolkodását, 
a keleti filozófia jellegzetességeit, a 
Kelet mai mélységesen elgondolkod-
tató problémáinak okait kutató kiváló 
tudósemberek társaságában töltheti 
ezt a három napot. Mégis bizonyára 
annak örült volna a legjobban, hogy 
a dunaszerdahelyi székhelyű Vámbéry 
Polgári Társulás ebben az évben immár 
14. alkalommal szervezte meg a Nem-
zetközi Vámbéry Konferenciát. Talán 
ő maga is elismerően szólt volna arról, 
hogy egy viszonylag kis városkában 
működő polgári társulás – igaz, hogy a 

vámbéry 
újra 
hazaláTogaToTT… 

Fibi SánDor

magyarországi barátok, elismert szak-
emberek, tudósok hatékony közremű-
ködésével – képes olyan nemzetközi 
konferenciát szervezni, amelyről már 
Európa több országában is nagyon jó 
véleménnyel vannak a szakma kivá-
lóságai, ráadásul nem először, hanem 
immár tizennegyedik alkalommal 
ad otthont e minden elismerést kiér-
demlő tanácskozásnak. Meglepetése 
bizonyára  fokozódott volna, amikor 
október hatodikán este, a konferencia 
előestéjén szervezett könyvbemutatón, 
a XII. Nemzetközi Vámbéry Konferen-
cián elhangzott előadásokat tartalma-
zó publikációt lapozgatva tudatosította 
volna, hogy ez a kötet  értelemszerűen 
az eddigi konferenciák anyagait tartal-
mazó könyvsorozat 12. tagja… Ekkor 
talán velünk együtt kicsit csalódottan 
gondolhatott arra, hogy hazájában, 
Magyarországon, nevét és munkássá-
gát távolról sem övezi olyan megbecsü-
lés, mint itt, e csallóközi városban, ahol 
nevét nem csak egy tér, hanem egy 
alapiskola és egy gimnázium is tiszte-
lettel viseli. És a tudós szellemisége ter-
mészetesen velünk maradt a következő 
két napon is….                                                                                                                                

Október hetedikén a városháza 
konferenciatermében a város polgár-
mesterének üdvözlő beszéde, majd 
Hodossy Gyula, a Vámbéry Polgári 
Társulás igazgatójának megnyitója 
után kezdődött az érdemi tanácskozás 
– az előadások, majd az azokat követő 
véleménycserék, szakmai megbeszélé-
sek. A délelőtt folyamán nyolc, majd 
délután további nyolc eladás hangzott 
el. Az előadások után Vásáry István 
professszor, a Magyar Tudományos 

Akadémia tagja, a Vámbéry Polgári 
Társulás elnöke tájékoztatta a hallgató-
ságot, hogy 2016-ban a Vámbéry-díjat 
Barbara Kellner-Heinkele turkológus 
és iszlámtudós, a berlini Freie Egyetem 
Turkológiai Intézetének alapítója kap-
ta, ám a díj átadására-átvételére csak 
2017 márciusában kerülhet sor, ugyan-
is az idei díjazott a konferencia idején 
külföldi tanulmányúton tartózkodik.

A konferencia másnapján további 
öt érdekes előadás volt programon. 
Ezen ismertetésnek nem lehet célja 
aprólékosan beszámolni a 21 elhang-
zott előadás tartalmáról, ám minden 
jelenlévő számára nem csak élményt, 
hanem tudásának gazdagodását is je-
lentették az érdekes, új ismeretek. Az 
előadók a hajdani Bizáncban élő szkí-
táktól, az avarok ringjével kapcsolatos 
vitakérdéseken, a Mongol Birodalom 
postahálózatának megszervezésén és a 
moszkvai bojárok nagájokhoz írott ok-
iratán át – melyben értesítették hatalmi 
vetélytársukat a Romanov dinasztiából 
származó első orosz cár megválasztá-
sáról – végigvezették a hallgatóságot 
az évszázadok fontos eseményein, el-
jutva napjaink problémákkal telt keleti 
valóságához, a szíriai politikai rende-
zés, valamint az iráni nukleáris meg-
egyezéssel kapcsolatos kérdésekhez. 
És Vámbéry Ármin – ha e három nap 
alatt valóban közöttünk lehetett vol-
na – bizonyára mosolyogva segítette 
volna tudós barátainkat a családjával, 
egész életével, kiterjedt és gazdag leve-
lezésével, tudományos munkásságával 
kapcsolatos előadások és az azokat kö-
vető szakmai beszélgetések mindmáig 
bizonytalan elemeinek a tisztázásában.



beSzámoló

Az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karán, Székesfehérvá-
ron rendezték meg a negyvenedik 
MAFIOK-konferenciát azzal a céllal, 
hogy elősegítsék a felsőoktatási intéz-
mények oktatói és kutatói számára a 
matematika, fizika és informatika kor-
szerű és hatékony oktatását. A konfe-
rencián a tudományos előadások és 
poszterbemutatók mellett fontos sze-
rephez jutott a személyes találkozás, a 
kutatók és oktatók tapasztalatcseréje. 

A konferenciát megnyitó plenáris 
előadások rendkívül sokrétűek vol-
tak. Gyulai József, emeritus professzor 
a BME-ről, arról elmélkedett, vajon 
a tudomány képes-e Gordon Moore 
„törvény”-eként kétévenként kétszer 
annyi tranzisztort ráépíteni a csipekre, 
illetve képes-e ilyen hipotézis alapján 
exponenciálisan fejlődni, miniatürizá-
lódni, és a tudományra értve kétévente 
a felére csökkeni, illetve információból 
megduplázódni. Arról beszélt, hogy a 
mikrovilágból, ahol a természettudo-
mányok differenciálódtak, átléptünk 
a nanovilágba, ahol a fizika, kémia, 
biológia újra integrálódik majd. Tóth 
László, a Miskolci Egyetem Bay Zol-
tán Kutatóintézetének professzora az 
anyagtudomány forradalmaként értel-
mezte korunkat, amelyik – számításai 
szerint 2015 tájékán – felváltja a számí-
tógép forradalmát, míg a nanotechno-
lógia, a megismerés-anyagtudomány 
forradalmának várhatóan 2081-ben 
lesz vége. Kutatásai során bebizonyí-
totta, hogy a repedésszerű anyagfoly-
tonossági hibák modellezésénél az 
eredményt a megterhelésrepedésszám-
görbe deriváltja adja, ahol a legna-
gyobb valószínűséggel az anyag eltör-
het, megerősítve ezzel a matematika 
differenciálszámításának fontosságát 
a természettudományok számára. 
Klincsik Mihály, a Pécsi Tudomány-
egyetem professzora egyfajta reakció-
diffúziós rendszert mutatott be, ame-
lyek megoldásai adhatják a természet 
mintázatait. Bemutatott egy modern 
matematikai modellezést is, amelyik 
megfejtené a morfogenézis, illetve a 

Beszámoló a matematiKát, 
fizikát és informAtikát 
oktAtók Xl. országos konferenciájáról
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növények, állatok mintázatait (a zebra 
csíkjait, a leopárd pöttyeit, stb.). Mind-
ezt bizonyítja Bérczi Szaniszló, az ELTE 
professzora is, aki geológiai és környe-
zeti áramlásokkal hasonlította össze a 
természeti, technológiai áramlásokat, 
és kutatásai során meglepő összefüg-
géseket fedezett fel. Az eredményeit 
mátrix segítségével is ábrázolta, majd 
matematikailag egyszerűsítette. Kuta-
tási megerősítették a természettudo-
mányok és a környezettudományok 
közti szintézislátás szükségességét. 
Csépe Valéria professzorasszony a 
MTA Természettudományi Kutató-
központjából az agykutatás eredmé-
nyei felhasználásával arról tájékoztatta 
a hallgatóságát, hogyan és mit kellene 
tanítani a kisiskolásoknak. Rámutatott 
arra, hogyan lehet a „kicsi” és „nagy” 
egésze felől közeledni a természettu-
dományokhoz, és mindezt komplex 
halmazzá alakítani az utánunk jövő 
generáció fejében. Hangsúlyozta, hogy 
nincs teljesen egyértelmű jövőképünk, 
csak elképzelésünk, hogy mit oktas-
sunk, és milyen irányba tereljük a ku-
tatást és fejlesztést, mire készítsük fel a 
leginkább a jövő nemzedékét.

Az előző MAFIOK és más tudomá-
nyos konferencián volt szerencsém 
megismerni Kispéter József nyugal-
mazott professzor urat, aki gyakorla-
tilag a MAFIOK tiszteletbeli elnöke, 
vagy ahogyan mondták, örökös elnö-
ke. Azért is kedves számomra, mert 
szilárdtest-fizikus, ugyanúgy, mint én. 
1964-től már adjunktus, a hetvenes 
években a magyarországi élelmiszer-
fizikában iskolateremtő szereppel bírt. 
Korszerű módszereket vezetett be a 
felsőfokú oktatásba, az élelmiszeripari 
termékek besugárzásával foglalkozott 
negyed évszázadig. A konferencián 
beszámolt arról, hogyan is indult a 
MAFIOK, hogyan nőtt fokozatosan a 
résztevők és az aktív előadók száma. 
Az értékelésében elhangzott, hogy 
megérte a sok rendezvény szervezése, 
hiszen a kapcsolatteremtés, egymás 
tapasztalatainak az átadása a mai vi-
lágban is rendkívül fontos, így alakul-

hat ki az a fajta közös gondolkodás, 
ami hozzájárul a még árnyalatokban 
mutatkozó jövő képének kirajzolásá-
hoz. 

A tavalyi rendezvény Kaposváron 
valósult meg, a fény évében zajlott, így 
szívesen fogadták a  fénnyel kapcsola-
tos előadásokat is (FÉNY-ÁRNYÉK, 
avagy a fény mint a fizika kiemelt fe-
jezete az oktatásban). Ezért nem meg-
lepő, hogy az akkori első plenáris elő-
adás is a fényről szólt: Dr. Rácz Ervin 
ismertette a fény titkait. Bemutatott 
fénylő élőlényeket, felvázolta a fény és 
az ember kapcsolatát a kép létrejötté-
vel, és az ember szempontjából fontos 
energiaforrásokról beszélt. Megtudtuk, 
hol tartanak az ELI (Extreme Light 
Infrastructure) kutatásai a nukleáris 
fizikában, mit lehet a röntgen- és lé-
zerfénnyel a mai tudásunk alapján lét-
rehozni. A LIFE (LIFE Laser Inertial 
Fusion Energy) segítségével akár 
1,3.1018 V/m nagyságú elektromos erő-
tér állítható elő, valamint erősítéssel 
lokálisan akár 200 petawatt energia 
hozható létre. Erre három országban 
(Románia, Csehország, Magyaror-
szág) hoztak létre kutatóközpontokat, 
a magyarországi központ Szegeden 
található. A lézerrel kialakított plaz-
macsatorna és a lézerfúzió főleg a fi-
atalok érdeklődését keltette fel. Talán 
nem meglepő, hogy az idén éppen ezt 
az előadót választotta meg a bizottság a 
MAFIOK elnökévé.

Az idei konferencián 77 előadó is-
mertette a kutatásait. A három mate-
matikaszekcióban a poliéderek újszerű 
felbontásáról, a logaritmikus Cauchy-
egyenlet alkalmazásáról, a Lagrange 
polinom interpolációjáról, a középis-
kolai differenciálszámítás-tanításáról, 
projektfeladatokról hangzottak el elő-
adások. Az előadók geometriai egyen-
lőtlenségeket is vizsgáltak, útmutatót 
kaptunk, hogyan segíthetünk az átla-
gos képességűeknek és tehetségesek-
nek, hogyan segíthet az építészeti geo-
metria, hol alkalmazható a GeoGebra, 
illetve hogyan lehet a legjobban moti-
válni a hallgatókat.



beSzámoló

A két fizikaszekcióban a fizikatörté-
net energetikájáról hallottunk előadá-
sokat, megtudtuk, hogyan építhetünk 
müon-detektort a diákokkal, milyen 
mérőprojektek alkalmazhatóak a ra-
dioaktív bomlástörvény tanítására, 
bemutattak hálózatkutatásokat, mód-
szertani problémákat a mérnökin-
formatikus képzésben, szimulációt a 
napelem oktatásban, ARDUINO prog-
ramozást a fizikai mennyiségek méré-
sére. 

A három informatikaszekcióban on-
line szoftvercsomaggal ismerkedtünk 
meg, betekintést nyertünk a a P-gráf 
metodikájába, a magyar informatika 
oktatásának kérdéseibe, belekóstoltunk 
a projekt alapú kurzusok elemzésébe, 
a tehetséggondozás problémakörébe, 
a fogorvosképzésben hasznosítható 
korszerű technológiák megjelenésébe. 
Az előadók egy e-kurzus tapasztalata-
it elemezték Python és Igraf modullal, 
ismertették a MATLAB alkalmazását, 
foglalkoztak a programozási nyelv vá-
lasztásának módjával, valamint általá-
nos tapasztalatcsere történt az infor-
matikaoktatásról.

 Az oktatás szekcióban beszámolót 
kaptunk a duális képzés székesfehér-
vári tapasztalatairól, szóba került, ho-
gyan irányíthatunk diákokat a műszaki 
pályák felé, illetve milyenek voltak a 
matematika versenyek tanulságai, és 
hasznos gondolatok hangzottak el a 
matematika oktatásáról is. 

A székesfehérvári konferencia fő-
szervezője Dr. Hudoba György volt, 
aki a helyi Óbudai Egyetem fizikusa-
ként működik, nagyon aktív tevékeny-
ségét nemcsak a csillagászati szakkö-
rök mutatják, hanem az is, hogy tavaly 
egy meteorológiai ballont mutatott be. 
Ez a HUNBALLON 37 kilométernyire 
emelkedett és mért, adatokat küldött 
a székesfehérváriaknak. A Balatonba 
esett kapszulát halászok találták meg. 
Az idei előadásában a Naprendsze-
ren kívüli ún. exobolygókat mutatta 
be, amelyekből kb. kétezret találtak, s 
melyek többségét a csillag fényesség-
változásának analízisével fedezték fel. 
A fénygörbe-szimulációt könnyen el-
érhető táblázatkezelővel meg lehet va-
lósítani.    

A szervezők alapos munkát végez-
tek, számos támogatót sikerült szerez-
niük. A konferenciát az Emberi Erő-
források Minisztériuma, maga a város, 
illetve számítástehcnikai, informatikai 
és szolgáltató vállalatok támogatták. 
A rendezvény alatt megnéztük a Sza-
turnusz bolygót a csillagvizsgálóból, 

illetve megtekinthettük az egyházi 
múzeumot, az óramúzeumot, egy helyi 
órásmester bemutatta saját készítésű 
óraművét, ami a prágai ORLOJ-hoz 
hasonlítható leginkább, ahol a ma-
gyar szentek jönnek elő harangjáték és 
magyar énekek szavára. Megnézhet-
tük egy szobrászművész által épített 
várat, a Bory várat, amelyet művészi 
betonszobrok, épületek 40 év 3 nyári 
hónapjában épített a mester. Gondola-
tait, óhajait és szerelmét, élete értelmét 

A konferenciát Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár köszöntötte, jobb 
oldalon Kispéter József, a MAFIOK „örökös“ elnöke, mellette Hudoba György, fizikus, 
a rendezvény főszervezője, valamint Székesfehérvár alpolgármestere

a betonba véste (sajnos a betont majd 
idővel felületkezelés alá kell vetni). 

A negyvenedik konferencia rendez-
vényének mondanivalója pedig a ku-
tatók, oktatók és más számos kolléga 
szívébe vésődhetett csak. Az előadá-
sok, vázlatok, poszterek az érdeklő-
dők számára már „rávésődtek” a CD-
hordozókra, illetve rajta találhatóak a 
MAFIOK honlapon is. Ajánlani tudom 
minden kedves kollégának a jövőbeni 
részvételt.

A konferencia megnyitóján, a székesfehérvári városház dísztermében
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Évek óta rendszeresen bekapcsoló-
dunk a Katedra magyarversenyeibe. 
Kezdődött az irodalommal, aztán csat-
lakoztunk az anyanyelvi, majd az alsó 
tagozatosok versenyéhez is. A levele-
zős fordulókban csapataink általában 
az élmezőnyben szerepelnek, ennek 
köszönhetően többször voltunk Du-
naszerdahelyen az országos döntőn, 
mindhárom versenyben.

A feladatok megoldása alapos odafi-
gyelést, kutatómunkát igényel. A leve-
lezőverseny során a szórakozás, játszva 
tanulás mellett a  kitartás is mérvadó. 
Felelevenítettük a szólásokat, közmon-
dásokat, szavak jelentését értelmeztük, 
kutattuk. Több feladat fantáziajátékot 
igényelt, nyakatekert, ugyanakkor értel-
mes mondatokat alkottunk, miközben 
gyakoroltuk a helyesírást. Tanulóink 
több gyűjtőmunkát is végeztek,  szor-
galmuknak köszönhetően az élre ke-
rültek. Dunaszerdahelyen, az országos 
döntőn csak a tudásukra, leleményessé-
gükre számíthatnak. Ott a gyorsaság, a 
logikus gondolkodás, szókincsgazdag-
ság a legfontosabb. Sokrétű, játékos, öt-
letes feladatokat oldottak meg a csapa-
tok, melyek megmozgatták a fantáziát. 
A Lázadók harcias lánycsapata:

jóKai csenge – humán érdeklődé-
sű, kedvenc tantárgyai is erre utalnak – 
magyar nyelv és irodalom, történelem, 
valamint az idegen nyelvek, kedvence 
az angol. Iskolánkon rendszeresen be-
kapcsolódik a különböző versenyekbe, 
kultúrműsorokba, sőt vezette is eze-
ket. Falunk szülötte, Nehéz Ferenc, író, 
közéleti személyiség tiszteletére, emlé-
kére alkotásaiból versenyt rendezünk, 
melyre a környező iskolák tanulóit is 
meghívjuk. E rendezvény Csenge felső 
tagozatos éveit végigkísérte. Sikeres, 
aktív csapattag volt. Csapatunk több-
ször is győzött. Szívesen oldotta meg 
7. osztálytól a Médiasztár elnevezésű 
országos tehetséggondozó verseny 
feladatait, induláskor, 2014-ben az első 
kategóriában legjobbnak bizonyult, 
országos első helyezett lett az év diák-
újságírója versenyben. A Katedra-ver-
senybe 8. osztályosként kapcsolódott 
be, akkor az irodalmat választotta, ám 
mivel iskolánkról több csapat indult, 
az akkori kilencedikesek megelőzték. 
Nem adta fel. Kitartó, elszánt lány, 
mindenképp szeretett volna eljutni 
Dunaszerdahelyre, az országos dön-
tőre. Szorgalmas, megbízható, addig 
gyakorol, amíg meg nem tanulja. Nem 

csügged, ha valami nem sikerül, céltu-
datosan megy tovább előre, figyel a jó 
tanácsokra. Csendes, visszahúzódó, 
megfontolt, higgadt. Tudatosan készült, 
oldotta meg a feladatokat, sőt próbálta 
irányítani csapattársait is, hisz ők hete-
dikesek. Szabadidejében szívesen olvas, 
10 éves korától rendszeresen, olvasmá-
nyaira a sokrétűség jellemző. Mostaná-
ban a komolyabb könyvek érdeklik, pl. 
Tolsztoj Anna Karenina című regénye. 
A Katedra-győzelem számára a felvéte-
lin 20 pontot jelentett. Sajnos szeptem-
bertől már nem az iskolánk tanulója, 
hanem a komáromi Selye János Gim-
názium diákja, tervei között szerepel 
az egyetemi végzettség megszerzése. 
Ehhez sok sikert kívánunk.

AntAl enikő – szintén nagyon szeret 
olvasni, kedveli a misztikus történe-
teket, valamint az iskolákban játszó-
dóakat. Ha a komoly gondolatoktól 
szabadulni szeretne, a foci jelenti a fel-
frissülést számára. A művészetek vilá-
gában is tájékozott, másik kedvenc hob-
bija a festés. Sok időt tölt a szabadban, 
hogy minél több ötletet merítsen. Főleg 
tájképeket fest. Naponta fest és rajzol. 
Óvodás korától rengeteg időt töltött a 
nagymamájával, aki nagyon gyakran 
használja a szólásokat, közmondáso-
kat. Neki köszönheti, hogy sokat ismer 
ezekből. Az iskolában szívesen ír fogal-
mazást, időnként figyelmeztet, sürget, 
már rég írtunk. Szívesen tanul nyelve-
ket, az angol, spanyol, német tudását 
szeretné továbbfejleszteni. Iskolánk 
kulturális életének aktív részese. Ebben 
az iskolai évben kapcsolódott be a Mé-
diasztárba, ahol az országos döntőn is 
sikeresen szerepelt, tudását bebizonyít-
hatta, hisz ötletes fogalmazást írt szólá-
sok, közmondások felhasználásával. A 
környező iskolák rendszeresen szervez-
nek műveltségi vetélkedőket, Madaron 
csapatversenyben az első lett, mely té-
mája a sport, az olimpia volt. Az iskolai 
csapatversenyben szintén volt első, itt a 
környezetvédelem témájában jeleske-
dett. Az igazi sikert a 2016-os Pénzes 
István Anyanyelvi Vetélkedő Katedra-
verseny országos első helyezése jelen-
tette számára. Helyi rendezvényeken 

szívesen szerepel, erős hangja minden-
ki számára érthető. Szókimondó, bátor, 
őszinte, elismeri, sőt beismeri hibáit, 
kritikusan gondolkodik önmagával és 
másokkal szemben is, az igazságtalan-
ságot nehezen viseli. Ami szívemen, a 
számon, inkább kimondja a vélemé-
nyét, nem szereti az alakoskodást, tet-
tetést, mesterkéltséget. 

sztyehlík fAnny – szintén szeret 
olvasni és fogalmazást írni, ugyancsak 
sok időt töltött a mamájával, tőle sok 
közmondást, szólást megismert. Szereti 
a történelmet, ezért az órákon is min-
dig figyel. Régi korok életmódja érdek-
li, szívesen hallgatja a tanító néni tör-
téneteit, s történelmi tárgyú könyveket 
olvas, valamint fantasztikus könyveket. 
Nem mindennapos, hogy 7. osztályban 
kedvencének tartja Petőfi, Kosztolányi, 
József Attila és Ady Endre verseit. Sze-
ret a szabad természetben lenni, ezért 
sokat sétál és görkorcsolyázik. Az ál-
latokat szintén szereti, nagy kedvenc a 
cicus. A falu és iskolánk rendezvénye-
ibe szívesen bekapcsolódik. Ugyancsak 
szókimondó, bátor, segítőkész, szor-
galmas, irányító típus. A Katedra-ver-
senyre sokat gyakorolt egyedül is. Az 
anagrammákat ránézésre gyorsan meg-
oldotta, sok közmondást, szólást gyűj-
tött. Határozott, elszánt, várja a jövő évi 
anyanyelvi vetélkedő feladatait.

A feladatok megoldásakor csapat-
munka és az önálló gyűjtőmunka szin-
tén jelen volt. Dolgoztak a világháló, 
különböző szótárak, feladatlapok, ké-
zikönyvek segítségével. Mivel öt csapat-
tal foglalkoztam, az irodalmi feladatok 
pedig összetettebbek voltak, így ők je-
lentős mértékben önállósodtak. S ez az 
önállóságra nevelés az országos döntőn 
beérett. 

Iskolánk büszke a sikerre, hisz osz-
tályaink kis létszámúak, s bizony keve-
sebb gyerek  között  kevesebb a kitartó, 
szorgalmas, tehetséges tanuló is, általá-
ban ugyanazok a tanulók több minden-
ben is aktívan részt vesznek, ezért sok-
szor nehezebb az élre törni. Csenge volt 
a húzóerő, hozzáállásában szeptember-
től jelen volt az elhatározás – ott akarok 
lenni, és ott is leszek a döntőn. Fanny és 

megtörtént a csoda

Jókai Csenge Antal Enikő Sztyehlík Fanny
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szalay mátyás
A komáromi Munka Utcai Alapiskola 
hetedikes tanulója volt a 2015/2016-
os tanévben

Mátyás logikus gondolkodású, te-
hetséges, nagyon tájékozott tanuló. A 
természettudományi tantárgyakban 
és magyar nyelvi versenyeken kitű-
nően teljesít. Emellett a művészeti 
alapiskola tehetséges növendéke: ze-
nében és rajzban egyaránt kiváló. Ak-
tívan sportol az iskolai röplabdacsa-
pat tagjaként, valamint a színjátszó 
kör tagja. Az iskolai kultúrműsorok 
állandó szereplője. 
Eredményei:
 Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny – országos forduló, 3. helyezés; 
Kárpát-medencei döntő (Budapest), 
eredményes megoldó
 Tompa Mihály Vers-és Prózamondó 
Verseny – országos elődöntő, ezüst 
sáv 
 Bendegúz nyelvÉSZ – regionális for-
duló, 2. helyezés  
 Kenguru Matematikaverseny – me-
gyei forduló, 5. helyezés
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny – 
nyugat-szlovákiai forduló, 9. helyezés
 Fizika Olimpia – járási forduló, 1. 
helyezés
 Pitagoriász – járási forduló, 2. he-
lyezés

Mátyás felkészülését segítették, irá-
nyították: Habán Hajnalka magyar 
nyelvből, Kosa Tímea matematiká-
ból, Szakáll Krisztina fizikából.

Kosa Tímea osztályfőnök

szaKáll lili 
A komáromi Munka Utcai Alapiskola 
kilencedikes tanulója volt a 2015/2016-
os tanévben

Lili kreativitásával, átlag feletti, ma-
gas szintű gondolkodásával, problé-
mamegoldó képességével osztályának 
kiemelkedő tanulója volt. Számára a ta-
nulás és a tudás érték. Rendszerességé-
re, órai aktív munkájára mindig lehetett 
számítani. Tudását számos reál- és hu-
mán tantárgyi versenyen kamatoztatta, 
ezen versenyek iskolai és járási forduló-
ján elért dobogós helyezései – Biológia 
Olimpia, 1. helyezés, Fizika Olimpia, 2. 
helyezés – biztosították számára a ver-
senyek kerületi fordulóján való rész-
vételt. Életében fontos szerepet játszik 
a  sport, a  röplabdacsapat tagjaként az 
eltelt évek során számos sikert könyvel-
het el. Példamutató az egészséges élet-
mód megvalósításában, szabadidejében 
sokat jár túrázni, kirándulni. Minden-
napjaihoz hozzátartozik a  zene, a  mű-
vészeti alapiskola diákjaként az említett 
tanévben végzett fuvola szakon.

Eredményei:
 Biológia Olimpia – kerületi 6. helye-
zés 
 Fizika Olimpia – kerületi 12. helyezés 
 Tollaslabda (csapat) – kerületi 4. helye-
zés
 Zavarská emlékverseny (csapat) – já-
rási 4. helyezés  

Felkészítő pedagógusok: Győri Mó-
nika – biológia, Szakáll Krisztina – fizi-
ka, Laboda Róbert – sport.

Farnbauer Gyöngyi osztályfőnök

Enikő hetedik osztályba járnak. Mind-
két lányt magával ragadta Csenge lelke-
sedése, mivel érdeklődési körük hason-
ló. Ők ketten alsó tagozatos koruktól 
rendszeresen járnak bibliaversenyre, 
Jókára és Martosra, ahol általában si-
keresen szerepeltek.  Szentpéteren, az 
alapiskola műveltségi vetélkedőjén első 
alakalommal sikeresen részt vettek, a 
feladatok között anyanyelvi és irodalmi 
kérdések is voltak, a felkészülés során 
a falu szülöttjével, Kossányi József köl-
tővel, verseivel ismerkedtek meg. Most 

már ők keresik és meg is találták a leen-
dő harmadik csapattagot. Mindketten 
határozottak, harciasak, elszántak.

Az olvasás, anyanyelvünk ápolása, 
szeretete, a múlt értékeihez, a tágabb 
és szűkebb szülőföldhöz való kötődés 
mindhárom lányra jellemző.  „A  játék 
komoly dolog – olvassuk Kosztolányi 
Dezső Aranysárkány c. regényében –, 
mindig az életet jelképezi. Ez vezeti be 
a gyereket az életbe. Csak játszva tanul-
hatunk.“  Ezt tettük, s tesszük évek óta 
kisebb-nagyobb sikerrel. Megtisztelte-

tés, elismerés az országos döntőn való 
részvétel. Ezért dolgozni kell, feladato-
kat kell jól, sőt nagyon jól teljesíteni. Aki 
részt vesz, csak győztes lehet. Dunaszer-
dahely, május 11-e A Lázadók csapatnak 
(Jókai Csenge, Sztyehlík   Fanny, Antal 
Enikő) emlékezetes nap, 1. helyezettek 
lettek. A Dunamocsi Alapiskola törté-
netében is a legnagyobb sikert jelenti, 
tanulmányi csapatversenyben országos 
döntőn a lányok győztek. Reményke-
dünk és bízunk a folytatásban. 

Bacskor Katalin

isKolánK egyiK BüszKesége, 
stanKovsKá nina

Nina 2002. január 31-én látta meg a világot, 
sikeres teniszező apuka leányaként. Már egé-
szen kicsi korától a tenisz világának bűvöletében 
élt, és az évek múlásával egyre kiemelkedőbb 
teljesítményt nyújtott ebben a sportágban. 
Tanulmányait nem elhanyagolva a versenyzéssel 
egyidejűleg a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Alapiskola  8.B osztályának tanulója. Jelenleg az 
Empire Trnava sportegyesület tagjaként szere-
pel a versenyeken. A szlovák ranglétra előkelő 2. 
helyét foglalja el, az európai ranglistán jelenleg a 
11. helyén áll.
Az idei évben elért versenyeredményei közül a 
legkiemelkedőbbek:
  „Halové Majstrovstvá Slovenska” – szlovák 

terembajnokság, idősebb lányok 14 éves korig, 
Slovan Bratislava: 1. hely
  „Halové Majstrovstvá  Slovenska” – szlovák te-

rembajnokság, fiatalabb serdülő lányok 16 éves 
korig, Zsolna: 3. hely
  „Majstrovstvá Európy družstiev” – Euró-

pa Bajnokság, idősebb lányok 14 éves korig, 
Rakovník (Csehország): 2. hely
  Nemzetközi Torna, idősebb lányok 14 éves ko-

rig, 2. kategória, Slovan Bratislava: 1. és 3. hely
  Nemzetközi Torna, idősebb serdülő lányok 16 

éves korig, 3. kategória, Trenčianske Teplice: 1. 
hely
 „Majstrovstvá Slovenska” – Szlovák Bajnokság, 

idősebb lányok 14 éves korig, Pőstyén: 1. hely 
és 1. hely
 „Majstrovstvá Slovenska” – Szlovák Bajnokság, 

idősebb serdülő 16 éves korig, Nagyszombat: 3. 
és 2. hely  
 Nemzetközi Torna, idősebb lányok 14 éves ko-

rig, Pőstyén: 3. hely
 Domonkos Tímea, a Dunaszerdahelyi Vám-

béry Ármin Alapiskola pedagógusa
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A komáromi Selye János Gimnázium volt és jelenlegi diákjai között 
szép számmal találunk olyanokat, akik különböző országos vagy nem-
zetközi versenyeken képviselték iskolánkat. E tanulók között szerepel 
Gergely Lajos is, aki idén nyáron sikeresen szerepelt a Vietnamban 
megrendezett Nemzetközi Biológiaolimpián. 

Az idáig vezető út korántsem volt könnyű, Lali és a biológia közötti 
törhetetlen kapcsolat viszont már kisgyerekkorában is fellelhető volt, 
hiszen az óvodában is érdeklődést tanúsított az emberi test működése 
iránt. Óvónője szerencsére ugyanilyen lelkesedéssel vezette őt ezen az 
úton, erőt és időt nem spórolva tanítgatta óvodását. A biológiával való 
viszonya az évek során pedig csak tovább erősödött, így a gimnáziu-
mi éveire már egyértelművé vált, hogy ezzel a tudományággal szeretne 
foglalkozni. A biológiaórákon és -szakkörön felfigyelt rá tanára, RNDr. 
Holczhei Árpád is. Lali már akkor kiemelkedett társai közül, hiszen ki-
válóan össze tudta kapcsolni az elméletet a gyakorlattal, emellett pedig 
szinte fanatikusan rajongott a biológiáért. 

A biológiaolimpiákon és kémiaversenyeken már éveken keresztül 
részt vett, fokozatos fejlődését a versenyeken való eredményei is jel-
zik: 2013 óta a biológiaolimpiák eredményes megoldója volt, végzett 
országos 12. és 10. helyen, mígnem a 2015/2016-os tanévben országos 
negyedik lett, amivel továbbjutást nyert a hanoi Nemzetközi Biológia-
olimpiára is. 

A versenyre való felkészülés a pozsonyi Comenius Egyetemen zajlott, 
amely során két összpontosításra került sor: az országos versenyen az 
első nyolc helyen végzett versenyző egy héten keresztül elméleti előadá-
sokat hallgatott, melyek végén egy teszt kitöltése várt a fiatalokra. Az 
eredmények alapján választották ki azt a négy versenyzőt, aki a szlovák 
válogatott tagjaként kiutazhatott Vietnámba. A második összpontosítás 
már a gyakorlati felkészülésre fókuszált.

Lali elbeszélései alapján a hanoi biológiaolimpia rendkívül színvona-
lasra sikeredett, mind a versenyfeladatokat, mind az egyéb programokat 
tekintve, hiszen egy hét alatt több kiránduláson is részt vettek. Maga a 
verseny két napig tartott, ahol a több mint 250 versenyzőre a biológia 
több tudományát is érintő elméleti feladatok és laboratóriumi gyakor-
latok is vártak.

Lali sikerei között mindenképpen említésre méltó továbbá a Tudo-
mányos diákkörök 16. Kárpát-medencei konferenciáján (TUDOK) való 
szereplése, hiszen a Gilbert-szindróma – Banális betegség genetikai alap-
pal című munkájával az orvostudomány-géntechnológia szekció nagy-
díjasa lett. A molekuláris genetika területén végzett kutatásainak alapját 
100 nyálminta vizsgálata, ill. az azokra épülő DNS-vizsgálat képezte.

Lali idén májusban érettségizett iskolánkban, szeptembertől már a 
pozsonyi Comenius Egyetemen orvostanhallgatóként folytatja tanul-
mányait, kutatásait viszont az egyetem mellett is folytatni szeretné. Eh-
hez kívánunk Neki további sok sikert, erőt és kitartást!

Vajányi Orsolya, a Selye János Gimnázium tanára

A Szenczi Molnár Albert Alapiskola tavaly vette fel 
a kapcsolatot a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti 
Líceummal, ahonnan Joó Erika tanító néni egész osz-
tályát beszervezte, hogy meglátogassanak bennünket. 
Négy szép napot töltöttek itt az erdélyiek, a családoknál 
lakó gyerekekkel nagyon jó baráti kapcsolatba kerültek 
tanulóink, de összebarátkoztak az osztályfőnökök is.  
A Bethlen Gábor Alap, valamint a felajánlott adók két 
százalékából a Szenc és Vidéke Alap támogatásával idén 
megvalósulhatott a cserelátogatás: szeptember 17-21. 
között iskolánk diákjai, két pedagógus, Hlavács Beat-
rix osztályfőnök és Molnár Enikő tanító néni, valamint 
Koprás Árpád szülő felügyelete alatt, Erdélybe látogat-
hattak. 

Az odaút nagyon kimerítő volt, sokat kellett vára-
kozni a román-magyar határon. Kolozsváron meg-
álltak diákjaink iskolánk névadója, Szenczi Molnár 
Albert rendkívül elhanyagolt sírjánál a házsongárdi 
temetőben: az iskolánk udvaráról vitt földet tettek a 
sírra, majd elhelyezték az emlékezés koszorúját. Meg-
tekintették Mátyás király szülőházát és a Szent Mi-
hály-templom mellett Fadrusz János alkotását, Mátyás 
király emlékművét is. Másnap közös kiránduláson 
vettek részt az erdélyi tanulókkal, amibe belefért a 
csíkszeredai Csontváry-kiállítás, a Medve-tó, a Gyil-
kos-tó, Tamási Áron szülőháza Farkaslakán, Korond 
megtekintése. A hétfő a pihenésé volt, tanulóink meg-
nézték a marosvásárhelyi iskolát, délután pedig gokar-
toztak, majd az estét a családokkal töltötték. Kedden 
a Szent László-falfestményeké volt a délelőtt: Bögöz, 
Székelyderzs volt a programon, majd Segesvár. A ha-
zaút gyorsabbnak tűnt, igaz, csak Csucsán, Ady Endre 
emlékmúzeumában állt meg hosszan a csoport, este fél 
kilencre már haza is értek.

Nagy öröm, hogy nem csupán a nyugat felé kacsinga-
tunk, hanem meg tudjuk mutatni diákjainknak azt is, mi-
lyen az élet más, keletebbre fekvő magyar régióban, ahol 
valódi vendégszeretettel, örömmel és kedvességgel fogad-
ta őket mindenki. Kár, hogy az utazási költségek annyira 
magasak, hogy ilyen kirándulásokról anyagi támogatás 
és pályázatok nélkül, önerőből, gondolni sem lehet, bár 
minden gyerek megérdemelné, hogy egyszer életében 
lássa Erdélyt, a Délvidéket, Kárpátalját, mert olyan örök 
emléket és kötődést építhet ki benne ez a pozitív emlék, 
amit – reméljük – életük végéig megőriznek majd. 

Matus Mónika

erdélyi – felVidéki iskolAkApcsolAt selye-díjas diáKunK vietnami siKerei



iSkolahírek

„És ugyan néhány őrültön kívül senki 
nem tagadja a holokausztot, de az is 
tény, hogy kellő mértékben nem ismerjük 
a saját tényeinket, vagyis nem helyeztük 
el őket a saját történetünkben. Nem a 
másokéban, nem a nyilasokéban, nem a 
szélsőjobbéban, hanem a sajátunkban.“ 
(Esterházy Péter)

1941 és 1945 között több mint 400 
ezer, a mai országterületről 200 ezer 
magyar zsidó esett áldozatul a mun-
kaszolgálatnak, a deportálásoknak, a 
magyar hatóságok brutalitásának, a 
halálmeneteknek, az auschwitzi gázo-
sításoknak, a tömegkivégzéseknek, a 
koncentrációs táborok szörnyű körül-
ményeinek. Az Auschwitzba elhurcolt 
felvidéki magyar zsidóságnak nagy 
része nem élte túl a haláltábor borzal-
mait, s csupán kevesen térhettek vissza 
otthonaikba. A túlélők jelentős része a 
második világháború utáni kivándor-
lási mozgalmak következtében elhagy-
ta az országot, így Dél-Szlovákiában 
csupán néhány kisebb zsidó közösség 
maradt.

Szlovákia szeptember 9-ét határozta 
meg a Holokauszt és a Rasszista Erő-
szak Áldozatainak Napjaként. 2003-tól 
minden év szeptember 9-e a  Holo-
kauszt Emléknapja az általános- és kö-
zépiskolákban. Közös kötelességünk az 
áldozatokra való emlékezés, valamint 
az ellene kiállók előtti tisztelgés. 2003 
áprilisában a  Selye János Gimnázium 
igazgatója, Andruskó Imre kezdemé-
nyezésére iskolánk a Komáromi Zsidó 
Hitközséggel együtt Holokauszt-em-
léknapot rendezett.  A program célja az 

HoloKauszt emléKnap a selye jános gimnáziumBan

volt, hogy megismertesse a komáromi 
gimnázium tanulóit a vészkorszak tör-
ténetével, valamint az, hogy a  formá-
lis és informális oktatás módszereivel 
emléket állítson Komárom és környéke 
egykori zsidó lakosainak.

Azóta minden év szeptemberében 
emléknapot szervezünk. Több vendég-
előadónk volt már, Izraelből, Magyar-
országról, többször járt nálunk a zsidó 
hitközség alelnöke, Dr. Novák Tamás 
vagy a  Jókai Gimnázium történelem-
tanára, Beró László.  Idén, azaz szept-
ember 9-én iskolánk udvarán gyűltek 
össze a 3. évfolyam diákjai, hogy közö-
sen emlékezzenek meg az áldozatokról. 
A  több mint háromórás tisztelgés cél-
ja nemcsak a  megemlékezés, hanem 
a múlt teljesebb megértése, az empátia 
felkeltése, s  annak felismerése, hogy 
a  Holokauszt az egész emberiség szá-
mára hatalmas veszteséget jelentett, 
s  ezáltal megakadályozzunk bármiféle 
népirtást, akárhol is történjen az a vi-
lágban. Diákjainkkal először a  men-
házba mentünk, ahol már várt minket 
az előadó, Dr. Novák Tamás és a Pasz-
ternák házaspár, a hitközség elnöke és 
felesége. Novák Tamás előadásában be-
mutatta a komáromi zsidó menház rö-
vid történetét, elmesélte, mi maradt az 
elhurcolt komáromi zsidó közösségből, 
zsinagógákból. A mikromúzeum meg-
tekintése után, átsétáltunk a zsinagógá-
ba, ahol a gyerekek betekintést kaptak 
egy kicsit a  zsidó nép történelmébe, 
megismerték a zsidó időszámítást, ün-
nepeiket, majd válaszolt a diákok kér-
déseire. Elsétáltunk a komáromi zsidó 
temetőbe is, amely az Aranyember 

utca és a Pozsonyi főút közti területet 
foglalja el. Az előadó igyekezett képet 
adni a zsidóság temetkezési szokása-
iról, összehasonlítva azt más vallások 
szokásaival. Majd közösen megnéztük 
a  zsidó sírokat, neveket, sírfeliratokat, 
jelképeket a  sírköveken. Visszatér-
ve az iskolába, a  gimnázium aulájá-
ban egy rövid ismeretterjesztő filmet,  
a Holokauszt szemeit nézték meg, majd 
a  film megnézése után  Elek József 
történelemtanárral beszélgettek.

Ez a nap hangsúlyozta „az emléke-
zés és a tanítás kötelességét”. Az utóbbi 
pár évben különösen az iskolai okta-
tásban sokkal nagyobb figyelmet kap 
a  holokauszt, mint bármikor koráb-
ban. Rendkívül nagy hangsúlyt kell 
fektetnünk a  módszerre. Nemcsak 
a  tananyag tartalma a  fontos, hanem 
maga a megközelítés is. Az áldozatokat 
a középpontba helyező megközelítések 
az egyéni sorsok bemutatására helyez-
te a hangsúlyt, hiszen az elérni kívánt 
azonosulás csak az egyes emberek 
történetének megismerésén keresztül 
valósulhat meg. Nálunk – ha írhatom 
így – a Holokauszt oktatása gyökeret 
eresztett. Iskolánk célja, hogy diákjaink 
szembenézzenek a múlt tanulságaival, 
nem bűntudatot, de felelősségtudatot 
akarunk ébreszteni. Miközben a  diá-
kok a Holokausztról és más népirtás-
ról tanulnak, rá kell ébredniük, hogy 
ilyen – emberek által elkövetett bűn-
tettek – újra előfordulhatnak, ahogy ez 
megtörtént a zsidókkal, megtörténhet 
másokkal is.

PaedDr. Králik Zsuzsanna, 
főszervező
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az iskola a négy évnyi képzés során 
képes volt átlagon felüli módon javíta-
ni a diákok tudásszintjét, tanulmányi 
eredményeit. A hozzáadott érték elvárt 
szint fölötti nagysága azt jelenti, hogy 
a tanulók a középiskolai tanulmányaik 
során a szlovák nyelv és irodalomban 
átlagon felüli előrehaladást értek el, el-
lenben azok az iskolák, amelyek elma-
radtak a várt szinttől, azt bizonyítják, 
hogy a tanulók tudásszintjének a fejlő-
dése átlagon aluli volt. 

A hozzáadott érték értékelési mo-
delljének az össszeállításakor elkülö-
nítették a négyéves gimnáziumokat 
az egyéb tanulmányi szakokat nyitó 
középiskoláktól. A certifikált mérések 
intézetének szakdolgozói az utóbbi há-
rom év végzőseinek archivált adataival 
dolgoztak, vagyis azokéval, akik 2014-, 
2015-, illetve 2016-ban sikeres érett-
ségivel befejezték középiskolai tanul-
mányaikat. Tehát az iskolák több évre 
visszamenőleg is részletes tájékoztatást 
kapnak az intézményük által biztosí-
tott hozzáadott érték nagyságáról.

„Nagyon pozitívan értékelhető, hogy 
iskoláink további objektív értékelést 
kapnak, amely pontosan tanúskodik a 
tanulóknak nyújtott ismeretek és tu-
dás minőségéről, az iskolában végzett 
munka színvonaláról és hatékonysá-
gáról.“ – jegyezte meg Peter Plavčan 
oktatásügyi miniszter. A  2014-2016 
közötti időszak minden egyes évében 
38 középiskola munkásságának, ered-
ményességének volt az elvárt szinttől 
magasabb hozzáadott értéke – közülük 
9 gimnázium és 29 szakközépiskola. 
Ezen iskolák pontos jegyzéke az elő-

terjesztett anyag mellékletében találha-
tó. „A hozzáadott érték vizsgálatának 
eredményeiből most nem készítünk 
semmilyen rangsort, mindössze az is-
kolaigazgatók rendelkezésére bocsájt-
juk, szolgáljon az iskola önértékelésé-
nek kiinduló anyagául. Az iskolák saját 
hatáskörükben önállóan elemezzék és 
értékeljék, hogy diákjaik számára meg-
felelő feltételeket biztosítottak-e a jobb 
eredmények elérésére, vizsgálják meg, 
hogy kiindulva a tanulók belépési tu-
dásszintjéből, elégedettek lehetnek-e 
a végzéskor tapasztalt tudásukkal, il-
letve milyen intézkedéseket akarnak 
foganatosítani a magasabb színvonal 
biztosítása érdekében. A középiskolá-
kon elért hozzáadott értéket jelenleg 
csak a szlovák nyelv és irodalom tan-
tárgyában számítottuk ki, ugyanis csak 
ebből a tantárgyból teszteljük a kilen-
cedikes diákokat és az összes érettsé-
gizőt.“ – fejtette ki Romana Kanovská, 
a certifikált mérések intézetének igaz-
gatónője. A  hozzáadott értékkel kap-
csolatos részletes információt ezekben 
a  napokban juttatja el az intézet 535 
középiskolába (ebből 165 gimnázium 
és 370 szakközépiskola). A statisztikai 
feldolgozás teljes objektivitása érde-
kében a felmérésbe csak olyan kö-
zépiskolák, illetve tanulmányi szakok 
nyertek besorolást, amelyeknek 2016-
ban – de az előző években is – legke-
vesebb 11   olyan érettségizettje volt, 
akik 2016-ben abszolválták a tesztelést 
a kilencedik évfolyamban, és 2012-ben 
a  tesztek írásakor nem tartoztak azok 
közé, akik egészségügyi okokból bár-
milyen előnyt is élveztek.

A középiskolák ismét szemBesülhetnek A műVelődésBen Az ő iskolájuk áltAl elért 
hozzáAdott érték szintjéVel, 38 iskolA ezen A téren tArtósAn A Várt szint felett teljesít

A Certifikált Mérések Nemzeti In-
tézete (NÚCEM) immár másodszor 
tájékoztatja a középiskolákat az adott 
iskola által elért hozzáadott érték 
nagyságáról a szlovák nyelv és iroda-
lom tanításában. A 2016-os extern 
érettségi eredményein kívül a középis-
kolák igazgatói további extern értéke-
lés eredményeit is megkapják, amely 
lényegében képet ad arról, hogyan és 
mennyivel járult hozzá az adott iskola 
ezen kötelező érettségi tantárgy isme-
retanyagának az elsajátításához. E tájé-
koztatásból az iskolák számára egyér-
telművé válik, hogy a négyéves képzés 
során az ő hozzájárulásuk a tanulók 
tudásszintjének az emeléséhez a jogo-
san elvárt szint fölött volt, vagy elma-
radt ettől a szinttől. A hozzáadott érték 
nagyságának kiszámításánál a kiindu-
lási szintet a 9. évfolyamban szlovák 
nyelv és irodalomból elért tesztelési 
eredmények jelentették (Testovanie 9), 
a kilépő szint pedig ugyanezen tanulók 
által elért eredmény az érettségi vizsga 
extern részében. A  hozzáadott érték 
nagysága a reális és az iskolától elvárt 
átlagos tudásszint közötti különbség 
az extern érettségi vizsgán. Ebben az 
értékben benne foglaltatik az is, hogy 
milyen tudásszinttel nyertek felvételt 
a diákok az adott középiskolába. Ma-
gasabb hozzáadott értéket érhet így el 
például az az iskola is, amely ugyan 
nem a legjobb eredményeket érte el az 
extern érettségin, hiszen gyengébb elő-
menetelő tanulókat vett fel négy évvel 
ezelőtt az első évfolyamba. Az iskola 
által elért hozzáadott érték nagysága 
viszont éppen azt bizonyítja, hogy ez 
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2016. szeptember 26-án és 27-én 
a  pozsonyi Inchebában tanácskozott 
közel 2600 szakember az Európai Uni-
óból és a világ többi államából az ICT 
Proposers´ Day nevű rendezvényen, 
mely a  legnagyobb networking ese-
mény Szlovákia európai tanácsi elnök-
ségének ideje alatt. Az ICT Proposers´ 
Day-t minden évben megrendezik va-
lamelyik európai fővárosban, ebben az 
évben – a szlovákiai elnökségnek kö-
szönhetően – éppen Pozsonyban. Az 
esemény társszervezői az Európai Bi-
zottság és az SZK Oktatásügyi Minisz-
tériuma. A  rendezvény  legfontosabb 
célja az volt, hogy az IKT szakemberek 
megfelelő alkalmat találjanak a minősé-
gi partneri viszonyok kiépítésére. A po-
zsonyi találkozó résztvevői pozitívan 
értékelték a  tanácskozást, különösen a 
bemutatott projektjavaslatokat. Kima-
gaslóan értékelendő, hogy a jövendőbe-
li partneri kapcsolatok iránt különösen 
érdeklődő 782 résztvevő összesen 3 514 
kétoldalú tárgyalást valósított meg az 
ún. „face2face” találkozásokon.

A tanácskozás két napja alatt a  hat 
prezentációs teremben a  résztve-
vőknek bemutatták az Európai Unió 
nyílt felhívását a  Horizont 2020 ku-
tatási és innovációs terv támoga-

tására a  következő ígéretesebb té-
mák szerint: Components&Systems, 
FutureNetworks&Iner-nat ional , 
Interfaces, Content&Data, Excellence, 
SocietalChallenes és az  Innovations. 
A legnagyobb érdeklődés a Hogyan 
állítsuk össze a sikeres projektterve-
ket,  Matematika a H2020 tervben, va-
lamint A művészek mint az innováció 
katalizátorai a H2020 tervben című  
információs rendezvények és találko-
zások iránt mutatkozott. Ugyancsak 
nagy sikere volt a  PPP-projekteknek 
és a Kis és nagy vállalatok a H2020-as 
tervben. Az Európai Bizottság a leg-
ígéretesebb európai projektek megerő-
sítése céljából Innovation Radar-díjjal 
értékelte az Excelent tudomány, az 
ICT a társadalomért, az Ipar és a tech-
nológia és a H2020 ICT-„innovátor” 
projekteket. Az „Innovation Radar 
2016” nagydíját a hollandiai Intristic-
ID társaság vehette át, amely világelső 
az UncionableFunction technológia, 
vagyis az elektronikus ujjlenyomatok 
alapján működő hitelesítő technológia 
alkalmazásában. További információk 
az Innovation Radar-díjról a https//
ec.europa.eu/digital-single.market/
news2016-innovation-radar-prize-
winners oldalon találhatók.  

pozsonyBan tanácsKoztaK 
Az információs technológiA szAkemBerei

A pénzügyi ismeretek oktatására lé-
tesített tárcaközi szakértői csoport Peter 
Krajňák oktatásügyi államtitkár – e cso-
port elnökének – irányításával tárgyalt 
az Oktatási Minisztériumban. A cso-
port tagjai az oktatásügyi, a gazdasági 
és a pénzügyminisztérium által delegált 
szakértők, továbbá a Szlovák Nemzeti 
Bank, a Szlovák Köztársaság Pénzügyi 
Igazgatósága, a Szlovákia Gyermekei 
Alapítvány és az Oktatási Minisztérium 
háttérintézményeinek a képviselői. 

A diákok pénzügyi ismereteinek el-
mélyítése és a korrupció elleni harc tu-
datának megerősítése a mi legfőbb pri-
oritásaink közé tartoznak – nyilatkozta 
Peter Krajňák államtitkár a tanácskozás 
után. A jelenlévők megtárgyalták a bi-
zottság legutóbbi – 2016. június 29-ei 
tanácskozásán elfogadott határozatok 
teljesítésének jelenlegi szintjét és a tár-
caközi szakértői csoport statútumát. 
Foglalkoztak az egyes tagok javaslatai-
val, meglátásaival is, amelyek részletes 
megvitatására a bizottság legközelebbi 
tervezett ülésén, 2017 első félévében ke-
rül sor. A témához kapcsolódó tárgykö-
rök közül a fogyasztók jogvédelmével is 
foglalkoztak.

Az Oktatási Minisztérium aláírta 
az Infovek-2 szerződés kiegészítését, 
melynek célja a szerződés érvényessé-
gi idejének a meghosszabbítása. Ez a 
módosítás az iskolák számára lehetővé 
teszi az internet használatát és az EDU 
hálózatra kapcsolódását az elkövetke-
ző időszakban is – mindaddig, amíg le 
nem zárul az EDUNET-SK projekt köz-
beszerzési pályázata. A szerződés kiegé-
szítésének paraméterei értelmében az 
iskolák és iskolai intézmények számára 
olcsóbbá válik az internetszolgáltatás, 
az iskolák egy része gyorsabb internet-
elérhetőségre tesznek szert, emellett az 
egyes lokalitásokban a szolgáltatások 
igénybe vételére vonatkozó felmondási 
határidő is lerövidíthető, és a szerződés 
nem tartalmaz megkötéseket. 

az oKtatásügyi minisztérium megHosszaBBította 
Az infoVek-2 szerződés érVényességének A hAtáridejét

a minisztériumBan 
tanácsKozott a pénzügyi 
ismereteK elmélyítése 
érdeKéBen létreHozott 
tárcAközi szAkértői csoport

Az EDUNET-SK-ra vonatkozó köz-
beszerzési eljárás napjainkban is foly-
tatódik. A minisztériumba több ajánlat 
is érkezett, és szinte mindegyik ajánlat 
néhány száz oldalas műszaki doku-
mentációt tartalmaz. A műszaki ada-
tok helyességének és igaz voltának az 
ellenőrzése rendkívül igényes feladat, 
emellett a közbeszerzést szabályozó 
törvény valóban szigorú előírásainak és 
követelményeinek a pontos betartása 
rengeteg időt megkövetel.

Napjainkban a közbeszerzési eljá-
rás lebonyolításának első fázisában 
tartunk, ahol a legfontosabb feladat a 
pályázatban lévő adatok helyességének 
az ellenőrzése. Maximálisan egy évig 
tart majd az új megoldások – eljárások 
átültetése a gyakorlatba. Az EDUNET-

SK virtuális privát hálózat közremű-
ködésével biztosítja az internetre való 
központi belépést, és alapfeladatként 
telekommunikációs és adatnyújtó szol-
gáltatást fog biztosítani az iskoláknak. 
Emellett a felhasználók internettel 
kapcsolatos sajátos igényeinek – elvá-
rásainak is eleget tesz, hiszen feladata 
például az IT-projektekre vonatkozó 
aktualitások megjelentetése, a digitális 
oktatási programok közreadása, az on-
line tesztelések és a minisztérium prog-
ramjai elérhetőségének a biztosítása az 
érintett iskolák számára – például az 
oktatásügyi tárca tájékoztatási rendsze-
re (Rezortný informačný systém MŠ), 
az edíciós portál, illetve az Eduzber.  
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legkedVesebb könyVem felhíVás

A címlap Kovács Adrián fényképének 
felhasználásával készült. 

szerzőink

kaTedra

Előrebocsátom, hogy – bár író-olvasó ember 
vagyok – ez az első könyvajánlóm. No, azért 
ez így nem igaz, mert ha minden jól megy, 
ez sem lesz az, mivel az ember szerintem úgy 
ajánl könyvet, hogy a másik kezébe nyomja, 
kábé ezekkel a szavakkal: „Figyi, ezt feltét-
lenül olvasd el, meglátod, tetszeni fog!” És 
kész! Mi, rendszeresen olvasó emberi lények 
(vagyis a kisebbség), ismerjük már annyira 
egymást, hogy ennél több nem is kell. Nem 
kell tehát félni, „az alábbi szöveg nem tartal-
maz cselekményleírást”. 
Egy tizenkét emeletes toronyházban lakom, 
hatvan lakás, saccperkábé 150 lakó (egy ki-
sebb falu), ahol szinte csak a köszönésre 
korlátozódik a szomszédok közti kommuni-
káció. Talán ezért is kezeltem égi jelként, ami-
kor tavaly egy hölgy a nyolcadikról minden 
előzetes figyelmeztetés nélkül nekem szegez-
te a kérdést a liftben: „Olvastad már Wass 
Alberttől az Elvész a nyom-ot?” Mivel a har-
madikon lakom, nem volt időm komolyabb 
fejtegetésekbe bocsátkozni, mennyi „gyanús” 
infót hallottam ezzel az erdélyi íróval kapcso-
latban, ezért röviden csak annyit mondtam: 
„Nem. Sem ezt, sem mást.” És már meg is ér-
keztünk a harmadikra. Nyílt az ajtó. „Figyi, 
ezt feltétlenül olvasd el, meglátod, tetszeni 
fog!” (ezt az előző bekezdésből Ctrl C-ztem! 
ide) „Majd beadom. Szia.” Az én „sziá”-mat 
már a csukott liftajtó visszhangozta.
Még aznap beadta. Aki ismer, az tudja, hogy 
kedvencem az amerikai irodalom (Updike, 
Vonnegut, Salinger, Márquez, Allende stb.), 
ezért eléggé kétkedve forgattam, szagolgat-
tam a nem túl vonzó küllemű kötetet (Krá-
ter Műhely Egyesület, 2003, 2. kiadás). Az-
tán mégis belevágtam. Jól tettem. Így utólag 
már teljesen világos számomra, hogy egy 
„liftes” könyvajánlót csakis égi jelként sza-
bad értelmezni.
Már az első fejezetből kiderült, hogy ez egy 
modern vonalvezetésű, remek hangon meg-
írt, szövevényes, sok szétfutó és újra egy-
másra találó mellékszállal átszőtt zseniális 

regény, amelyben Wass hat ember sorsát írja 
meg, párhuzamosan. A történet egy erdélyi 
falucskában kezdődik, de a későbbi helyszí-
nek között ott találjuk a két világháború Kö-
zép-Európáját, sőt Amerikát is. A történetet 
egy fiatal pap izgalmas, majdhogynem kuta-
tásszerű istenkeresése foglalja keretbe, ami-
nek kiinduló pontja egy váratlan esemény:
„A csónak a hat gyerekkel rohant, neki a 
vízesésnek, és az ember ott a parton tudta, 
hogy nincs földi erő, ami megállítaná. És ek-
kor történt a csoda.” (5.)
A gyerekek megmenekülnek, amire  nincs jó-
zan magyarázat, hacsak az nem, hogy Isten-
nek még terve van velük. Ez indítja a papot 
arra, hogy 36 évvel később felkeresse az azóta 
két háborút megélt, férfivá lett fiúkat, és meg-
győződjön róla, hogy sorsuk alakulása igazol-
ja-e Isten létét. Vagy elvész a nyom?
„Bizonyságot szerezni arról, kézzelfogható 
bizonyságot, hogy van Isten! Hogy van, mert 
nyoma van, amit követni lehet. Hogy van, 
mert akar valamit. Mert cselekszik, fizikai 
törvények ellenére is, ha szükséges, hogy élet-
ben tartsa azokat, akikkel terve van!” (19.)
„Isten is egy bonyolult képlet, melynek ele-
mei az emberi életek, s aki az őáltala megje-
lölt életek titkát megfejti, következtetni tud 
a megsejtett egészre. S neki szeme előtt jelölt 
meg az Isten hat emberi életet.” (20.)
Matematika-fizika szakos tanárként hi-
szek a természeti törvények igazában, ezért  
(vagy épp ennek ellenére) kifejezetten iz-
galmasnak találtam ezt a   „nyomozást”, és 
a végkifejletet is, amit, természetesen, nem 
árulok el.
„De hol a cél? Mi a cél? Csak élni? Nap nap 
után? Megélni ezt és amazt, múlttá változtat-
ni a jelent, jelenné a jövőt és baktatni, bak-
tatni a napok hátán, amíg egyszer csak el-
fogynak és ... és a semmi, vagy az Isten, vagy 
akármi, egy nagy fekete szivaccsal mindent 
letöröl, ami volt és ami történt?” (19.)
Akit ezek a kérdések nem foglalkoztatnak, 
az ne olvassa el ezt a könyvet.

Forgács Péter

Mgr. FORGÁCS PÉTER, a párkányi Ady Endre Alapiskola tanára, Párkányban él (foorpeet@gmail.com); Ing. BETÁK NORBERT, PhD., 
az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia tanára, Érsekújvárban él (norbert.betak@gmail.com); 
BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, 
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugal-
mazott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); Mgr. GALAMBOS BARBARA, 
a Hidaskürti Alapiskola és Óvoda tanítója, Hidaskürtön él (barbara.galambos90@gmail.com); IGNATÁK MÓNIKA, a dunaszerdahelyi 
Október utcai Óvoda óvónője, Dunaszerdahelyen él (ignatakmonika6@gmail.com); Dr. MOLNÁR IMRE, szociológus, történész, diploma-
ta, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója (drmolnarimre@hunginst.sk); MOLNÁR KRISZTA, a TANDEM, n.o. trénere, Dunaszerdahelyen 
él; (molnar.kriszta@tandemno.sk); Mgr. NOVÁK MÓNIKA, az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola igazgatónője, Érsekújváron él 
(novakmonika@czuczora.sk); Mgr. PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, PhD., a Nyitrai KFE KeTK Magyar Nyelv- és Irodalomtudo-
mányi Intézetének adjunktusa, a Katedra vezető szerkesztője, versenyszervező, Hidaskürtön él (gabi.csizmadia@gmail.com); doc. PINTES 
GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának tudományos dékánhelyettese, a Katedra Társaság elnöke, 
Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); PÓCS ZSUZSA, pedagógus, Alapozó Terápia-terapeuta, Dunaszerda-
hely (z.pocsova@upcmail.sk); Dr. hab. SIMON ATTILA, PhD., a Selye János Egyetem oktatója, a Történelem Tanszék tanszékvezetője, 
a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója, Hegyétén él (simon@realmail.sk); STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagó-
gus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a komáromi Selye János Gimnázium óraadója, a Magyar Kultúra Lovagja, Komárom-
ban él (stirberlajos@gmail.com); PaedDr. VÍZKELETI LÁSZLÓ, PhD., a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán 
Szakközépiskola igazgatóhelyettese (vizkeleti.ladislav@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, a Selye János Egyetem Modern Filológiai 
Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

melynek fő témája:

„sajátos nevelési igény a mindennapok iskolai környezetében“. 

A rendezvényen belül átadásra kerül a 2016-os Katedra-díj is.

A rendezvény időpontja: 2016. november 4. (péntek)
A rendezvény helyszíne: Legend Hotel ülésterme (a termálfürdő területén); 
     Bősi út 50., 929 01 Dunaszerdahely

Program:
8:00 – 9:00 Prezentáció
9:00 – 9:15 Ünnepélyes megnyitó Pintes Gábor, a Katedra Társaság elnöke köszöntőjével
9:15 – 9:45 Fáyné dr. Dombi Alice: Dilemmák a tehetségről – a tehetséggondozás színterei
9:45 – 10:15 Soós Katalin mestertanár: Új kihívások és módszerek a pedagógiában –  másságtolerancia
10:15 – 10:40 Kávészünet
10:40 – 11:20 Szakmai vita
11:30 – 13:00 Ebéd
13:00 – 13:30 Krippel Éva: Tanulási zavarok – pedagógiai és lélektani összefüggések
13:30 – 14:00  Forró Zsuzsanna: Sajátos nevelési igény – gyakorlati megközelítés (a tanuló, szülő és iskola szempontjából)
14:00 – 14:20 Szakmai vita 
14:20 – 15.00 A 2016-os Katedra-díj átadása, a Katedra-pályázatok értékelése
15:00 – 15:15 Zárszó: Hodossy Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója
15:15   Fogadás  

Kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi szándékát 
2016. október 26-ig jelezze a marketing@liliumaurum.sk címen.

Szeretettel várjuk!

 XXV. kaTedra napok 
A Katedra Alapítvány és Katedra Társaság minden érdeklődőt szeretettel meghív 

rendezvényére,

Wass albert: 
elvész a nyom
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Diákjaink kedvenc téli sportja a síelés

Fergeteges hangulat 

a koszorúcskával egybekötött 

szülői bálon

Egykori kollégáink között

Színjátszóink a falunapon

Márciusi ifjaink

Jelmezbál az óvodánkban

Színjátszócsoportunk 

nyugdíjas kollégáink 

találkozóján

A Kölyök Barátság 

Futóverseny legapróbb 

résztvevői

Móricz Napok

Alsósaink a természetiskolában

Napköziseink Komáromban

Apró lánglovagjaink

Diákjaink segítségével készül a község edzőpályája

Diócska néptánccsoportunk fellépése
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