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„Gyermekeim, a jóság, a szeretet a legjobb dolog a világon. Legyetek min-

dig jók!” (Borsos Mihály, nagyfödémesi plébános, iskolánk névadója)

borsos mIHály alapIskola 

– nagyfÖdémes

Egy rendhagyó irodalomóra.

A hagyományos márciusi megemlékezés.

Egy szórakoztató gyermeknap.

Halloween éjszakáján sem féltünk… nagyon.

A Mikulás és kísérete. Évek 
óta a kilencedikesek szervezik 
a Mikulás-ünnepséget az isko-
lában és a helyi óvodában is.

Találd ki, hogy ki vagyok? Kalóz, macska, 
boszorkány vagy cigánylány jól szórako-
zik a karnevál napján.

Az alsó tagozatosok a természetis-kolában. Mindenkire ráfér egy kis pihenés a megerőltető túra során. 

A Családi sportnapon szülő 
és gyermek együtt tornázott.

Évente megemlékezünk 

az aradi vértanúkról.

A rátóti csikótojás című elő-

adás a magyar népmese napján. A magyar kultúra napját ki-

csi és nagy együtt ünnepelte.
Anyák napi emlékműsor.

A kis gyufaárus lány történetét 
közösen adtuk elő karácsonykor – 
fontos, hogy a diákjaink közösen is 
dolgozzanak, legyen az elsős vagy 
éppen nyolcadikos, kilencedikes.

2003-tól névadónk tisztele-
tére háromévente szervezzük 
meg a Borsos Mihály Napo-
kat. Ennek elengedhetetlen 
része a kézműves foglalkozás.

Iskolánk saját szervezésű 
versenye a Mesevetélkedő. 
A képen a VIII. Mesevetél-
kedő Tündérkertje látható.

Az Egészségnap ke-retén belül az egész-séges életmódról sem feledkezünk meg. 

HorVáTH géza: 
maTemaTIkaI 

TeHeTségekeT 
gondozoTT négy 

éVTIzeden áT.
kaTedra-elIsme-

résben részesülT
mgr. lanCz IsTVán
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legkedVesebb kÖnyVem könyvajánló

A címlap Radványi Adél fényképének 
felhasználásával készült. 

szerzőink

kaTedra

Nem tartom magam egy kifejezetten olva-
sott embernek, ennek ellenére nehéz mon-
dani egy olyan olvasmányt, amit kedven-
cemként tudnék megjelölni. Viszont, ha 
olyat kéne mondanom, amit szinte minden 
évben újraolvasok, az A Mester és Margari-
ta.
Sokféleképpen lehet ehhez a könyvhöz 
közelíteni, hiszen annyi rétege van. Azt 
hiszem, Bulgakov egy igazi mesterművet 
alkotott. Rengeteg értelmezési lehetőséget 
rejt magában a szöveg, ami számomra 
olyan, mint egy kincsesláda. És éppen ebből 
kifolyólag nem mondhatnánk, hogy a törté-
net egyszerű.
Berlioz, az irodalmár és Ivan Nyikolajevics 
„Hontalan” költő egy szép napon  ugyan-
is Moszkvában sétálgatva összetalálkozik 
egy külföldi történész-konzultánssal, aki 
Woland professzorként mutatkozik be. A 
rövid beszélgetés során ez a rendkívül ki-
finomult úr megjósolja Berlioznak, hogy 
még aznap meghal, Ivannak pedig, hogy el-
megyógyintézetbe kerül. Így indít a könyv, 
már az első néhány mondatával magába 
szippant.
Mindeközben pedig két másik férfi 
történetét is megismerhetjük, mintegy éles 
váltással a moszkvai helyszíntől. Ponczius 
Pilátus Júdea helytartója elé ugyanis egy 
furcsa, idegen férfit vezetnek, akit Jesuának 
hívnak. A regényt átszövi e két bibliai 
alaknak a jelenléte, mégis egy teljesen más, 
a mai napig újnak ható elgondolással tölti 

meg, mégsem forgatja ki és nem torzítja 
el a keresztény vallás alapelveit. És azt 
hiszem, ez az a pont, ahol a történetben 
elhangzik egy mondat, ami A Mester és 
Margarita első olvasása óta meghatározza a 
gondolkodásomat:
„- Most pedig mondd meg nekem, miért hasz-
nálod állandóan ezt a kifejezést: „jó embe-
rek”? Mindenkit így szólítasz?
- Mindenkit – erősítette meg a rab. – Rossz 
ember nincs a világon.”
A jóslatnak megfelelően Ivan elmegyógyin-
tézetbe kerül, ahol megismerkedik egy rej-
télyes ismeretlennel, aki szintén az intézet 
bentlakója, és aki Mesterként mutatkozik be 
neki. A Mester elmeséli neki, hogy jutott ő 
maga az intézmény falai közé, mely történet-
ből nem csupán egy szerelmi történet bonta-
kozik ki, hanem a korabeli szovjet politikai 
és társadalmi rendszerének kritikája is.
Ettől a ponttól kezdve pedig a történet – 
váltakozva az intézetbeli, Jesua és Ponczius 
Pilátus, a Mester szerelmének, Margaritá-
nak és Woland professzornak a jelenetei-
vel – mozaikossá válik. És épp ezért, mivel 
a mester, és most ez alatt a kifejezés alatt a 
szerzőt, Bulgakovot értem, ennyi mindent 
képes volt „beletenni” regényébe, lett oly-
annyira szép ez a regény. Azt hiszem, ennél 
kifejezőbben nem lehetne elmondani, mi 
is  A Mester és Margarita. Szép. Mindenki 
megtalálja benne a magáét.
Említettem, hogy egy fekete, beszélő kandúr 
is van benne?

csillag lajos

BORVÁK MÁRIA, a TANDEM, n. o. szakmai vezetője, Muzslán él (borvak.maria@tandemno.sk); PaedDr. FIBI SÁNDOR, nyugalma-
zott pedagógus, a Katedra szerkesztőbizottságának elnöke, Dunaszerdahelyen él (sfibi@upcmail.sk); PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, 
nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Bc. CSICSAY ORSOLYA, óvópeda-
gógus, Padányon él (orsicsicsay@gmail.com); Mgr. GALAMBOS BARBARA, a Hidaskürti Alapiskola és Óvoda tanítója, Hidaskürtön él 
(barbara.galambos90@gmail.com); HAJDUNÉ LÁSZLÓ ZITA, a PTE, Általános Orvostudományi Kar, Testnevelés és Mozgásközpont okta-
tója (zita.laszlo.hajduné@aok.pte.hu); Mgr. HOLOP SZILVIA, a Bátorkeszi Rét utcai MTNy Óvoda igazgatónője (sziszike03@freemail.hu);  
RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk);  
PaedDr. KISS SZILVIA, a Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola matematika-kémia szakos tanára, Dunaszerdahelyen él 
(szisziki@gmail.com); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD., a Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Karának adjunktusa, Vásár-
úton él (katalin.hoboth@stuba.sk); PaedDr. ÖLVECZKY EDIT, PhD., magyar-szlovák szakos tanár, Padányon él (olvecky.edit@gmail.com); 
STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él 
(stirberlajos@gmail.com); SZIJÁRTÓ ADRIENN, az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK doktorandusza (adrienn.szijarto@gmail.com); 
SZKRAJCSICS EDIT, a pécsi Budai Városkapu iskola tanára (szkre444@freemail.hu); RNDr. TÓTH TAR ÉVA, a Comenius Egyetem 
Természettudományi Kara molekuláris biológia szakos doktorandusza, Somorján él (eva.tarova@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, 
a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

kedVenC kÖnyVem: 
a mesTer 
és margarITa

g. nagy lászló  európa Művészete i. rész
Az első rész első fejezete az őskor képzőművészeti alkotásait mutatja be, visszate-
kint az ábrázoló művészet nehezen megragadható kezdeteinek korába, ismerteti 
az alkotások keletkezésének valószínűsíthető okait. Az ókor korai nagy kultúrá-
inak kapcsán foglalkozik a közel- és a közép-keleti újkőkori és bronzkori nagy 
civilizációk kiformálódásával és általános ismertetőjegyeivel. Bemutatja az antik 
Európa társadalmainak kifejlődésére és azok művészetének alakulására hatást 
gyakorló ősi civilizációk fő fejlődési szakaszait, ismerteti az ókori nagy mezopo-
támiai népek – a sumérek, az akkádok, az asszírok, a babilóniaik és a perzsák –, 
továbbá az ókori Egyiptom, valamint a bronzkori égei nagy civilizációk – Kréta, 
Mükéné és Trója – építészetét, szobrászatát és festészetét.

eredeTI ár: 11,00 eur kedVezményes ár: 5,50 eur

g. nagy lászló  európa Művészete ii. rész

Az „Európa művészete“ második része a reneszánsz kor művészetével, a manieriz-
mussal, a barokk kor művészetével és a rokokó művészettel, valamint a 18., a 19. és 
a 20. század fő stílusirányzataival foglalkozik. Napjaink – az ezredforduló évtizedei-
nek – festészetéről képekben emlékezik meg. A reneszánsz kor művészetét két vona-
lon – az itáliai reneszánsz és az Itálián kívüli (északi) reneszánsz vonalán – tárgyalja. 
A fejezet felvázolja az itáliai reneszánsz művészet társadalmi-szellemi hátterét, mű-
vészeti ágazatonként és korszakonként felsorakoztatja legjelentősebb művészegyé-
niségeit, ismerteti festészeti műfajait és stílusirányzatainak jellegzetességeit.

eredeTI ár: 11,00 eur kedVezményes ár: 5,50 eur

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

RENDKíVüLI  AKCIÓ A FEBRUÁRI HÓNAPBAN. 
A két kötet most együttesen 11 euróba kerül.
Ez egy kihagyhatatlan ajánlat a diákok jutalmazására. 



Dobogó

TarTalomjegyzék Amikor e gondolatsort elindítom, iga-
zi zimankó hűti optimizmusomat és 
cikkírói lelkesedésemet. Olyan igazi 
kemény téli hideg, amilyennek lennie 
illik így tél derekán, illetve majdnem 
olyan… Ugyanis itt, a Csallóközben a 
havat ismét elspórolták az égiek vagy 
a hószállításért felelős különmegbí-
zott (esetleg valami ehhez hasonló 
tisztviselő). Ám mi, itteniek szinte 
már megszoktuk ezt az állapotot, ezt 
a sajátságos „hozzánk állást”. Lassan 
úgy leszünk a csallóközi hóval is, mint 
az R7-es országút építésével, vagy a 
szakemberek, de a döntéshozók által 
is előszeretettel Közép-Európa legér-
tékesebb kincsének becézgetett Csal-
lóköz alatti ivóvízkészlet törvényes 
védelmének a megoldásával… Elkép-
zelés elképzelést, ígéretet újabb ígéret 
követ, de azért – feltételezhetően az 
egyéb érdekek védelme, érvényesítése 
miatt – minden marad a régiben. Sa-
ját problémakörünknél maradva, nem 
feledkezhetem meg oktatásügyünk 
helyzetéről sem, hiszen ez bizony 
egész társadalmunk jövője szempont-
jából kiemelkedő fontosságú terület. 
Itt azonban kicsit mégis más a hely-
zet, hiszen az iskolaügy területén az 
ígéreteken kívül azért csak-csak tör-
ténik valami… A hivatalos vélemény 
szerint e témakört érintve minden 
bizonnyal inkább örülnöm kellene, 
hiszen az utóbbi közel harminc évben 
az oktatásügy élén miniszter minisz-
tert követ, és mindegyik előterjeszti, 
esetenként el is fogadtatja a törvény-
hozókkal a saját elképzeléseit, melyek 
célja rendszerszerű változásokat elérni 
az általuk irányított területen. Igyeke-
zetüknek sajnos már az eredményeit 
is érezhetjük, hiszen rendszeressé lett 
a változás, reformot rendszerszerűen 
újabb reform követ. Ennek köszönhe-
tően már eddig is sikerült aránylag ko-
moly problémákat okozni a múltban 
kiválóan kiépített óvodahálózatunk-
ban, összezilálni a tankönyvkiadás és 
a segédeszköz-ellátás valamikor elfo-
gadhatóan működő rendszerét, szinte 
teljesen a szakadék szélére sodorni a 

szakképzés egész rendszerét, irányté-
vesztetté változtatni a pedagógusok 
szakmai továbbképzését, ugyanis a 
szaktudás gyarapítása helyett a fő cél 
a rendkívül alacsony pedagógusbé-
rek miatt a kreditszerzés lett. Nagyon 
rosszindulatúak lennénk azonban, ha 
az ilyen jellegű „sikerek” említésekor 
megfeledkeznénk arról, hogy a peda-
gógusok bérezésében a kreditszerzés 
okozta bérnövekedés mellett elkáp-
ráztató szintű – hat egész százaléknyi 
– béremelést azért mégiscsak sikerült 
biztosítani, ami viszonylag egyértel-
műen jelzi, mennyire tartja fontosnak 
az állam vezetése az oktatást, mennyi-
re becsüli a pedagógusok munkáját. 
Véleményem szerint azonban a legje-
lentősebb változást mégis az alap- és 
középiskolák eredményességének a 
fokozatos csökkenése jelenti, amiről 
a PISA 2015 nemzetközi tudás-, ké-
pesség- és készségszint-felmérés ered-
ményei is egyértelműen tanúskodnak. 
Szinte hihetetlen, de a PISA felmérés-
be 2003-ban bekapcsolódó Szlová-
kia szinte minden egyes alkalommal 
rontott az előző felmérésben elért 
eredményén, és 2015-re sikerült olyan 
helyezést biztosítania saját maga szá-
mára, hogy mindössze csak két-három 
országot sikerült megelőznie az ered-
ményességi listán, pedig azon össze-
sen 72 ország szerepelt. Arról azonban 
egyértelműen meg vagyok győződve, 
hogy ez az elkeserítő sikertelenség 
nem az iskolák, nem a pedagógusok 
hibájából adódik, hanem az egész 
szlovákiai oktatási rendszer tartalmi, 
módszertani, szemléletbeli lemaradá-
sát tükrözi. Állítom mindezt annak 
tudatában, hogy a szlovákiai diákok-
nak mindössze egy százaléka került a 
kiváló eredményt elérők csoportjába, 
ám a felmérésbe bekapcsolt 6350 szlo-
vákiai diák egyharmada a funkcioná-
lis analfabéták csoportjában végzett. 
Pedig a pedagógusok évtizedek óta 
követelik a tananyag redukálását, ál-
lítják, hogy iskoláinkban a kötelező 
tananyag hihetetlenül túldimenzio-
nált. Egyszerűen nincs lehetőség arra, 
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akTualITáS

Amikor nemrég Hodosy Gyula fel-
kért arra, hogy díjazása alkalmából 
én köszöntsem Lancz Istvánt, beval-
lom, meglepődtem. Mert hát, legyünk 
őszinték: földrajzilag több száz kilo-
méter, korban egy generáció választ el 
bennünket. Ami mégis közös, az a 15 
éven keresztül végzett közös munka, 
a Katedra Matematikaverseny meg-
oldásainak javítása. Nehéz feladat elé 
állított a felkérés, de hát a feladatok 
azért vannak, hogy megoldjuk őket, és 
ahogy diákjaimnak szoktam mondani: 
nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Íme, 
az én megoldásom.

Mgr. Lancz István 1947. december 
10-én született Žatecban, miután szü-
leit oda deportálták Nagymácsédról. A 
család visszatérése után a Nagymácsédi 
Alapiskolában végezte tanulmányait, 
majd 1962-től Galántán az Általános 
Középiskola diákja lett, ahol sikeres 
érettségi vizsgát tett. 1965-től a Nyitrai 
Pedagógiai Fakultás matematika–tech-
nikai ismeretek szakának hallgatója, 
majd végzőse lett. Vágkirályfán kezdett 
tanítani, majd pályafutását Füleken foly-
tatta. Nemcsak tanítója, de igazgatóhe-
lyettese, később igazgatója lett az alap-
iskolának. Végül Losoncon dolgozott 
mint járási tanfelügyelő. Innen vissza-
tért egykori iskolájába, Fülekre, ahova 
még nyugdíjasként is visszavárták. 

Ez Lancz István pályafutása az ada-
tok tükrében. De nézzük az embert.

Emlékeim között kutatva arra jutot-
tam, hogy nincs igazán éles emlékké-
pem az első találkozásunkról. Hiszen 
Pista a Katedra-verseny állandó részt-
vevője volt, először „csak” felkészítő 
tanárként, majd a 2001/2002-es tan-

lanCz ISTván mélTaTáSa 
a kaTeDra-elISmeréS áTaDáSa alkalmából

kISS SzIlvIa

évtől feladatjavítóként is. Egyszerre 
kezdtünk javítóként, és Pista 15 éven 
keresztül volt társam és segítőm. Én 
abszolút „zöldfülűként” vágtam bele 
ebbe a feladatba, ő sokéves tapasztalat-
tal a háta mögött, amit a Losonci járás 
Matematikai Olimpiai Bizottságának 
elnökeként szerzett. Az első perctől 
egyenrangú félként kezelt, egy pilla-
natra sem éreztette velem, hogy hozzá 
képest még kevés a tapasztalatom. Pe-
dig megtehette volna. Ehelyett ellátott 
tanácsokkal, megoldandó feladatokkal, 
szakirodalommal. Személyesen csak a 
döntők alkalmával találkoztunk, ilyen-
kor jókat beszélgettünk. Így tudtam 
meg, hogy felesége, Erzsébet szintén 
pedagógus, hogy fia informatikus 
mérnök és hogy van két unokája, akik-
re nagyon büszke – és joggal, hiszen 
egyikük a Katedra Matematikaverseny 
döntőjén sikeresen szerepelt. 

Pista minden évben árgus szemmel 
figyelte, kik az újoncok a felkészítők 
között, azonnal lecsapott rájuk, és ellát-
ta őket szakirodalommal, könyvekkel, 
internetes címekkel, ahonnan a felké-
szítéshez lehet feladatokat keresni. De 
nem elégedett meg ennyivel: az e-mail-
címükre is küldött feladatokat. Tudom, 
nekem is több megabájtnyi feladatom 
van tőle. A régi motorosokhoz is volt 
néhány kedves szava, örömmel látta 
őket, a mi újság? kérdésre adott válasz 
valóban érdekelte.

Ha a levelezős fordulók értékelésére 
került sor, kettőnk közül ő volt az, aki a 
feladatok nehézségeiről, a megoldások 
sokféleségéről beszélt, néha statisztikai 
adatokkal megtoldva. Ha matematiká-
ról volt szó, nem ismert tréfát.

hogy a tanulók mélységében el-
sajátítsák, megértsék az alapvető 
összefüggéseket, ráérezzenek az 
ismeretek alkalmazásának lehe-
tőségeire, szinte csak gyorsvo-
nat-tempóban végigsöpörnek az 
előírt ismeretek halmazán, hiszen 
a kötelező tananyagot úgymond a 
pedagógusnak kötelessége taníta-
ni, akkor is, ha megtanítani szin-
te teljesen lehetetlenség. Szintén 
évtizedek óta követeljük, hogy az 
egyetemek tanárképző karán meg 
kell változtatatni a felvételik és a 
pedagógusképzés egész rendsze-
rét, de a szakmai továbbképzés 
egész tartalmát is összhangba kell 
hozni korunk követelményeivel.  
Talán, talán most mégis felcsillan 
a remény, hogy az oktatási reform 
legújabb tervezete elindíthatja 
végre a változásoknak azt a so-
rozatát, amelyre már olyan régen 
vár minden pedagógus. Igen, a 
remény, mert hisszük és tudjuk, 
nem lehet elég az, hogy az iskolák 
egy része és a kiváló pedagógusok 
kimondottan a saját útjukat járva, 
elismerésre méltó sikereket érnek 
el. Bízzunk abban, hogy a szük-
séges széleskörű szakmai és tár-
sadalmi vita érdemi lezárása után 
már ezen tanév második félévében 
törvényerőre emelkedik a valódi 
változásokat eredményező terve-
zet, melynek gyakorlati alkalma-
zására is kellőképpen felkészítik 
pedagógusainkat. De kollégáink 
addig is minden bizonnyal foly-
tatják sokrétű és felelősségteljes 
munkájukat: a leghatékonyabb pe-
dagógiai módszereket alkalmazva 
oktatják, nevelik diákjaikat; a ta-
nítási órákon kívül is külön fog-
lalkoznak a tehetséges tanulókkal; 
szakkörökben fejlesztik tudásukat, 
képességeiket; felvételi vizsgákra, 
versenyek sokaságára készítik fel 
őket. Az ilyen munkához kíván la-
punk szerkesztősége valóban sok 
sikert minden kollégának a jelen-
legi tanév második félévében.  

Lancz István a Katedra 
Matematikaverseny 2009-
es országos döntőjében, 
feladatjavítás közben.
Fotó: Horváth Géza
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Tanítványait mindig vigyázó szem-
mel őrizte, tanácsokkal látta el, ha 
kellett, lelket öntött beléjük, dicsérte, 
máskor dorgálta őket, mindig ügyelve 
az arányokra. Ha rátalált egy tehetséges 
diákra, a lehető legtöbbet akarta kihoz-
ni belőle. Így 43 aktívan eltöltött év alatt 
számos sikeres versenyzője volt, akikkel 
79 dobogós helyezést ért el a különböző 
matematikaversenyeken. Legnagyobb 
sikerei közt megemlíthetjük a Sipos 
Péterrel és Mede Renátával megnyert 
Nemzetközi Matematikaversenyt, ta-
nulói közül kiemelhetjük Bodnár Jó-
zsefet, aki minden alapiskolai versenyét 
maximális ponttal nyerte, ezt folytatta 
a gimnáziumban, Budapesten szerzett 
diplomát és doktori címet, a mexikói 
Nemzetközi Matematikai Olimpián 
ezüstérmet szerzett, most New York 
egyik egyetemén ad elő. Ezekhez a sike-
rekhez szükség volt az ő szakmai tudá-
sára, hozzáértésére. Mert ilyenkor nem-
csak tanár, de ember is volt. Olyan, aki 
érti a gyermeket és érzi lelke rezdüléseit. 

Hiszem, hogy minden embert a tet-
tei minősítenek. Lancz István matema-
tikatanár jelesre vizsgázott.

Drága Pistám!
Engedd meg, hogy megköszönjem 

Neked magam és a kollégák nevében 
a  sok segítséget, amelyekkel elárasz-
tottál bennünket. A diákok nevében 
a  szakértelmet, amellyel a megoldá-
saikat szemlélted és értékelted. Én 
személy szerint köszönöm a kávét és 
közös sütizéseket, ami nélkül a döntők 
nem zajlottak volna zökkenőmentesen. 
Kívánok jó egészséget, hosszú, boldog 
nyugdíjas éveket! Szeretettel gratulálok 
a Katedra-elismeréshez!

maTemaTIkaI TeHeTSégekeT 
gonDozoTT négy évTIzeDen áT

kaTeDra-elISmeréSben réSzeSülT 
mgr. lanCz ISTván

HorváTH géza

Nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt 
a Katedra Matematikaverseny egyik 
országos döntőjének kiértékelése után 
több felkészítő tanárt is megszólítot-
tam: vállalná-e a levelező fordulók 
dolgozatainak javítását – jelképes 
tiszteletdíj ellenében. Egy-egy korcso-
portban megközelítőleg 250-en ver-
senyeztek, akkor még öt fordulóban. 
Fordulónként három feladattal szá-
molva ez összesen 3750 feladat átolva-
sását, kiértékelését jelenti. Nem csoda, 
hogy nem tolongtak sokan a „meg-
tisztelő” feladatért. Ketten azonban 
meggyőző lelkesedéssel jelentkeztek. 
Kiss Szilvia és Lancz István már a hely-
színen megegyezett, hogy Szilvia az 
ötödik és hatodik osztályosok, István 
a nagyobbak dolgozatait fogja javítani. 
Már akkor tudtam, éreztem, hogy ezt 
az emberfeletti erőfeszítést követelő 

ingyenmunkát ők nem csupán egy-két 
évig fogják végezni. Nem tévedtem.

 Lancz István a matematikában te-
hetséges tanulók felkészítéséért és – 
nem utolsósorban – a Katedra Mate-
matikaversenyben vállalt munkájáért 
Katedra-elismerésben részesült. En-
nek apropóján kérdeztem őt.

 Mondj néhány szót a kezdetekről!
 1947. december 10-én születtem 

Žatecben. Azért itt, mert szüleimet ide 
deportálták Nagymácsédról.

 Nem tudom megállni, hogy meg 
ne jegyezzem: az én szudétanémet 
édesanyám családját meg épp erről 
a vidékről telepítették ki ekkorában. 
Hogy én ennek ellenére néhány évvel 
később Zselízen születtem, az annak 
köszönhető, hogy a németek kitele-
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pítése idején nővérénél Zselízen volt 
látogatóban, ittragadt, itt találta meg 
őt németül jól beszélő édesapánk... 
De maradjunk a te életednél!
 Tanulmányaimat a Nagymácsédi Ma-

gyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában 
kezdtem (1953—1962), majd 1965-ig a 
Galántai Általános Középiskola diákja 
voltam. Ezt követően a Nyitrai Peda-
gógiai Kar hallgatója lettem, ahol 1969-
ben szereztem tanári végzettséget ma-
tematika—technikai ismeretek szakon. 
Vágkirályfán kezdtem tanítani, majd 39 
évig Füleken tanítottam. Itt igazgató-
helyettes, majd igazgató lettem. Nyug-
díjasként három évig helyettesítettem 
Losoncon, a Kármán József Alapisko-
lában, és járási tanfelügyelő is voltam. 
Feleségem, Bene Erzsébet szlovák—
történelem szakos pedagógus. Fiunk, 
Lancz Henrik, mérnök informatikus. 
Két unokánk van; mindketten nyolc-
osztályos gimnáziumba járnak: Niko-
lett a kvinta, Krisztián a secunda diákja.

 Mióta foglalkozol tehetséggon-
dozással? Mik voltak a legnagyobb 
sikerek, kik voltak a legsikeresebb 
tanítványaid?
 43 évig tanítottam, tehetséggondo-

zással 40 évig foglalkoztam, és ez alatt 
– összeszámoltam – a tanítványaim-
mal 76 dobogós helyezést értem el. 
Legnagyobb sikerünknek azt tekin-
tem, hogy Sipos Péter és Mede Renáta 
kétszer nyerte meg Dunaújvárosban 
a Nemzetközi Matematikaversenyt, 
ahol hat ország magyar tanulói mérték 
össze tudásukat. Egyik tanítványom, 
Bodnár József, minden alapiskolai 
matematikaversenyét maximális pont-
számmal nyerte, részt vett a Zrínyi 
Ilona Matematikaverseny kecskeméti 
országos versenyén, és az aktív, sikeres 
versenyzést folytatta a gimnáziumban 
is. Budapesten elvégezte az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemet, ledok-
torált, a mexikói Nemzetközi Mate-
matikai Olimpián ezüstérmet szerzett, 
jelenleg egy New York-i egyetemen ad 
elő. Tanulóimat többször is elvittem a 
magyarországi Kalmár-versenyre; egy 
alkalommal Bodnár József megnyer-
te a hetedikesek megyei versenyét. A 
matematikai olimpiát és a Pitagorasz-
versenyt egy évben sem hagytam ki. 
Járási versenyen gyakran nyertünk; a 
matematikai olimpia kerületi fordu-
lóját maximális pontszámmal nyerte 
Bodnár József és Bial Bence. Farkas Jú-
lia második, Mede Renáta pedig har-
madik lett. Bial Bence, Mede Renáta 

és Fiľo Emma részt vett a Pitagorasz-
verseny országos fordulóján.
 Úgy tudom, a matematikai olimpia 

járási bizottságának is tagja és elnö-
ke is voltál.
 36 éven át, egyedüli magyarként.

 Vezettél-e az iskolában matemati-
kai szakkört?
 Minden tanévben vezettem mate-

matikai szakkört. Nagyon kedvelem 
a különleges, furfangos matematikai 
feladatokat, ezért gyakran magam is 
készítettem ilyeneket. Gyakran mond-
tam a tanítványaimnak, hogy ez egy 
„agysimogató”, ez meg egy „agygyöt-
rő” feladat.

 Mikor fedezted föl a Katedra Mate-
matikaversenyt? Szerinted mi a leg-
nagyobb „haszna” ennek a verseny-
nek?
 A Katedra Matematikaversenyről csak 

a második évfolyam után szereztem tu-
domást. Azóta minden évben eljutottak 
a tanulóim az országos döntőig. A ver-
seny legnagyobb haszna? Ha a felkészítő 
tanár megfelelően áll hozzá a versenyző 
irányításához, akkor elvitathatatlan a 
tudásfejlesztő szerepe. Ezt megfigyel-
hetjük a kerületi matematikaversenyek 
eredményeiben, ahol sok ismerős („ka-
tedrás”) névvel találkozhatunk a legsi-
keresebbek között. A levelező verseny 
haszna, hogy a tanuló – ha komolyan 
foglalkozott a feladatokkal – komoly 
megoldási rutinra tehet szert. Több visz-
szajelzést is kaptam a tanulóktól. Egy fiú 
írta egy alkalommal: „Ezen a feladaton 
két hétig törtem a fejem, végül vasárnap, 
18 óra 30 perckor beugrott a megoldás.” 
Egy kilencedikes lány pedig ezt írta: 
„Nagy kár, hogy jövőre már nem oldha-
tom versenyszerűen a Katedra-feladato-
kat, mert gimista leszek. Sokat tanultam 
a kitűzött feladatokból.” Ezek és az ehhez 
hasonló visszajelzések örömmel töltöt-
tek el, ezért (is) érdemes volt 15 évig 
javítani a feladatokat. Örültem annak 
is, ha a felkészítők feladatokat kértek 
tőlem, és küldtem is azoknak, akiknek 
megvolt az e-mailcíme. Véleményem 
szerint a verseny nagy haszna, hogy a 
tanulók jártasságot szereznek a külön-
leges matematikai feladatok megoldásá-
ban, mivel logikus gondolkodásra kész-
teti őket. Az országos döntő alkalmával 
nemcsak a tanulók, hanem a felkészítő 
tanárok is tapasztalatot cserélnek.

 Gyakran kértem és kaptam tő-
led feladatokat a levelező fordulók 

számára, és akkor sem tiltakoztál, 
amikor az országos döntőn vagy 
elődöntőn kértelek fel a feladatok 
javítására, a levelező fordulók érté-
kelésére. Mik voltak a tapasztalataid 
a levelező fordulók megoldásainak 
javítása közben?
 15 éven át kapcsolódtam be a Kated-

ra Matematikaverseny szervezésébe. 
Nemcsak javítottam: magam is alkot-
tam feladatokat. Hat tanulóm nyert az 
országos versenyen. Megközelítőleg 
hetven iskolával voltam kapcsolat-
ban, ezekbe az iskolákba rendszeresen 
küldtem megoldott versenyfeladato-
kat, ezzel is elősegítve a magyar tanu-
lók versenyre való felkészítését.

 A Katedra Matematikaverseny im-
már a huszonkettedik évfolyamába 
lépett. Ha visszatekintünk a kezdetek-
re, túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy a 
verseny hatalmas fejlődésen ment át. 
Eleinte magyarországi lapokból, ver-
senykiadványokból ollózott felada-
tokat tűztünk ki, később egyre több 
saját feladattal jelentkeztünk. Ma már 
kizárólag saját alkotású feladványok 
jelennek meg a lap hasábjain. Ehhez 
szükség volt egyrészt a te feladataidra 
is, másrészt azokra a tapasztalatokra, 
amelyeket a verseny döntőjének kiér-
tékelése során, az eredményhirdetés 
előtt osztottál meg kollégáiddal és 
a tanulókkal. Amikor kijelentetted, 
hogy megromlott egészséged miatt 
már nem tudod folytatni ezt a mun-
kát, ezt sem tetted felelőtlenül, mert 
azonnal megnevezted a lehetséges 
„utódodat”. Bajcsy Barnabás a felké-
résre igennel válaszolt; ma már Kiss 
Szilviával ő javítja a levelező fordulók 
feladatmegoldásait. A szlovákiai ma-
gyar matematikatanárok nagy tisz-
telettel tekintenek életművedre. De 
elismerték-e mások is a tehetséggon-
dozás terén kifejtett erőfeszítéseidet?
 A városi iskolaszéknek három vá-

lasztási időszakban voltam tagja, egy 
időszakban elnöke is. A Kerületi Hi-
vataltól A tanulók versenyekre való 
felkészítéséért kaptam kitüntetést, 
ugyanezért Polgármesteri-díjban is 
részesültem, és ezt a tevékenységemet 
a Szlovákiai Matematikusok és Fiziku-
sok Országos Tanácsa is elismerte.

 Köszönöm a beszélgetést. Tovább-
ra is számítunk érdekes matematikai 
feladványaidra és észrevételeidre. Az 
egész „Katedra csapatunk” nevében 
gratulálok a Katedra-elismerésedhez.



oszTályfőnök

A mai 15-18 éves diákok körében is 
nagy kérdés, hogy mi szerint rendezzék 
be életüket, mi szerint tudják eldönteni, 
hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, ami 
még megengedett és mi az, ami már 
nem, hogyan lehetnek boldog fiatal 
felnőttek, és mitől válik életük olyan-
ná, amely örömteli várakozással tölti el 
őket. Sok esetben ugyanezek a kérdések 
a pedagógusokat is mélyen foglalkoz-
tatják, hiszen ők azok, akik felnőttként 
utat mutathatnak diákjaik számára. 
Egy működőképes osztályközösségben 
ezekről is szót tudnak ejteni a fiatalok, 
jobb esetben az osztályfőnök vezetésé-
vel, amennyiben arra mindkét fél nyi-
tott, valamint egy olyan bizalmi légkört 
ápolnak, amely mindezt lehetővé teszi. 
Az ilyen minőségű légkör szerencsés 
esetben spontán is kialakul, de jellem-
zőbb, hogy kialakításához szükség van 
arra, hogy ezt az osztályfőnök tudatosan 
ápolja, finomítsa, alakítsa az iskolaév so-
rán. De vajon mi szükséges mindehhez?

Megváltozott pedagógusi 
szerepkészlet
Jogos a frusztráltság a pedagógusok ré-
széről, hiszen az elmúlt pár évtizedben 
a pedagógusi szerep megítélése renge-
teget változott társadalmi szinten. Amíg 
az 1950-es évekig a pedagógus tekintély-
forrása a tudás kizárólagos birtoklásából, 
illetve a nevelői, mindent tudó szerepé-
ből adódhatott, úgy mára ez eltolódott 
egyfajta szerephalmozódás felé. A mai 
pedagógusi szerep egyszerre foglalja 
magába a tudós tanári (tanítói), a hiva-
talnok (vagy bürokrata), illetve a nevelői 
szerep sajátosságait. Többször hallott és 
hallatott panasz, hogy az ösztönszerű 
személyközpontú, sajátélmény alapú, 
együttműködésre alapozó, probléma-
megoldás fókuszú tanítás helyét átveszi 
az okos eszközök tanítási órán belüli 
változatos használatának szükségessége, 
a tantárgyakban való kizárólagos gon-
dolkodás, és a mérhetetlen mennyiségű 
adminisztrációs kötelezettség.

a pedagógiai képességek 
– velünk született 
vagy tanulható?
Dr. Sallai Éva nyomán tudjuk, hogy 
léteznek olyan, a pedagógiai munkát 
elősegítő képességek, amelyekre egy 
osztályfőnöknek alapvető szüksége 
van munkája során. Ezek többnyire 
olyan képességek, amelyek kisebb-
nagyobb mértékben megtalálhatóak 
mindannyiunkban, azonban jelentős 
változásokat lehet elérni ezen képessé-
geink tudatos fejlesztésével. A diákok-
kal, szülőkkel és pedagóguskollégákkal 
való munka során kiemelt figyelmet 
érdemel a kommunikációs ügyesség, 
amely azt jelenti, hogy a „pedagógus a 
kommunikációs modell mindkét szere-
pében (üzenő, befogadó) hatékony tud 
lenni. Üzenőként a lehető legpontosab-
ban képes kifejezni gondolatait, érzése-
it, szükségleteit. Fogadóként pedig a le-
hető legpontosabban képes befogadni, 
megérteni az üzenő teljes kommuniká-
cióját, és ha szükséges, visszajelezni azt. 
S meg tudja teremteni azt a kontextu-
ális feltételrendszert, amiben mód van 
a tiszta kommunikációra és tere van a 
kommunikációnak.”

Az eredményes pedagógiai munká-
nak feltétele a gazdag és rugalmas visel-
kedésrepertoár, amely abban nyilvánul 
meg leginkább, hogy az adott helyzet-
ben minél több viselkedési mód közül 
választhassa ki a pedagógus azt az eljá-
rást, amelyet a leghatékonyabbnak ítél. 
A rugalmasság viszont azt jelenti, hogy 
a pedagógus mindig az adott tényekből 
indul ki, és ha azok változnak, akkor az 
ő viselkedése is változik. Nem viselke-
dési paneleket vagy előre elkészített és 
jól begyakorolt „konzerveket” használ, 
hanem a konkrét helyzet átélése, élmé-
nye határozza meg a viselkedését.

Ennek a képességnek a hatékony 
működtetéséhez, vagyis a gazdag visel-
kedésrepertoár megfelelő alkalmazá-
sához szükség van a gyors helyzetfel-
ismerés, a konstruktív helyzetalakítás 

képességére. A pedagógusnak át kell 
látnia a helyzetet, a lehetséges változta-
tási módokat és ezek következményeit. 
El kell tudnia dönteni, hogy mit tegyen, 
ha például egy érdekes feladat megra-
gadja a tanulók figyelmét, szívesen fog-
lalkoznak vele, de így fennáll a veszélye 
annak, hogy kifutnak az időből, és kép-
telenek elvégezni a továbbhaladáshoz 
szükséges anyagot.

A pedagógusok a legnagyobb 
megmondhatói, hogy a tanítói mun-
kának elkerülhetetlen velejárói a 
konfliktusok. Ezek megoldásának le-
hetséges módjaival gazdag szakiroda-
lom foglalkozik, amelyek mindegyi-
kének közös pontja, hogy az ajánlott 
konfliktusmegoldási módokra jellem-
ző az erőszakmentesség, a kreativitás 
fontosságának kiemelése. Gordon 
nyomán három konfliktusmegoldási 
módszert szoktak megkülönböztet-
ni. A tekintélyhangsúlyost, amikor a 
tanár hatalma bevetésével oldja meg 
a konfliktust, a gyermekhangsúlyost, 
amikor a tanár a saját igényeit figyel-
men kívül hagyja, elfogadja, hogy az 
legyen, amit a gyerekek akarnak, s vé-
gül a liberálist, amikor megegyeznek a 
megoldásban.

A képességek ötödik csoportját a szü-
lőkkel, a diákokkal, a kollégákkal való 
együttműködés igénye és képessége al-
kotja. Ennek fontos összetevője a mások 
véleményének elfogadása, a megállapo-
dásra, a kompromisszumra való készség 
megléte.

Igen fontos képesség a pedagógiai 
helyzetek, jelenségek elemzésének ké-
pessége. Ez egyrészt feltétele az adott 
szituációkban szükséges korrekciók 
végrehajtásának, másrészt, ami még 
fontosabb, a pedagógus önfejlődésének.

Utolsóként, az eredményes peda-
gógiai munka feltételei között, fontos 
megemlítenünk a pedagógus mentális 
egészségét, annak megőrzését és ápolá-
sát, amely elengedhetetlen fontosságú, 
amennyiben szeretnénk munkánkat 

az oszTályfőnök szeRepe az egyÉn koMpeTencIáInak 
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tudatosan, nem reaktív, hanem proaktív 
módon irányítani.

a pedagógus önisMereti Mély-
ségének fontossága
Rogers és Gordon gondolatainak és 
gyakorlatának elterjedése még in-
kább ráirányította a figyelmet azokra 
a személyiségvonásokra, amelyek az 
eredményes pedagógust, a személy-
központú, a másokat elfogadni képes 
pedagógust jellemzik. Három ilyen 
alapképességet szoktak kiemelni: a fel-
tétel nélküli elfogadás képességét, az 
empátiát és a kongruenciát. Sok esetben 
leginkább a feltétel nélküli elfogadás az, 
ami a legnagyobb érzelmi tumultust ki-
váltja, amely terjedhet a méltatlankodó 
felháborodástól egészen a szeretetteljes 
elérzékenyülésig bármit. Pontosan ezért 
nagyon fontos, hogy a következő mon-
datot kihangsúlyozzuk. Ahogy a lelki 
egészség egyik legfontosabb eleme az 
önelfogadás, ugyanúgy a mások fel-
tétel nélküli elfogadásának feltétele 
is az önmagunk elfogadása. Gyakran 
pedig pont ez az, ami a legnehezebben 
„teljesíthető”. Ugyanúgy érvényesek ma 
is Bábi Tibor 2014-ben, a XIX. Komá-
romi Pedagógiai Napok rendezvény-
sorozatának megnyitójában elhangzott 
szavai: „Az iskola és az óvoda is nagyon 
megváltozott. A gyerekek agresszíveb-
bek lettek, a szülők elégedetlenebbek 
vagy közönyösek. A kollégák fáradtab-
bak, a vezetők frusztráltak. Az iskola 
elsősorban, de az óvoda is egyre inkább 
stresszel telt környezetté vált, s a kifára-
dás, a kiégés a legjobb pedagógusoknál 
jelentkezik, mert ők azok, akik igazán 
beleteszik magukat a munkájukba, s a 
legjobbat adják magukból. Több időt 
töltenek a munkájukkal, s sokkal job-
ban bevonódnak a társaiknál”.

Nehezített környezetben jogosan 
érezheti a pedagógus akár teljesíthetet-
len feladatnak az önelfogadást, hiszen 
sok esetben eszköz vagy módszer sincs 
a kezében, amellyel hozzáfoghatna ön-
maga elfogadásához, hogy aztán később 
másokat, a környezetét alkotó, megvál-
tozott viselkedésű embereket is el tudja 
fogadni, méghozzá feltétel nélkül.

önsajnálat helyett 
önelfogadás
Ég és föld. Mert amíg az önsajnálat egy 
passzív-regresszív állapot, addig az ön-
elfogadás egy lépés az aktív változtatás 
képességének felismerése és megterem-
tése felé.

A következőkben két olyan apró 
gyakorlatot mutatunk be, amelyek se-

gíthetnek közelebb kerülni saját belső 
tartalmainkhoz. A gyakorlatok tetszés 
szerint hosszúságban és gyakoriságban 
végezhetőek, akár egyénileg, akár egy 
társsal, legyen szó bizalmas barátnőről, 
testvérről, házastársról vagy bárkiről, 
akivel biztonságban érezzük magunkat.

reggeli (vagy esti) hála 
Ez a gyakorlat az egyik legerőteljesebb 
gyakorlat, amit saját magunkért tehe-
tünk, hiszen szó szerint életben és bi-
zakodásban tart. A gyakorlat lényege, 
hogy mielőtt felkelnénk vagy lefeküd-
nénk este, akár zuhanyzás vagy mosa-
kodás közben gondoljuk végig, hogy 
mi az, amiért hálásak vagyunk. Milyen 
csodás, jó, meglepő, elkápráztató dol-
gok történtek velünk, de gondoljunk 
arra is, hogy mi mit tettünk, éreztünk, 
tapasztaltunk saját magunknak köszön-
hetően. Ha valami nem sikerült, nem 
úgy ment, ahogyan azt elterveztük, ak-
kor ez miért tölt el minket hálával. A 
legapróbb dolgok is számítanak. A gya-
korlat végezhető egyszer egy héten, de 
akár naponta is, egyénileg vagy párok-
ban, csoportokban, de akár az osztály-
közösségben is végezhető, ahol játékos 
egymásra licitálás is belevegyíthető a 
gyakorlatba.

érzéseink hálója
Sok esetben tapasztaljuk, hogy bizonyos 
helyezetek vagy személyek viselkedési 
mintái dühítenek minket, néha jobban, 
néha kevésbé. Ebben a gyakorlatban 
ezeket az érzéseinket fogjuk körbejár-
ni. A gyakorlat lényege, hogy egy toll 
(ajánlott a kedvenc, ha van), két függő-
leges csíkkal három részre osztott papír, 
egy kényelmes ülőhely, egy illatozó tea 
vagy kávé társaságában végiggondoljuk, 
hogy mi az a három dolog, ami a hét-
köznapjainkban a legnagyobb bosszú-
ságot okozza számunkra. 

Keressük meg azokat a cselekvéseket, 
jelenségeket, amelyek ténylegesen a leg-
inkább idegesítőek számunkra, legyen 
az másokból fakadó vagy magunkból 
kiinduló dolog. Ezeket írjuk fel egyen-
ként, három különálló sorba a papír első 
részére úgy, hogy igyekszünk a lehető 
legpontosabban és részletesebben fo-
galmazni. Hagyjunk magunknak időt, 
hogy ténylegesen a három legdühítőbb 
dolog kerülhessen a lapra. Ha több van, 
akkor válasszunk belőlük, hogy a végén 
csak a három legütősebb maradjon.

Miután az első oszlop megtelt, a má-
sodik oszlopba az egyes sorok mellé 
keressük ki magunkban, hogy melyek 
azok a fizikai érzések, amelyeket a tes-

tünkben érzünk, amiket akkor tapasz-
talunk, amikor az első sorban találha-
tó dolgok történnek körülöttünk. Sok 
esetben észre sem vesszük, de fizikai 
tünetei vannak a megélt érzelmeinknek, 
mint például: kiszárad a szám, elkezdek 
izzadni, hevesebben ver a szívem, bizse-
regnek a talpaim, a padlót bámulom, 
beszűkül a látásom, stb. Ezek felidézése 
segít, hogy minél inkább beleérezzük 
magunkat a saját helyzetünkbe.

Utolsó lépésként pedig a gyakorlat 
legfontosabb része következik. Ennek 
a lényege, hogy a miért megkeresésével 
felszínre hozzuk az érzéseink és a dü-
hünk igazi okát. Ezt pedig úgy lehet a 
leghatékonyabban véghez vinni, hogy 
a miért-technikát alkalmazzuk: ötször 
feltesszük a „miért?” kérdést, és a lehető 
legőszintébben válaszolunk rá. Kérdé-
senként pedig egyre mélyebbre és mé-
lyebbre ásunk az igazi ok megkeresése 
felé. 

Vegyünk egy konkrét példát:
„Idegesít, amikor a diákönkormányzat 
egész éves munkájának megtervezése 
és kivitelezése az én nyakamba sza-
kad.”
1. Miért idegesít ez a feladat?
Azért, mert nincs kedvem megcsinálni.
2. Miért nincs kedvem megcsinálni?
Azért, mert nagy munka és sok időt el-
vinne.
3. Miért vinne el sok időt?
Azért, mert azt sem tudom, hogyan 
fogjak hozzá, és hogy mi érdekli a diá-
kokat.
4. Miért nem tudom ezeket?
Azért, mert még nem gondoltam át, mit 
szeretnék igazából, és ez túl sok egy-
szerre.
5. Miért túl sok egyszerre?
Azért, mert nem látom, hogy hol az ele-
je, a közepe és a vége.

Ebből a példából is látszik, hogy alap-
vetően nem az a probléma, hogy nincs 
kedvünk hozzá, hanem az, hogy ren-
geteg a bizonytalanság a feladat sikeres 
elvégzésében. Ha valaki eljut a gyakor-
lat végzésében egészen idáig, már egy 
óriási lépést tett az önismeretében és az 
önelfogadásában azáltal, hogy közelebb 
került a probléma igazi forrásához.

Bónusz: A gyakorlat folytatásaként a 
saját magunknak adott válaszokra érde-
mes úgy tekinteni, mint lépcsőfokokra, 
amelyek megmutatják az utat, és segít-
séget nyújtanak egy teendőlista felállítá-
sához, amennyiben szeretnénk a problé-
mánk megoldásával tovább foglalkozni.
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Tanárok és diákok összefogása által 
egyre több olyan kezdeményezés indul 
el a középiskolákban és egyetemeken 
is, melyek újraélesztik a közösségben 
való történetmesélés varázsát. Ezen al-
kalmakkor a résztvevők bárki számára 
közérthető módon mutatják be, mivel 
is foglalkoznak, mi az a szelet, amit a 
világból ők felfedeznek, alakítanak, 
és ebbe másokat hogyan szeretnének 
bevonni. Az ilyen alkalmak nem az 
ego öncélú megcsillogtatására szol-
gálnak, hanem a közösségépítés, az 
együtt cselevés fontosságára hívják fel 
a figyelmet. A saját élményeik, sikereik 
és kudarcaik megosztása által egymást 
támogatják és inspirálják. A szenve-
délyesség és lelkesedés ezért is válnak 
nagyon fontos elemeivé ezeknek az 
előadásoknak. Itt nem elég a tudo-
mány puszta leírása, a száraz informá-
ció-átadás. Az előadók igazi változást 
szeretnének elindítani és kiváltani a 
hallgatóságukban. Így világítanak rá 
ezek a kezdeményezések arra, hogy a 
nyilvánosság/közösség elé való kiállás 
nem egy szükséges kötelezettség, ha-
nem egy lehetőség. Egy lehetőség arra, 
hogy a tudásunkat megosszuk mások-
kal, és ezáltal cselekvésre, változásra 
motiváljuk a környezetünket. (Duarte, 
2010) Felhívják a figyelmet arra is, 
hogy a retorikáról, a nyilvános be-
szédekről alkotott képünket érdemes 
leporolni. Ráadásul az iskolapadon 
túl az újra felismert történetmesélés 
a karrierépítésben és az önérvényesí-
tésben is egyre nagyobb szerephez jut. 
Függetlenül attól, ki milyen területen 
folytatja tanulmányait, mely területen 
szeretne szakemberré válni, a prezen-
tálás, a munkájának és eredményeinek 
képviselése, bemutatása és terjesztése 
senki számára nem elkerülhető. Az 

előadói készségek fejlesztése a nyelvi 
kompetenciafejlesztésen belül éppen 
ezért kiemelt szerepet érdemel.

Előadói készségfEjlEsztés – 
szeMléletMód és gyakorlatok
A következőkben bemutatott gondo-
latmenet, a hozzájuk kapcsolódó ön-
reflektáló kérdések, szituációs és egyéb 
játékos gyakorlatok által szeretném se-
gíteni a prezentációs készségek fejlesz-
tését. Az összeállított anyag elsősorban 
a saját belső motivációk megtalálását, 
a körülményekre reflektáló felkészülő 
munkát támogatja, melyek a sikeres 
és emlékezetes előadás legfontosabb 
alapkövei. 

i. az Előadó MiéRt-jE – azaz 
a bElső hang MEgtalálása

Az első blokk célja az előadó motivá-
ciójának feltárása, a téma iránti elköte-
lezettség erősítése. Legtöbb esetben a 
diákokat arra készítjük fel, „AMIT” el 
kell mondaniuk. A tények, az adatok, 
a kutatásuk „rideg” eredményeinek 
informatív, deskriptív jellegű átadásá-
ra. Ez vezethet a személytelen, sablon-
előadások sorozatához. Nancy Duarte, 
amerikai kommunikációs szakember 
megfigyelései azt bizonyították, hogy 
azok az előadók tudnak igazán hite-
lesek lenni a közönség számára, akik 
világosan kijelölt kommunikációs célt 
követnek, képesek hinni a saját té-
májukban, és tisztában vannak azzal, 
hogy mi az ő munkájuk relevanciája 
(Duarte 2010). Ez a felismerés teremt-
heti meg az elköteleződést és szenve-
délyt a munkája iránt, ami majd képes 
lesz másokat is motiválni és inspirál-
ni a befogadásban és továbbvitelben. 
Ez az, amit mi sokszor elnyomunk, 
mondván, ne személyeskedjünk, ne 

„sztorizgassunk” a tudomány nemes 
katedráján. Azonban be kell látni, 
hogy az alulról induló diákkezdemé-
nyezések a közösségi élménymeg-
osztásról pont eme hiánypótlás miatt 
indultak el. Fontos az individuum, a 
lélek megjelenése az előadásban. An-
nak felismeréséhez, hogy milyen plusz 
hozadéka lehet mindennek a befoga-
dás szempontjából, elég csak felidézni 
egy-két olyan hétköznapi példát, ami-
kor egy diákunk a nem igazán kedvelt 
kötelező olvasmányról/feladatról vagy 
a kedvenc olvasmányáról/projektjéről 
tarthatott beszámolót. Volt-e különb-
ség?

Támogató kérdések
Mitől válik egy előadó hitelessé? Mi-

ért fontos ez a téma számomra? Miért 
érdekel? Mi az, ami a leginkább foglal-
koztat benne? Mit ad számomra?

ii. az Előadás MiéRt-jE – az 
Előadás céljának kijElölésE
Az előadónak a hatékony üzenetátadás 
érdekében pontosan kijelölt céllal kell 
rendelkeznie. Minden előadás alap-
vetően egy változásra, változtatásra 

MIÉRT-ekRől a nyIlvános beszÉdben
SzemléleTmóD éS jáTékoS gyakorlaTok 
a prezenTáCIóS kéSzSégek FejleSzTéSéHez
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hívás. Az „A” állapotból szeretnénk a 
közönséget a „B” állapotba eljuttatni. 
A változás útja azonban nagyon sok-
féle célnak lehet alárendelve. A közön-
ségünket informálhatjuk, inspirálhat-
juk, motiválhatjuk, meggyőzhetjük, 
felvilágosíthatjuk, szórakoztathatjuk, 
cselekvésre ösztönözhetjük, döntési 
helyzetbe hozhatjuk és még tovább 
folytatható a sor. A célunk lehet a ta-
nár meggyőzése a szakmai kompeten-
ciánkról, a diák lelkesítése valamilyen 
ügy iránt, a környezetünk cselekvésre 
ösztönzése, hogy valamit együtt csi-
náljunk, beszédet tarthatunk egy ösz-
töndíj elnyerése érdekében. Minden 
esetben meg kell mutatni, hogy az elő-
adásunk hogyan válaszol a felállított 
célra. A kijelölt cél szem előtt tartása 
alapvető hatással lesz a téma anyagá-
nak szelektálására, a kulcsüzenet, a 
kulcsgondolat megtalálására.

Támogató kérdések
Mi motivál a kiállásra? Mit szeretnék 

elérni? Mi a célom az előadással? Mitől 
releváns a témám az adott közegben? 

iii. a közönség Miért-je – kap-
csolódási pontok fEltáRása
Akkor tudja az előadó a közönséget 
érzelmileg bevonni, személyesebben 
megszólítani, ha figyelembe veszi az 
egyedi sajátosságokat. Minél több in-
formációval rendelkezik a közönség 
biográfiai, szociográfiai jellemzőiről, 
motivációjukról, a témára való rálá-
tásukról, annál célzottabb lesz a meg-
szólítás. Ezen megfigyelések ugyanis 
hatással bírnak a megformált szöveg 
szókincskészletére, a kiválasztott pél-
dákra, képekre, a beleszőtt történetek-
re. Hiszen egész más kulcsszavak és 
egészen más példák lehetnek releván-
sak egy általános iskolás osztály, a pro-
fesszorok, egy laikus vegyes közönség 
vagy egy nagyszülői fórum számára. 
Mindenkinek azt kell éreznie, hogy 
személy szerint szólítják meg őt! A kö-
zönség által megtapasztalt „itt és most 
nekünk szól” pillanat hozzájárul a be-
fogadás minőségéhez. A diákoknak 
adjunk lehetőséget arra, hogy minél 
többféle közönséggel találkozhassa-
nak.

Támogató kérdések
Miként lehet kapcsolódási pontokat 

keresni a közönséggel? Milyen infor-
mációink vannak a közönségünkről 
(biológiai, társadalmi háttér, értékrend, 
életstílus, háttértudás, közös tudás, 
kapcsolati rendszer, hányan lesznek)? 
Miért jöttek el az előadásra? Milyen el-
várás vezeti őket? Miért lehet érdekes az 

én témám a másik fél számára az össze-
gyűjtött információk tükrében?

gyakorlattár
Miért szólalok fel?
 Cél: A nyilvános előadáshoz/témá-

hoz való viszony kifejtése egy szimbo-
likus kép segítségével. 
 Eszközök: fényképek, újság kivágá-

sok, Dixit társasjáték kártyái
 Típus: ráhangolódó, az előadói sze-

reppel való kapcsolatteremtő játék
 Játékleírás: Minden résztvevő válasz-

szon egy olyan képet magának, amely 
a legjobban jelképezi a véleményét ar-
ról, hogy: 1. mit jelent prezentálni vagy 
2. hogyan viszonyul a saját témájához, 
mit jelent számára az adott téma. 

MiRől bEszélEk?
 Cél: A személyes elköteleződés fon-

tosságáról való együttgondolkodás
 Típus: ráhangolódó improvizációs 

szituációs játék
 Játékleírás: A diákok szabadon válasz-

szanak egy-egy olyan témát, ami szá-
mukra nagyon érdekes, szívügyük, és 
tartsanak róla 4 perces minibeszédet. 
Lehet a téma a hobbijuk, egy kedvenc 
könyv/film is. A feladat lényege, hogy 
a beszédek meghallgatása nagyon jó 
kiindulópontot jelenthet a személyes 
belső motivációról való párbeszédhez. 
Játékos kísérletként ellenpontozni is 
lehet, hogy mutassanak be egy olyan 
kötelező olvasmányt vagy filmet, ami 
nem tetszett nekik, de a véleményüket 
titkolják. Általában ennek a játéknak 
az a kimenetele, hogy ilyenkor ironi-
zálni kezdnek, humorral oldják fel azt, 
hogy nem képesek hiteles képviselői 
lenni valami olyannak, amiben nem 
hisznek, amit nem szeretnek. 

távkapcs
 Cél: Annak megtapasztalása, milyen 

hatással van a tartalomra, szóhaszná-
latra és stílusra a célközönség társadal-
mi, biológiai, kulturális összetétele.
 Típus: Ráhangolódó improvizációs 

szerepjáték
 Eszköz: tévécsatorna-típusok kár-

tyán (astro, hír, mese, ismeretterjesztő, 
főzőműsor…), tévékapcsoló – opcio-
nális
 Leírás: Az önként jelentkezőket (max. 

5 fő) megkérjük arra, hogy válasszanak 
szabadon egy tévécsatornát, amelyet 
képviselnek, és amely csatornákon az 
éppen futó műsoroknak rövid időre a 
szinkronhangjai lesznek. (Annál izgal-
masabb, minél inkább a személyisé-
güktől távol álló műfajt választanak.) 

Az önként jelentkezők mindegyikének 
ezután ugyanazt a szót adjuk meg (pl. 
szivacs), és azt kérjük, hogy amikor 
majd a játékvezető egy távirányítóval 
az adott játékosra „kapcsol”, akkor az 
az illető a megadott szóval rögtönöz-
zön egy rövid részletet, mit hallhatunk 
éppen azon a tévécsatornán.

Egy téMa – több cikk
 Cél: Gyakorlati példákon keresztül 

szemléltetni, ugyanarról a témáról 
hányféle módon lehet beszélni, ha vál-
tozik a közönség összetétele
 Típus: csoportos feladatmegoldás
 Eszköz: online cikkrészletek 
 Leírás: A csoportoknak rá kell jön-

niük, hogy melyik cikkrészlet melyik 
online folyóirat/weboldal közlése le-
het. Előkészületként éppen aktuális 
eseményekről érdemes különböző 
online weboldalak leírását előkeresni. 
Törekedjünk arra, hogy különböző 
társadalmi rétegeket, életkorokat, kö-
zösségeket megszólító oldalakat ke-
ressünk, hogy valóban látszódjanak a 
regiszterbeli különbségek. (Legutóbb 
például női magazin, technológiai, 
általános hírmagazin, vállalkozói ma-
gazin headline (felvezető szöveg) rész-
leteit helyeztem egymás mellé egy Bill 
Gates-ről szóló aktuális hír kapcsán.) 
A diákok feladata, hogy a részleteket 
összepárosítsák a weboldal/online fo-
lyóirat nevével. 

az én beszédeM
 Cél: tudatos reflektálás a kijelölt célra
 Típus: konstruált szerepjáték
 Eszköz: szituációs kártyák (ballagó 

diák búcsúbeszéde, iskolai focimeccs 
előtt az edző buzdító beszéde, olim-
piai bajnokság előtt a csapatkapitány 
beszéde, Oscar-díj–átadó – a nyertes 
köszönő beszéde, a legeredményesebb 
munkatárs-díja…)
 Leírás: A résztvevőknek egy az élet-

ből vett helyzetre kell megoldás-va-
riációt kínálni. Bizonyos felkészülési 
idő után a megadott szituációs kártya 
szempontjai szerint beszédet kell tar-
taniuk közönségüknek. 

hókotró
 Cél: Egy játékos szituáción keresztül 

az eddig megismert három szempont 
tudatos és komplex alkalmazása
 Típus: szimulációs játék, komplex, 

minden elemet magába építő csopor-
tos játék
 Eszköz: feladatkártyák
 Leírás: A 4-5 fős csoportoknak a 

megadott feladatkártyán szereplő 
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A lexikográfia elmélete és gyakorlata, melynek eredményeképp létre-
jönnek a szótárak, az elmúlt évszázadok során jelentős változáson ment 
keresztül. Nyelvtanulók, fordítók, diákok munkáját különféle szótárak 
segítik, melyek megjelenési formája és felépítése is átalakult. A változás, 
melynek áttekintése Gonda Zsuzsa alapján történik, az egyes szócikkek 
felépítését, a szótárak szerkesztési és felhasználási módját egyaránt érinti.

 A könyvnyomtatás előtti kéziratos szójegyzékek, a nómenklatúrák 
címszavai fogalomköri csoportokba rendeződtek, oktatást segítő funk-
ciót töltöttek be. A könyvnyomtatás korából származó nómenklatúrák 
többnyelvű szólistákat tartalmaztak, a szócikkekben az enciklopédiákra 
jellemző illusztrációk is megjelentek. Fő funkciójuk a nyelvtanítás volt. 
A modern szótárak felépítése megegyezik a mai szótárakéval, a kétnyel-
vű szótárak mellett megjelentek a magyar nyelvet különféle szempontok 
alapján csoportosító egynyelvű szótárak is (Gonda, 2012, 166–167). 

 A modern kor vívmányai közé tartoznak a számítógépes, az elektro-
nikus és az online szótárak. A számítógépes szótárak anyagának rögzí-
tése, szerkesztése, tördelése, illetve nyomtatása számítógépen történik. 
Az elektronikus szótárak korpuszának feldolgozása szintén számítógépes 
programok segítségével valósul meg, használatát különféle adathordozók 
(pl. CD-ROM) teszik lehetővé. Előnyük, hogy nem kell betűrend szerint 
keresnünk, elegendő a címszó (akár részleges) megadása. Hátrányuk közt 
Gonda Zsuzsa a statikusságot említi. E szótárakkal szemben dinamikus 
használatot; könnyen módosítható és multimediális, azaz hivatkozások-
kal, más weboldalra léptető linkekkel ellátott tartalmat az online szótárak 
biztosítanak (Gonda, 2012, 167–169). Az elektronikus szótárak szerkesz-
tése nem közvetlenül az interneten történik, hanem a szerkesztők ezeket 
a szótárakat „kész állapotban töltik fel egy weboldalra, míg az online szó-
tárak kizárólag a világhálón léteznek, ott olvassák és ott is készítik őket” 
(Gonda, 2012, 171).

koRszeRű onlIne szóTáR(ak)
a nómenklaTúráTól 
az onlIne SzóTárakIg

kralIna HoboTH kaTalIn

szempontoknak megfelelően kell egy 
terméket eladásra kínálni. A helyzet 
nehézsége abban rejlik, hogy látszó-
lag a termék és célcsoport egymásnak 
ellentmondásban áll, ezt kell a csapa-
toknak a kreativitásukkal feloldani 
(például: tanároknak rágógumi, bá-
nyászoknak napernyő, Hawaii-sziget 
lakóinak hókotró). A csapatok struk-
turált felkészülési folyamat után egy 
komplex jelenetet mutatnak be társa-
iknak. 

ElEMző gyakoRlat
 Cél: Az eddig tanultak komlex alkal-

mazása
 Eszközök: híres beszédek/TED-

előadások
 Típus: elemző csoportmunka
 Leírás: Az elemzendő anyagot a di-

ákok kiscsoportokban dolgozzák fel. 
Ez lehet egy-egy megírt híres beszéd 
vagy TED-előadás (www.ted.com). 
A feladat, hogy fogalmazzák meg egy 
mondatban, mi volt az előadás kulcs-
üzenete. Kiknek szólt a beszéd, és ezt 
miként ismerték fel? Hogyan épített 
az előadó a közönségére? Mi volt az 
előadó belső motivációja? Hogyan ér-
tékeljük az előadást?

Az itt bemutatott szemléletmód, a 
hozzá kapcsolódó játékos gyakorlatok, 
remélem, segítenek abban, hogy a di-
ákjaik lelkes, igaz előadókká váljanak, 
és megéljék annak örömét, hogy má-
sokat inspirálhatnak és bátoríthatnak 
előadásaikkal.
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 A magyar nyomtatott szótáriroda-
lom kezdetei a 16. századra tehetők, a 
jeles szótárírók között Szenci Molnár 
Albert, Czuczor Gergely és Fogarasi Já-
nos, valamint Benkő Loránd, O. Nagy 
Gábor és Bakos Ferenc említhetők. 
A 20. század 2. felében a magyarorszá-
gi lexikográfiai tevékenységre hatással 
volt, hogy a 2. világháborút követően 
kizárólag az Akadémiai Kiadó jelentet-
hetett meg szótárakat, s a szótárkiadást 
negatívan befolyásolta, hogy nem tar-
tották fontosnak a már megjelent szó-
tárak korszerűsítését. Fellendülés 1990 
után következett be, ugyanis kiadók 
alakultak, s ez versenyhelyzetet terem-
tett, illetve a fogalmi rendszer meg-
változása, a fordítás és a tolmácsolás 
jelentőségének növekedése maga után 
vonta a szótárak gyakoribb használa-
tának az igényét (Kiss, 2009b, Muráth, 
2010, 33–35).

 A digitális világ térhódítása a lexiko-
gráfia területén is paradigmaváltáshoz 
vezetett, amely Fóris Ágota szerint fon-
tos alapkérdések és fogalmak újraértel-
mezését teszi szükségessé (Fóris, 2002, 
7, hiv. 2002b, 62). A 20. század eleji 
meghatározások a szótárat egy olyan 
könyvnek tartották, amely valamilyen 
elv szerint rendezi el egy nyelv szavait. 
A felhasználói igények megváltozásá-
nak következtében a közvetített infor-
máció mennyiségileg és minőségileg is 
változott, megnőtt, s a közvetítő forma 
is átalakult (Fóris, 2002, 10–12). A mai 
felfogás értelmében szótár tehát „olyan 
egy-, két- vagy többnyelvű strukturált 
adatbázis, amely – hordozótól függet-
lenül – szavak, kifejezések, fogalmak 
jelentését, magyarázatát, eredetét, 
egyszóval jellemzőit, és ezeknek adott 
szempont szerint, kulcsszavakkal tör-
ténő osztályozását tartalmazza, egy 
meghatározott korpusz vizsgálata alap-
ján” (Fóris, 2002, 13). 

 A világhálón számos online szó-
tár található, például a www.qnell.
com oldalon érhető el a Pongó István 
és csapata által létrehozott magyar–
szlovák/szlovák–magyar, illetve ma-
gyar–német/német–magyar szótár 
demováltozata. A több mint 87  000 
magyar címszót tartalmazó szótár lét-
rehozásának munkálatai több mint 10 
éve kezdődtek. A magyar–szlovák kor-
pusz elektronikus formában 2008-ban 

CD adathordozón megjelent, azonban 
a szerkesztők azóta is dolgoznak az on-
line változat aktualizálásán. Az online 
szerkesztés ugyanis lehetőséget nyújt 
a már meglévő szócikkek folyamatos 
bővítésére, az esetleges (hiányosságok) 
korrigálás(á)ra, új szócikkek bevitelére. 
Az új fogalmak, neologizmusok „nap-
rakészen” építhetők be a korpuszba, 
amely többek között biológiai, néprajzi, 
kémiai, jogi, mezőgazdasági kifejezése-
ket is tartalmaz. A program a keresés 
során minden olyan kifejezést, szó-
kapcsolatot megjelenít az adatbázisból, 
amely tartalmazza a keresett betűsort. 
A felhasználó az egyes kifejezésekhez 
kapcsolódó példákat is talál. A növé-
nyek, állatok neve latinul, a nemzetközi 
szervezeteké angolul vagy franciául is 
megtalálható. Minden szótár esetében 
fontos szempont a terminológiai pon-
tosság, a megfelelő célnyelvi kifejezések 
megadása, amely folyamatban a nyelvé-
szek és az adott szakterület képviselő-
inek együttműködése elengedhetetlen. 
E követelményt a szótár létrehozója is 
kiemelten fontosnak tartja.

 Nyelvtanulás, fordítás, házifeladat-
megoldás során tehát egy jól megvá-
lasztott, terminológiai szempontból is 
precíz szótár nagy segítségünkre lehet, 
akár a nyomtatott, akár az online válto-
zat mellett döntünk. 
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Az óvodai nevelés egyik alapelve, hogy 
a gyermek találja meg a helyét a közös-
ségben, váljon igényévé a  csoporttal 
való együttműködés, empatikus oda-
fordulás a  társhoz, legyen segítőkész, 
képes legyen vigasznyújtásra, a  társ 
megismerésére, azaz fejlődjön a szoci-
ális kompetenciája. A bibliai történetek 
által a Bibliából kicsengő mondanivaló 
kiváló alap a gyermekek fantáziájának 
kiélésére. Személyes üzenetként ér-
kezik hozzájuk, ami élő módon szó-
lítja  meg a  gyermekeket. A  dramati-
kus cselekvés dialógust kezdeményez 
a  gyermekek között, és bizalmon ala-
puló nyíltságot alakíthat ki. A játékban 
való részvétel segítségével élő valóság 
lesz számára  a  tanított bibliai szöveg, 
azaz, nemcsak hall róla, hanem a sze-
repbe bújásnak köszönhetően meg is 
éli azt, annak minden szépségét és ne-
hézségét, a  játékban megjelenő érzel-
meket.

a bibliodráMa fogalMa 
és jEllEMzői
A  bibliai történetek olyan történetek, 
amelyek – akárcsak a  mesék – a sze-
mélyiség legmélyebb rétegeit (tudatos 
és tudattalan, lelki-szellemi-akarati, 
értelmi és érzelmi személyiségszintek) 
érintik meg, segítenek a  világ, az  élet 
titokzatos folyamatai közötti tájékozó-
dásban, értelmezik az  ember és Isten 
kapcsolatát. A  bibliai történeteknek 
van egy minden más történettől el-
térő sajátossága: eredeti szándéka  és 
célja Isten kijelentésének szövegbe 
foglalása. A  bibliai történet szent tör-
ténet – annak minden vonatkozásával 
együtt. Szent, mert az  önmagát kije-
lentő, az önmagát bemutató Isten tör-
ténetéről szól, és szent, mert a történet 
célja nem önmagában van, hanem esz-
köz az ember Istenre találásában. Nem 
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azért nem mese, mert ez igaz, az meg 
hamis, hanem azért nem mese, mert 
műfaját tekintve Isten önkijelentésé-
nek része. Viszont azt is kimondhatjuk, 
hogy beszélhetünk meseszerű hatások-
ról a bibliai történetek hallgatása köz-
ben. Van valami, ami nagyon is elvá-
laszthatatlanul összekapcsolja  a  mesét 
és a  bibliai történetet, ez pedig nem 
más, mint maga  a  történet. Sőt, Isten 
önkijelentése is egy történet. Ha a bib-
liai történetek alapvetően nyitott tör-
ténetek is, az  azonosulást segítheti 
a  belső dinamika  kidolgozása. A  tör-
ténetnek van bevezetése, majd követ-
kezik a  konfliktus kibomlása, a  törté-
net belső csúcspontjainak szemléletes 
bemutatása, végül a  történet nyugvó-
pontra jutása (Bodó, 2010, 9).

A bibliodráma szóban – mint min-
den „biblio“-val kezdődő elnevezésben 
– a görög „biblio“ előtag a „könyv“-re 
utal, mégpedig bármilyen könyvre. 
A bibliodrámának azt a fajtáját, amely-
nek kimondott célja  a  Biblia  szöve-
geinek és történeteinek feldolgozása, 
akár bibliadrámának is nevezhetnénk, 
de mi, elsősorban német hatás mi-
att, a bibliodráma  szót használjuk. 
A bibliodráma egyik legalapvetőbb vo-
nása, hogy lehetőséget ad a játékosnak 
saját élethelyzetének, élettörténeti ese-
ményeinek összekapcsolására a bibliai 
történetek szereplőivel, valamint a szö-
veg tanításával. A  bibliodramatikus 
megközelítés másfajta utat kínál a Bib-
liához, mint a  szövegkritikai elemzés, 
a tudományos vizsgálódás, egy előadás 
hallgatása vagy a szöveg mondanivaló-
jának közös megkeresése bibliaóra ke-
retében – mivel  a  személyes átélés, 
megtapasztalás útját kínálja (Nyári, 
2008).

A  bibliodráma  módszertanának is-
mertetése előtt tudatosítanunk kell, 

hogy a  bibliodrámában egy több ezer 
évvel ezelőtt született történetet ak-
tualizálunk úgy, hogy a  megírás so-
rán rögzített általános tapasztalatok 
válnak személyessé a  játék során. 
A  bibliodramatikus játékban nagyobb 
a szereplő résztvevők szabadsága a vá-
lasztott szerepben – akár el is térhetnek 
a megírt történettől.

a bibliodráMa fázisai
A  bibliodráma  folyamatában három 
jól elkülöníthető fázist különbözte-
tünk meg: a  bemelegítés, a  játék és 
az  integráció szakaszát. A  középpont-
jában pedig a  bibliai történet drama-
tikus megjelenítése, azaz  annak életre 
keltése áll. A  történet kiválasztásakor 
csoportdinamikai helyzetből vagy 
a  csoport aktuális igényéből indulha-
tunk ki. A  bemelegítés feladata  a  cso-
porttagok megérkezése, megismerése 
és a  történet előkészítése. Hatékony 
eszközök használatával előkészítjük 
a bibliodráma témáját. A bibliai szöveg 
és a személyes élmény közös pontjának 
megtalálása szintén a mélyítés eszköze. 
Ilyen lehet akár az is, hogy a témának 
megfelelő szimbólumot választunk, 
amelyek lehetnek tárgyak vagy akár 
rajzok is. A  vezetőnek meg kell érez-
nie, mikor keletkezik akkora  feszült-
ség a  bemelegítő játékok során, hogy 
az már akadályozza a játékkészséget. 

A bibliai történet dramatikus megje-
lenítésére a vezetőnek előzetes koncep-
ciójának kell lennie, ami a  játék vázát 
adja meg. A  játék során szemmel kell 
tartani az eredeti koncepciót, a bibliai 
jelenet hangsúlyos részeit, sajátos dra-
maturgiai szempontjait. A  játék során 
a  vezető és a  csoporttagok között ál-
landóan finom, szavakkal nem kimon-
dott, sokszor nem is tudatos egyezke-
dés folyik a  játék irányáról. A  vezető 

koncepcióját az  határozza  meg, hogy 
mit tekint a  szöveg „szívének“, vagyis 
szerinte hol van a  kiválasztott szöveg 
hangsúlya, mi a személyes és spirituális 
üzenete. Gondolok itt a  következők-
re: a  szeretet eltérő megnyilvánulása, 
az  alázat, testvérkapcsolat, a  szívből 
való odafigyelés a másikra, a csend és 
a tevékenység ellentéte. Bizonyára még 
számtalan egyéb hangsúlyt lehet találni. 
A vezető feladata nemcsak a szövegre, 
hanem a játékra is meghívni a csoport-
tagjait azzal, hogy felkelti érdeklődé-
süket. Feltárja  előttük a  történethez 
tartozó környezetet, szokásokat, eleve-
nebbé teszi a bibliai szereplők világát. 
Figyelemfelhívó kérdéseket tesz fel, 
rámutat az „üres“ helyekre, amelyekre 
a játék adhatja meg a választ. Akár egy 
jól megrajzolt kép is nagyban segíthe-
ti a  szerepbe bújást. Fontos az eredeti 
bibliai történet szövegének felolvasása, 
amelyet a csoport később az emlékeze-
tére támaszkodva idéz fel. A játék során 
a vezető a felvezető szálakkal a keretet, 
a  lehetőségeket biztosítja, míg magát 
a folyamatot, a mintát, a színeket a cso-
porttagok együttesen adják. 

A  lezárás fázisa  az  integrá-
ció, mely a  folyamatot lezárja,  és 
a  bibliodrámában ekkor szerepvisz-
szajelzést kérünk. Mindez kiterjedhet 
a  bemelegítésben megéltektől kezdve 
a  szerepválasztásra, a  megélt cselek-
vés magyarázatára, a  többi szerep-
lővel való kapcsolatra, illetve a  saját 
élettörténettel való összefüggésekre. 
Sokat jelenthet a  lezárás folyamatá-
ban a  tárgykészítés. Ez a  témával és 
a  játékkal összefüggő egyéni munkát 
jelenti, melynek során a csoporttagok-
nak lehetőségük van arra, hogy mind-
azt, amit racionálisan megértettek és 
a  játék során emocionálisan átéltek, 
a  kreativitás segítségével (rajzolás, 
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kollázskészítés, gyurmázás útján) elmé-
lyítsék. Itt idézhetjük fel a csoport által 
kiválasztott szimbólumot is. Érdemes 
a bibliodráma-ülés végén megvilágítani 
az eljátszott szövegrész, bibliai történet 
teológiai üzenetét. Ha ezt nem tesszük 
meg, akkor a  bibliai történet egyszerű 
sztorivá válik. Egy példázat esetében ez 
annyit jelent, hogy éppen a lényeg vész 
el, az, amiért Jézus fontosnak tartotta el-
mondani a történetet. Ezen a  ponton 
lehetőség nyílik összekötni az  általunk 
megélteket a  bibliai szereplők életével 
(Sarkady – Nyári, 2001).

a gyerMekbibliodráMa 
Napjaink  gyermekei egyre jobban 
igénylik a személyes figyelmet, és vágy-
nak arra, hogy érzéseiket a  körülöt-
tük lévő környezettel megoszthassák. 
A gyermekbibliodráma erre is lehetősé-
get teremt, segít a hit elmélyítésében, és 
így jelentős szerepe lehet a  hitoktatás-
ban. Izgalmas feladatnak bizonyulhat 
a pedagógus számára a szerepválasztás 
folyamatának megfigyelése, ahogyan 
a gyermekek viszonyulnak a különböző 
szerepekhez. A gyermekek saját érzése-
iket és kérdéseiket vihetik bele a játék-
ba. A szerep mélyebb átélése érdekében 
fontos a  beöltözés, a  térbeli „letelepe-
dés“, majd a  játék során kezdik el élni 
a  választott szereplő „életét“. Csak ez-
után kezdődjön el a felolvasott történet 
eljátszása. Így hosszabb, színesebb játé-
kok születnek, mintha  rögtön az adott 
történet eljátszásával indítanánk.

A gyermekek lelki fejlődése, viselke-
dése és érdeklődése szempontjából nem 
szabad figyelmen kívül hagyni az egyes 
korosztályok sajátosságait. Azaz, hogy 
a  Bibliából kicsengő mondanivaló va-
lóban személyes üzenetként érkezzen 
hozzájuk, tudni kell, mi az, ami élő mó-
don szólítja meg a gyermekeket. A na-
gyobb óvodáskorúaknál ez a  módszer 
már nagyon jól alkalmazható. Ennek 
az  életkornak fontos lételeme a  játék, 
ezért a szerepjátékban gazdag tér nyílik 
a  gyermekeket a  külvilágból érkező és 
a mindennapi élet adta érzelmi feszült-

ségek levezetésének. A  gyermekeknek 
3-4 éves korban már van elképzelésük 
Istenről. Természetesen szüleik és köz-
vetlen környezetük, családjuk adják 
az érzelmi mintát Isten elképzeléséhez. 
Isten hatalmas és erős, mindent kézben 
tart és mozgat – valahogy úgy, mint 
a szülők, de náluk hatalmasabb. A bib-
liai történetekből ez az élmény érkezik 
meg hozzájuk a  legerőteljesebben: Is-
ten szeret, biztonságot akar és tud adni. 
Fontos számukra, hogy szeretteiket is 
ebben a biztonságban, együtt velük él-
jék meg. A  történetek meseszerűsége 
nagyon jó alap a  gyermekek fantázi-
ájának kiélésére. A  teremtéstörténet 
gazdagsága rárímel a számukra kinyíló 
világra. Noé története vagy Jézus szü-
letésének eseményei olyan bensőséges 
élményeket idézhetnek és erősíthetnek 
a  gyermekben, mint a  családhoz való 
tartozás és a biztonságélmény. A „har-
cos“ történetekből pedig a  feszültség 
levezetéséhez kaphatnak segítséget. 

Az  óvodáscsoportban a  közös játék 
folyamán segíteni kell a  gyermekeket. 
Még nehezen megy az egymásra figye-
lés, az  összehangolt szerepválasztás. 
A  vezetőknek saját játékukkal vagy 
narrációval segíteniük kell a  szerep-
be helyezkedést és az  események ki-
bontakozását. A  nehezen megnyíló 
gyermekeknél oly módon segítenek, 
hogy kérdésekkel, mellékszerepek-
kel „aládolgoznak“, hogy az  ő ötleteik, 
érzéseik is megjelenjenek a  játékban, 
és a  többiekre is figyelni tudjanak. 
A  gyermekbibliodráma  által nyújtott 
keretek fontos szerepet töltenek be 
a gyermek életében. Egyrészt kipróbál-
hatják magukat az eljátszott szerepeken 
keresztül, melyeket már akár meg is 
éltek a saját életükben, másrészt kipró-
bálhatnak olyan helyzeteket is, amelyek 
izgatják fantáziájukat. Mindkét esetben 
fejlődik a  személyiségük, találkoznak 
a belső munka lehetőségével, sőt ez igé-
nyükké válik. A bibliai történetek elját-
szása és megélése által olyan közvetlen 
kapcsolat alakulhat ki a  gyermekek és 
az általuk eljátszott bibliai szerepek kö-

zött, ami felkeltheti az  érdeklődésüket 
a Bibliával való foglalkozásra és annak 
alaposabb megismerésére. Segíti őket 
az  istenkapcsolat megélésében, a  hit 
elmélyítésében. Már óvodáskorban 
a  rendszeres csoportmunka  nagyban 
elősegíti az együttműködést, az egymás-
ra figyelést. Felnövekedvén segít önma-
guk és egymás elfogadásában nemcsak 
személyiségi, hanem felekezeti külön-
bözőségükben is (Héjj-Csizmazia – Föl-
diné Koczka, 2008).

Óvodai gyakorlatom során egy ószövet-
ségi bibliai történet, a Noé bárkája fel-
dolgozására vállalkoztam a gyerekekkel. 
A kiválasztott módszerrel végigjártunk 
egy hosszú utat, és haladva a kitűzött cél 
felé, bejártuk a  játék birodalmát. Isten 
számos csodálatos eszközt, lehetőséget 
adott a kezünkbe az evangélium hirde-
tésére, ezek egyike a  játék. Igyekeztem 
úgy vezetni a csoportot, hogy meg tud-
janak birkózni a személyes és csoportos 
kudarcokkal és sikerekkel egyaránt. 
Ahogy egy utazás, úgy a tanítás útja is 
nagyon különleges. A közös munka és 
játék, a szituációs, mozgásos és szerep-
játékok öröme, izgalma, a közös imád-
kozás percei összehoztak bennünket, 
felnőttet és gyermeket. Megtiszteltetés 
volt számomra egy-egy közös alkalom, 
amelyben a gyermekek közel engedtek 
magukhoz, beengedtek saját világukba, 
elfogadták az  üzenetet, az  evangéliu-
mot, a játék különleges nyelvén.

 Remélem, hogy pedagógustársaim 
közül egyre többen fedezik fel a  játék 
lehetőségét a bibliodráma alkalmazásá-
ban a  gyermekek között végzett mun-
kában. Bízom abban, hogy egyre többen 
vállalkoznak az olyan kalandos utazásra, 
mint én. Biztosíthatok minden útitársat, 
hogy nem fognak elveszni a  gondola-
tok útvesztőjében. Hiszem azt, hogy 
egy olyan utazó közösséggé válhatunk, 
amelynek tagjai a játék szeretetének 
különleges ajándékával rendelkeznek. 
Mert a játék „királyi út nemcsak a fejlő-
dés megismerésében, hanem a fejlesztés 
megszépítésében is.” (Mérei Ferenc)
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projekTokTaTáS

Az ENSZ kulturális világszervezete, 
az UNESCO 1996 óta minden évben, 
november 16-án szerte a világon meg-
ünnepli a Tolerancia napját (Interna-
tional Day of Tolerance). Az esemény 
legfontosabb célja a figyelem felhívása 
az intolerancia veszélyeire, valamint 
annak hangsúlyozása, hogy egy to-
leráns társadalom alapja az egymás 
iránti kölcsönös tisztelet megvalósu-
lása lehet. Az iskola mint oktatási in-
tézmény és az ott oktató pedagógusok 
feladata, hogy olyan szemléletet ala-
kítson ki a tanulóiban, amely lehetővé 
teszi az emberek sokszínűségének az 
elfogadását.

A tolerancia latin eredetű szó, mely 
elsősorban türelmességet jelent má-
sok véleménye, vallása, világnézete, 
etnikai vagy nemzeti hovatartozása 
iránt. A  tolerancia fogalma tükrözi 
a kölcsönös megértés és tisztelet alap-
ját, annak érdekében, hogy álljunk ki 
azok mellett és azok védelmében, aki-
ket megfosztottak alapvető jogaiktól és 
szabadságuktól. Legfontosabb kritéri-
umai a konfliktustűrő képesség, a jog-
egyenlőség elfogadása  és az  erőszak 
elutasítása. 

Jelen tanulmányban olyan toleran-
cia-projektet szeretnénk bemutatni, 
amely Pécsett, a Budai Városkapu isko-
lában immár hagyományőrző jelleg-
gel kerül megrendezésre: ez az iskola 
projektoktatásában is kiemelkedő he-
lyen szereplő, egyre népszerűbbé váló 
Tolerancia nap. Iskolánkban több tan-
tárgyközi projekt valósul meg a tanév 
folyamán. Minden évfolyamban több 
projektet szervezünk, amelynek lebo-
nyolítása csak a szaktanárok szoros 
együttműködésével és egymás mun-
kájának segítésével valósulhat meg. 

A projekt bemutatását azért is tart-
juk fontosnak, mert alapötletként 
szolgálhat iskolai programoknak. Mi 
is számos projektben vettünk részt, 
amelynek mint projektvezetője vagy 
szaktantárgyainkból (angol, testne-
velés) adódóan mint segítő tanára 

a ToleranCIa jelen kell, 
Hogy legyen kapCSolaTaInkban!
egy ToleranCIa-projekT megvalóSuláSa az ISkola éleTében
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tevékenykedtünk. Ezeket a tapaszta-
latainkat, észrevételeinket szeretnénk 
megosztani.

A hetedik évfolyam számára szerve-
zett tolerancia projekt új volt a mind 
a tanulóknak, mind az évfolyamokon 
tanító szaktanároknak, mert komple-
xitásában sokrétű, több szakterületet 
foglal magában. A projekt folyama-
tának tervezése két területen folyt, 
az egyik az elméleti oldal, amely az 
ötletbörzét foglalta magába, a másik 
a testnevelés szakterületét érintette, 
amely által igyekeztünk bemutatni a 
tolerancia lehetőségének gyakorlati 
alkalmazását. Mivel a tolerancia szó 
elfogadást, megértést és megbecsülést 
jelent, így a tevékenységünk a testne-
velés és sport műveltségterületén belül 
a parasportok megismerésére irányult.

A kollégákkal együtt megbeszéltük, 
hogy szakjuknak megfelelően milyen 
feladatokat tudnak tanítványaiknak 
adni, és miben tudják segíteni őket a 
sikeres megvalósításban. Az évfolyam 
három osztálya (60 fő) gyűjtőmunkát 
végzett, melyre öt hét állt rendelkezé-
sükre. Minden tanár a saját szakjának 
megfelelően PP-előadással, életrajzok 
leírásával igyekezett az adott szakterü-
let hírességeinek felkutatására – híres 
színészek, zenészek, akik testi fogya-
tékosságuk ellenére világhírűek let-
tek, mint például: Peter Falk, Andrea 
Bocceli, Halle Berry vagy diszlexiá-
val küszködő híres tudósok, színé-
szek, mint Albert Einstein, Tom 
Cruise vagy a pécsi paraúszók, 
Sors Tamás és Pásztory Dóra. 
Az osztályfőnöki órákon a ta-
nulók megbeszélték a tolerancia 
fogalom jelentését, és kérdőívet 
töltöttek ki az iskolában előfor-
duló lehetséges konfliktushely-
zetekről, valamint az „erőszakos” 
cselekedetekről. Az emelt szintű 
angol csoport egy jelenettel készült, 
ahol az afroamerikai Mrs. Rosa Parks 
történetét adták elő. Rajzórán kipró-

bálhatták a szájjal festés művészetét, 
míg technikaórán sötét filcből vak-
szemüveget készítettek, ami a gyakor-
lati foglalkozáson fontos tárgyként 
szerepelt. 

A megrendezésre kerülő sportese-
mény lebonyolításában segítségünk-
re voltak a Pécsi Tudományegyetem 
Sporttudományi és Testnevelési In-
tézetének sport szakos hallgatói, akik 
versenybíróként segítettek a hat állo-
máson, és részvételükkel színesebbé 
tették ezt a jó hangulatban lezajlott 
rendezvényt. 

A rendezvény az angol jelenettel 
kezdődött, majd ezután a tanulók hat 
csoportban, forgószínpadszerűen hat 
állomáson próbálták ki a parasport, 
illetve a testi fogyatékossággal élők 
sporttevékenységét: az ülőröplabda-
játékot, a csörgőlabdát két csapatban, a 
kerekes székes kosárlabdázást, a boccia 
játékot, a félszemmel játszott dartsot, 
a páros akadályversenyt. (Ennek az 
utolsó feladat végrehajtása a következő 
volt: az egyik társ szeme be volt kötve, 
míg a jól látó társ végig vezette az aka-
dálypályán, majd szerepcsere történt.) 
A tanulók öt hét alatt elvégzett mun-
káit az osztá-
lyok kü-
l ö n 
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füzetbe kötötték, és a játékok végén 
megnézhették. Minden szaktanár ér-
tékelte a beadott munkákat, amik kö-
zött még Braile-írásos dokumentum is 
szerepelt. 

A rendezvény értékelése a tanulók 
részéről egy „mosolyka-szomorka” 
tablón történő szavazás volt. A jelenle-
vő tanárok és az egyetemi hallgatók is 
értékelték a tanulócsoportok munká-
ját „sms” szavazással. Minden csoport 
megadott egy mobilszámot, amelyre 
szavazni lehetett, a véleménynyilvá-
nítás ideje korlátozott volt, három 
perc állt rendelkezésre. A tanulók és a 
résztvevő egyetemi hallgatók egy jel-
vényt kaptak ajándékba köszönetül a 
sikeres projektrészvételért. 

A projekt összegzéseként elmond-
ható, hogy a testnevelésnek mint kész-
ségtantárgynak vezető tantárgyként 
való projektbe építése nem könnyű 
feladat. Mivel a záró rendezvényen a 
tanulók sportruhában jelentek meg, 
ezért sok előkészítő munkát igényelt 
ennek a hosszú folyamatnak a sikeres 
befejezése. 

Az előkészítő munka során sok is-
merős adott tanácsot, kaptunk jó öt-

Az alsó tagozatos irodalomoktatás 
egyik kiemelt feladata, hogy a technikai 
olvasás elsajátíttatása mellett megala-
pozza a szövegértő olvasást és a szöve-
gekkel való önálló munkát is. A tanórai 
helyzeten túl egy-egy projekt kidol-
gozása is megfelelő keretet biztosíthat 
ennek a tevékenységnek a gyakorlá-
sára. A Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Közép-európai Tanulmányok 
Karának végzős tanítóképzős és ma-
gyar szakos hallgatói Petres Gabriella 
és N.  Tóth Anikó tanárnő vezetésével 
kortárs gyermekversekből válogatva 
egy miniprojektet dolgoztak ki, amely 
során forgószínpadszerűen, dramati-
kus játékokat felhasználva, nagyjából 
három tanórát felölelve, 20-30 tanulót 
is aktívan le tudtak kötni a feladataik-
kal. A diákok nem csak elméletben ké-
szítették el a projektjüket, hanem a dra-
matikus játékok napja rendezvényén 
belül meghívták az ipolysági Pong-
rácz Lajos Alapiskola színjátszókörét, 
a Csillagszóró tanulóit, valamint a 
nagyfödémesi Borsos Mihály Alap-
iskola negyedikeseit. A miniprojekt 
megvalósításában 10 tanító szakos és 
10 magyar szakos hallgató vett részt. 
Írásomban a tanító szakos hallgatók 
évszakos projektjét mutatom be. 

A hallgatók öt kis állomást alakí-
tottak ki, amelyeken – egy kezdő- és 
végállomást betoldva – az egyes év-
szakok bemutatására került sor gyer-
mekversek segítségével. Ezeken az 
állomásokon a résztvevők egy, az év-
szakot jellemző verssel ismerkedtek 
meg, majd néhány játékos feladatot 
kellett megoldaniuk az adott szöveggel 
kapcsolatban. Az állomások egyszerre 
4 fős csoportokat foglalkoztattak, és 
az egyes játékok, feladatok 10-15 per-
cet vettek igénybe (ez az idő változhat 
korcsoportonként, kisebb gyerekeknél 

letet a mozgássérültekkel foglalkozó 
civil szervezetektől, valamint a már 
jól bevált rendezvények (ANK, PTE) 
adták a végső forgatókönyv tervét. 
Az anyagi lehetőségeinket figyelembe 
véve csak egy „Boccia” készletet tud-
tunk megvásárolni. Számunkra kelle-
mes meglepetés volt a Baptista Szoci-
ális Otthon (Malomvölgy) vezetőinek 
segítőkészsége, akik az első telefonhí-
vásunkra kölcsönöztek nekünk több 
kerekesszéket is a kért időpontra. Nagy 
segítséget jelentett az egyetem részéről 
a hallgatók jelenléte, akik a játéksza-
bályok ismeretében az állomásokon a 
feladatok levezetését is vállalták.

A testnevelő tanárokon kívül azon-
ban az évfolyamon tanító minden ne-
velő részese lett a projekt sikerének. A 
beadandó anyagok bizonyítják, hogy 
több tantárgyban is nagyon értékes 
kutatómunka folyt, és sok informáci-
ót gyűjtöttek össze a tanulók ebben a 
témakörben.

A projekt sikeres lebonyolítása is 
mutatja, hogy csak közösen, a szak-
tanárok szoros együttműködésével és 
egymás munkájának segítésével való-
sulhat meg ilyen típusú tevékenység. 
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akár 20-25 perc is lehet). Az egyes játé-
kok nagyobb létszámú csoportok fog-
lalkoztatását is elbírják, amennyiben 
nagy terem (a tornaterem a legideáli-
sabb) áll a szervezők rendelkezésére. 
Az állomások sorrendje nem számí-
tott, így bármilyen irányban haladhat-
tak a csapatok. Amennyiben farsangi 
családi napon szeretnénk bemutatni 
a projektet – a kezdőállomást követő-
en –, ajánlott a tél állomásával indítani. 

az évszakos Miniprojekt 
álloMásai
 Kezdő- és végállomás: Négy, az év-

szakokra vonatkozó találós kérdéssel 
indult a kaland. Amennyiben a gyere-
kek helyesen megválaszolták a kérdé-
seket, mindenki egy „útlevelet” kapott, 
amelybe az egyes állomásoknál gyűjt-
hettek egy, a feladatok sikeres elvég-
zését jelképező „pecsétet”. Miután az 
útlevél betelt, a gyerekek visszatértek a 
kezdőpontra, és jutalmul egy szimboli-
kus, gratulációs aranypecséttel köszön-
tük meg a részvételüket. 
 Tavasz: A tavasz tündérei Zelk Zol-

tán Csilingel a harangvirág versével 
dolgoztak, és a virágok birodalmába 
hívták vendégül a gyerekeket, majd 
logikai- és memóriajátékokkal szóra-
koztatták a csoportokat. A foglalkozás-
vezetők kártyákat készítettek, amiknek 
az egyik oldala a vershez kapcsolódó 
memóriajátékként működött, a másik 
oldalán pedig egy puzzleszerűen ösz-
szeállt tavaszi kép bontakozott ki. A 
memóriajáték során párokban verse-
nyeztek egymással a gyerekek, amiből 
végül ki kellett válogatniuk és meg 
kellett nevezniük a versben megismert 
tavaszi virágokat. Miután minden fel-
adatot helyesen elvégeztek, jutalmul 
egy előre elkészített 3D-s virágot kap-
tak, amit beragaszthattak az útlevélbe. 

 Nyár: A nyári lányok Kovács Barba-
ra Forró nyár című versét választották 
feldolgozásra. A vers felolvasása után 
egy halom, a nyárhoz kötődő tár-
gyat mutattak meg a hallgatók, amit a 
gyerekek 5 másodpercig figyelhettek, 
majd ezután a hallgatók letakarták a 
tárgyakat. A gyerekeknek emlékezet-
ből fel kellett sorolni a látottakat, va-
lamint elmondani, hogy melyik volt 
az a két tárgy, ami a versben is és a lá-
tottak közt is szerepelt. Ezután ügyes-
ségi játék következett. A forró nyárról 
szóló vers nyomán a kijelölt területen 
belül ugrándozni, táncolni kellett úgy, 
mintha forró homok sütné a talpukat, 
majd a zene elhallgatása után egy kar-
tonpapucsra kellett ugrani úgy, hogy 
egyik lába se maradjon senkinek se a 
„forró homokon”. A papucsok száma 
minden körben csökkent, így a játék 
végén nyertest avattak. Megjegyzés: a 
nagy hangzavar miatt a zene nem volt 
hallható a teremben, így a hallgatók 
tapssal jelezték a játék egyes szakaszait, 
viszont akinek nagy terem áll a ren-
delkezésére, a vidám hangulatú nyári 
zenék csak fokozni tudják a jókedvet. 
A foglalkozás végén az útlevélbe min-
denki egy talpnyom körvonalát rajzol-
ta, amit beragasztóztak, majd leszórták 
zsemlemorzsával. 
 Az év leggazdagabb időszakát, az 

őszt Juhász Magda Gyümölcsérlelő ősz 
című versével varázsolták elő a hallga-
tók. Minden, mi szem, szájnak ingere, 
megtalálható volt ezen az állomáson. 
A gyerekek az érzékszerveiket vették 
igénybe a feladatok megoldásánál. 
Bekötött szemmel kellett felismer-
ni tapintás, szaglás és ízlelés útján az 
egyes gyümölcsöket. A különlegesség 
kedvéért nem csak hazai őszi gyümöl-
csökkel kínálták az állomás vezetői a 
gyerekeket, kakukktojásként banánt és 

narancsot is csempésztek a finomságok 
közé. A „pecsétet” a gyerekek itt is saját 
kezűleg készítették el, papírgalacsinból 
ragasztottak szőlőt. 
 A negyedik állomás, a tél Nyulász 

Péter Hó hahó című versével fogadta a 
csapatok tagjait. A hallgatók a szánkó-
zás és a hóember-építés okozta örömö-
ket csalogatták a terembe. Kartonból 
készítettek két nagy hóembert, viszont 
a díszítés a gyerekekre várt. Gyorsasági 
és ügyességi versenyfeladatot készítet-
tek elő, akadálypálya formájában. A 
verseny párokban zajlott. A pár egyik 
tagja ráült a „szánkóra” – ebben az 
esetben a szánkót egy zsák helyettesí-
tette –, a másik tanuló pedig húzta őt. 
Minden körben csak 1 kiegészítőt he-
lyezhettek fel a hóemberre, majd vissza 
kellett térni a kiinduló helyre, helyet 
cserélni, és újra egy kiegészítőt helyez-
ni a hóemberre. Ez addig ismétlődött, 
amíg a gyorsabb csapat el nem készült 
a hóemberük díszítésével. Ez a játék is 
nagyon jó hangulatban telt, a verseny-
szellem fokozta a jókedvet. A kimerítő 
játék végén a hallgatók teával kínálták 
a gyerekeket, majd jutalmul egy fénylő 
hópehellyel jutalmazták a játék részt-
vevőit. 

A szervezőtársaim nevében elmond-
hatom, hogy nemcsak a gyerekek, de 
mi, pedagógusok is nagyon jól éreztük 
magunkat, és a nap végén mindany-
nyian úgy éreztük, hogy a belefektetett 
energiánk kamatostul megtérült a gye-
rekek örömét látván. A foglalkozás-so-
rozat ajánlott akár farsangra, gyermek-
napokra, nyitott napokra vagy családi 
rendezvényekre, hiszen nincsenek kor-
hoz kötve az állomások játékai, kicsik-
nek és nagyoknak is egyaránt ajánlani 
tudjuk mindegyiket. 

FarSangI HangulaTTeremTéS 
- gyermekverSek DramaTIkuS 
jáTékokkal való FelDolgozáSa

CSICSay orSolya
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az ellenSégeSkeDéS éS az agreSSzIvITáS 
Témájának FelDolgozáSa

galamboS barbara

A kisiskolások számára az ellensé-
geskedés és az agresszivitás kérdése-
inek megvitatására Berg Judittól az 
Aromanók és bumfordok (Berg, web 1) 
című mesét választottam, mely a Mesék 
a Tejúton túlról (Berg, web 1) című me-
seregényben szereplő történet.

A meseregény Bojti, a kisfiú és Tü-
csök, a kislány kalandos történeteit 
foglalja össze. A két gyerek a játszótér-
ről csöppen a Tejúton túlra, Bojti va-
donatúj biciklijével együtt. A homok-
királytól kapott Száguldó Homokóra 
segítségével haladnak végig a Bátrak 
útján. Így jutnak el Árnyékországba is, 
ahol az aromanók és bumfordok élnek. 
Az aromanók apró fűszerillatú manók, 
akiknél a világ összes fűszere megtalál-
ható. A bumfordok pedig remek sza-
kácsok, csak épp fűszereik nincsenek, 
ezért három aromanót elrabolnak. El-
lenségeskedésüknek Bojti és Tücsök 
vet véget, kiszabadítják az aromanókat, 
Kori Andort, Csombor Zsombort és 
Vaní Lilit. Rádöbbentik az apró népsé-
get arra, ha összefognak és megosztoz-
nak az ételen és a fűszereken, mindany-
nyian jóllaknak és boldogan élhetnek 
együtt. (Berg, web 1)

A mese egy nagyon gyakori prob-
lémát vet fel, amely az alsó tagozatos 
tanulók életében, mindennapjaiban is 
jelen van: ez pedig az ellenségeskedés. 
A társas kapcsolatok ápolása, kiépítése 
szerves része az érzelmi nevelésnek. Vé-
leményem szerint az iskolában a peda-
gógus feladata megmutatni növendéke-
inek a helyes irányt társas kapcsolataik 
kialakításában, konfliktusaik kezelé-
sében. A mese által megvitathatók az 
ellenségeskedés kérdései, valamint a 
harag és a neheztelés érzése egyaránt. A 
szöveg ezáltal különböző érzelmi kész-
ségek fejlesztését teszi lehetővé, például 
a vágyteljesítés késleltetését, az indulati 
kontrollt, illetve elősegíti az érzelmek 
azonosítását, kifejezését és rendezé-
sét. Ebben a cikkben az agresszivitás 
problematikájával is foglalkozni kívá-
nok, mely tapasztalataim alapján egyre 
gyakrabban jelenik meg a kisiskolások 
körében.

Ahhoz, hogy valaki képes legyen 
indulatai megfékezésére, vágyai betel-
jesítésének késleltetésére, fejlett társas 
felelősségtudatra (Kádár, 2012, 196), 
illetve éntudatos (Kádár, 2012, 191) 

viselkedésre van szükség. Osztom Ká-
dár Annamária véleményét, miszerint 
az érzelmi készségeink fejlesztéséhez 
alkalmazkodóképességre is szükség 
van. Szerinte az alkalmazkodóképesség 
magába foglalja a problémamegoldási 
készséget, a rugalmasságot és a valóság 
pontos észlelését. (Kádár, 2012, 197) 

A társas kognitív elmélet alapján 
az agresszív viselkedést ugyanúgy ta-
nuljuk, mint más viselkedésformákat. 
Ezért nem nyilváníthatjuk ártalmatlan-
nak a médiában, filmekben előforduló 
agressziót sem azzal az érveléssel, hogy 
a helytelen viselkedést megbüntetik. 
A megfigyelő gyermek ezt a viselke-
dési mintát ugyanúgy megtanulja, és 
alkalomadtán gyakorolja is. (N. Kollár 
– Szabó, 2004, 117) Az agresszió szá-
mos viselkedésformában megjelenhet. 
Minden agresszív viselkedés közös 
jellemzője azonban, hogy az agresszor 
valamilyen kellemetlenséget okoz az 
agresszió áldozatának. A szakiroda-
lom megkülönböztet aktív és passzív, 
közvetlen és közvetett, illetve fizikai és 
verbális agressziót. (N. Kollár – Szabó, 
2004, 114)

Az általam feldolgozott mesében a 
bumfordok tanúsítottak agresszív vi-
selkedést az aromanókkal szemben. A 
fentebb említett szakvélemény alapján 
tehát a bumfordok konkrét cél érde-
kében történő, aktív, közvetlen, fizikai 
agressziót hajtottak végre.

a Mű fEldolgozásának 
bevezetése – ráhangolódás
A foglalkozást ezúttal is a már megszo-
kott Hogy vagy…? – körrel (Petres Csiz-
madia, 2014, 55) kezdtük. A tanulók 
most is elhelyezhették csipeszeiket a 
hangulattáblán, pillanatnyi kedélyálla-
potuknak megfelelően. 

A mese témájára való ráhangoló-
dást ezúttal rendhagyó módon egy 
zenemű hallgatásával indítottuk. A 
tanulók Antonio Vivaldi Négy évszak 
című művéből, a Nyár témából hall-
hattak részletet (Vivaldi, web 2). A da-
rab szimfonikus zenekar előadásában 
hallható. Rendkívül dinamikus része 
a műnek, mely felfokozott érzelmeket, 
kihegyezett érzelmi állapotot közvetít. 
Felismerhető benne a nyári természet 
zsongása, a mindent elsöprő zivatar 
érkezése. Megelevenednek a villám-

csapások, a mennydörgés, olykor hall-
ható a záporeső zuhogása, orkánerejű 
széllökések kíséretében. Véleményem 
szerint a természet tombolásán keresz-
tül a műben jól azonosítható a düh és 
az agresszió érzése. Azért is választot-
tam olyan zeneművet, melynek témája 
a természet, mert a tanulók könnyen 
el tudják képzelni a természetben le-
játszódó folyamatokat. A  természet-
képeken keresztüli hangulatábrázolást 
vagy érzelemkifejezést a gyerekek már 
a  mesék szófordulataiból is jól isme-
rik, például: Villámokat szór a szeme. A 
hangja mennydörög. A tanulók ezáltal 
könnyen azonosítani tudták a harag és 
a düh érzését.

Első körben arra kértem a tanulókat, 
csukják be a szemüket, úgy hallgassák 
végig a darabot. Ezt követően arra vol-
tam kíváncsi, milyen érzéseket váltott 
ki a zene a tanulókból, mire gondoltak 
zenehallgatás közben. Az elsődleges 
benyomásokról kérdések segítségével 
érdeklődtem: Hogy tetszett a zenemű? 
Miért tetszett? Ha nem tetszett, miért 
nem? Mit éreztetek a zene hallgatása 
közben? Mi jutott eszetekbe? Mire gon-
doltatok közben? Miután meghallgattuk 
a tanulók véleményét, ismertettem a 
mű szerzőjét, címét és témáját: A művet 
egy híres zeneszerző komponálta, akit 
úgy hívnak, Antonio Vivaldi. A mű címe 
a Négy évszak. A részlet, amit hallhat-
tunk, pedig a nyár témából származott. 
Ezután meghallgattuk még egyszer a 
művet, ekkor arra kértem a tanulókat, 
zenehallgatás közben próbáljanak meg 
elképzelni egy nyári zivatart, figyeljék 
meg, milyen időjárási jelenségeket ta-
pasztalnak. Mikor hallják a záport, fel-
ismerik-e a villámcsapásokat, a menny-
dörgést. A mű második meghallgatása 
után ismét arról érdeklődtem, milyen 
érzések jutottak eszükbe a villámlásról, 
mennydörgésről, szélviharról. Ekkor 
tértem rá a fent említett szólásokra is. 
Így már könnyű volt kitalálni, hogy a 
zeneműben a harag és a düh érzése je-
lent meg.

A zenehallgatás után a Dörmögő kör 
(Kádár, 2012, 258) című gyakorlatra 
került sor, mely során mindenki beszá-
molhatott arról, mi dühítette, zavarta, 
frusztrálta a nap vagy a hét folyamán, 
illetve hogyan végződött, hogy oldó-
dott meg a szituáció.
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a Mese feldolgozása 
– jelentéstereMtés
A jelentésteremtés szakaszában ismer-
tettem a tanulókkal, hogy a mai mese 
témája a düh érzésére, a haragra, ag-
resszióra, illetve az ellenségeskedésre 
épül majd.

A mese felolvasása ismét a megszo-
kott módon történt. A tanulók már 
rutinosan kényelmesen elhelyezkedtek 
a földön, és alig várták, hogy a mese-
gyertya lángja fellobbanjon. A mese 
felolvasását megelőzően ismertettem a 
tanulókkal a szöveg előzményeit, mivel 
az Aromanók és bumfordok története 
egy meseregény része. Szerettem volna, 
hogy a tanulók beleéljék magukat Tü-
csök és Bojti szerepébe, és velük együtt 
mi is elutazzunk Árnyékországba. 

A mese felolvasását követően közö-
sen elfújtuk a mesegyertyát. Miután ez 
megtörtént, kérdések segítségével de-
rítettem ki, volt-e a mesében a tanulók 
számára ismeretlen kifejezés, megér-
tették-e a szöveget, mindent értettek-e 
a hallottakban. A tanulók elsődleges 
benyomásaira a mesével kapcsolatban 
is ilyen módon derítettem fényt. 

Az első benyomások tisztázása után 
a mese cselekményének játékos össze-
foglalása következett. Arra kértem a 
tanulókat, próbálják meg felidézni, ki 
volt az a három manó, akit elraboltak a 
bumfordok. A manók neveit cédulákra 
írtam, és ezekhez színeket is rendeltem. 
A tanulókat a manók neveinek kihú-
zásával rendeztem három csoportba. 
Így született meg Kori Andor csapata, 
a zöld csapat, Csombor Zsombor csa-
pata, a barna csapat és Vaní Lili csapa-
ta, a sárga csapat. A tanterem átalakult 

Árnyékországgá. A terem végében 
lévő asztalon elhelyeztem az általam 
készített három házikót, melyben a 
bumfordok fogva tartották a három 
aromanót. A terem két oldalán elren-
dezett asztalokon állomásokat hoztam 
létre. Minden állomásnál három zöld, 
három barna és három sárga boríték 
várta a tanulókat. Minden csapat ka-
pott egy feladatlapot is, melyen a mese 
cselekményének szó szerinti értelme-
zésére vonatkozó kérdések szerepeltek:

1. Hogy hívják a gyerekeket?
A. Tücsök és Pajti
B. Tücsök és Bojti
C. Szöcske és Bojti

2. A Száguldó Homokóra segítségével 
milyen állomáshoz érkeztek a gyere-
kek a mesében?
A. Árnyékországba
B. Fűszervölgybe
C. Fényországba

3. Kik laktak az országban?
A. állatok
B. tündérek
C. manók

4. Mit birtokoltak az apró lények?
A. Az aromanók az ételeket, 
a bumfordok a fűszereket.
B. Az aromanók a zöldségeket, 
a bumfordok a gyümölcsöket.
C. Az aromanók a fűszereket, 
a bumfordok az ételeket.

5. Milyen kapcsolatban álltak egy-
mással az aromanók és a bumfordok?
A. Unokatestvérek voltak.

B. Ellenségeskedtek egymással.
C. Barátok voltak.

6. Szerintetek milyen volt a 
bumfordok viselkedése, mikor elra-
bolták az aromanókat?
A. Agresszívak voltak.
B. Szomorúak voltak.
C. Kedvesek voltak.

7. Mi történt a mese végén, miután 
a gyerekek kiszabadították a három 
manót a bumfordok fogságából?
A. A bumfordok ellopták az aromanók 
fűszereit, és soha többé nam adták ne-
kik vissza.
B. Tücsök és Bojti kibékítette az 
aromanókat és a bumfordokat.
C. Az aromanók és a bumfordok to-
vábbra is ellenségek maradtak.

A feladatlap kitöltése előtt a tanulók azt 
a feladatot kapták, hogy szabadítsák 
ki a három aromanót. Mindenki azt, 
amelyik nevét viseli a csapat. Szétosz-
tottam a csapatokban a szerepeket is. 
Kijelöltem egy írnokot, aki az írásos 
feladatokat jegyezte le. Egy állomásfő-
nököt, aki kinyithatta az állomásoknál 
a borítékokat, valamint a felszabadí-
tót, aki a végén kinyithatta a megfelelő 
kunyhó ajtaját és kiszabadíthatta a kis 
manót. Az írnoknak a feladatlapon a 
három válaszlehetőség közül be kel-
lett karikáznia a csapat szerinti helyes 
megoldást. Miután kitöltötték a fel-
adatlapot, elindulhattak az állomások 
mentén. Minden állomásnál a csapa-
tukhoz hozzárendelt színnek megfelelő 
borítékok közül azt nyithatta ki az ál-
lomásfőnök, amelyik válaszlehetőséget 
bekarikázták. Minden boríték egy-egy 
számkártyát tartalmazott. A feladatlap 
alján kijelölt helyre az írnok sorban 
beírta a borítékokból összegyűjtött szá-
mokat. A számok a házikók házszámait 
rejtették. Ha a tanulók jól dolgoztak, 
a helyes megoldások alapján könnyen 
kideríthették, melyik házikóban talál-
ják az általuk keresett apró manót. Ha 
valaki nem jól dolgozott, arra könnyen 
fény derült. Az általuk kinyitott boríték 
üres volt. Miután mindhárom csapat 
felírta a feladatlapjára a borítékokban 
szereplő számokat, tisztáztuk a helyes 
megoldásokat. A csapatok felszabadítói 
ezután kinyithatták a kunyhók ajtaját. 
A házban minden manó mellett fűszert 
is találtak egy-egy üvegcsében. Kori 
Andornál koriandert, Csombor Zsom-
bor kerti csombort rejtegetett, Vaní Lili 
pedig vaníliát. A tanulók pihenéskép-
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pen megszagolhatták az egyes fűszere-
ket, ismerkedhettek az illatukkal. 

Az illatos lazítás után ismét mun-
kára fogtam a tanulókat. A következő 
feladathoz két csapat kialakítására volt 
szükség. Cédulák kihúzásával dőlt el, ki 
tartozik az aromanók és ki a bumfordok 
csapatába. A csoportok kialakítása után 
mindkét csapatban további felosztásra 
volt szükség. Ismét cédulák kihúzásával 
döntöttük el, ki lesz a csapatban a tanú, 
az ügyvéd és a bíró. A további csapat-
tagok a tanúsegédek, illetve az ügyvéd 
segédjei voltak. A feladatmegosztás a 
következőképpen zajlott:

Aromanók csapata
1. A tanú és segédei vádiratot készítettek, 
azaz jellemzést írtak a bumfordokról.
2. Az ügyvéd és segédei védőbeszé-
det írtak, azaz megfogalmazták érve-
iket, miért nem adtak fűszert eddig a 
bumfordoknak, illetve megoldást java-
soltak a konfliktusukra.

Bumfordok csapata
1. A tanú és segédei ennél a csapatnál is 
vádiratot készítettek, vagyis jellemezték 
az aromanókat, milyennek látják őket a 
bumfordok.
2. Az ügyvéd és segédei szintén védőbe-
széd formájában érvelhettek, mi volt az 
oka a bumfordok agresszív viselkedésé-
nek, valamint megfogalmazták a meg-
oldást is a két kis népség problémájára.

A bíró feladata mindkét csapatnál az 
volt, hogy eldöntse, elfogadja-e az ellen-
fél érveit, illetve megoldási javaslatát a 
problémára. A vitát a két bíró kézfogása 
zárta. Minden beszéd többes szám első 
személyben íródott, egyik csapatnál az 
aromanók, a másiknál a bumfordok 
népének nevében.

Miután a csapatok elkészítették írás-
beli feladataikat, a Disputa (N. Tóth – 
Petres Csizmadia, 2015, 305) című játék 
keretén belül került sor a tárgyalásra. A 

csapatok egymással szemben egy-egy 
asztal mögött helyezkedtek el. Az asz-
tal mögé mindig az a személy állt ki a 
csapatból, akinek szerepe volt. Először 
mindkét csapatból a tanúk olvasták fel 
a jellemzéseket. Minden megszólaló 
karaktert játékosan felvezettem: „Ezen-
nel megnyitom a tárgyalást. Felkérem a 
bumfordok tanúját, olvassa fel vádira-
tát!” 

Miután mindkét csapat tanúja fel-
olvasta a vádiratát, az ügyvédek vé-
dőbeszédei következtek. Először a 
bumfordok ügyvédjét kértem meg, tart-
sa meg védőbeszédét, majd ismertesse 
megoldási javaslatát a konfliktusra, az-
után az aromanók ügyvédje is felolvasta 
védőbeszédjét.

 A csapatok érvelése után a bírók tár-
saik nevében kibékültek egymással, és 
kezet fogtak. Az aromanókat arra kér-
tem, nevezzék át a bumfordokat, hogy 
többé ne legyenek a nevüknek megfele-
lően bumfordik. 

A tárgyalás után a tanulók ismét he-
lyet foglaltak, majd következett a fog-
lalkozásunk befejező része, a reflektálás.

a Mese hatása a gyerekekre – 
reflektálás
A foglalkozás végső szakaszában egy 
Dühinterjú (Kádár, 2012, 258) segítsé-
gével derítettünk fényt arra, hogy a ta-
nulók mitől gurulnak dühbe, és hogyan 
oldják meg a konfliktusaikat társaikkal. 
A feladathoz párok kialakítására volt 
szükség. Ezt az Állj párba! (N. Tóth 
– Petres Csizmadia, 2015, 304) című 
játékkal oldottuk meg. Elindítottam a 
foglalkozás elején meghallgatott zene-
művet. A tanulók ezalatt szabadon mo-
zogtak a térben. Ha a zene megszűnt, 
és én ezzel egy időben azt mondtam, 
Állj!, a tanulók megálltak azon a helyen, 
ahol éppen tartózkodtak. A Párba! ve-
zényszóra pedig a hozzájuk legközelebb 
álló személlyel kellett párba állniuk. A 
dühinterjú egy kérdőív segítségével zaj-
lott, melyet minden tanuló megkapott. 
A papírra felírták párjuk nevét, majd a 
párjuk által adott választ lejegyezték a 
papírra a kérdés mellé:
1. Hogyan viselkedsz, mikor dühös vagy?
2. Mit szólnak ehhez a barátaid, tanítóid, 
szüleid?
3. Mindig kimutatod a haragod?
4. Szerinted mikor van jogod dühösnek 
lenni?

Miután megtörtént az interjú, min-
denki beszámolt arról, hogyan válaszolt 
társa a kérdésekre. Igyekeztem megerő-
síteni a tanulókban azt, hogy ha nézet-
eltérésük van valakivel, ne az agresszív 

utat válasszák, ne fajuljon a dolog tett-
legességig. Mindig célszerűbb és hatá-
sosabb a szó ereje. A veszekedés ugyan 
szintén szóban történik, de általában 
sértődéssel, dühvel, haraggal végződik. 
A helyes teendő az, ha az előbb szemlél-
tetett példa alapján az érintettek egy vita 
keretén belül szépen megbeszélik prob-
lémájukat, és megegyeznek egy mindkét 
fél számára elfogadható megoldásban. 
Arra kértem a tanulókat, hogy ezentúl, 
ha konfliktusba kerülnek valakivel, igye-
kezzenek megbeszélni a problémát.

A foglalkozás záróakkordjaként a 
tanulóknak lehetőségük volt megis-
merkedni pár gyógynövénnyel, melyek 
közül néhányat fűszerként alkalmaz-
nak, de van, amelyiket tea formájában 
fogyasztanak, illetve inhalálnak vele. 
Jótékony hatásukat igyekeztem minden 
növény esetében hangsúlyozni. Néhány 
fűszer a mesében is szerepelt. Párat vi-
szont én választottam, a kedvenceim 
közé tartoznak, én is szívesen haszná-
lom őket a háztartásban. A tanulók még 
egyszer megillatozhatták a koriandert, 
a csombort és a vaníliát. Megismerked-
hettek a bazsalikom, a fahéj, a kamilla, 
a citromfű, a menta és az orbáncfű illa-
tával is. Megfigyelhették a színüket, ál-
lagukat. Kedvenc illatot is választhattak.  
A foglalkozás végén a tanulók ismét 
elhelyezhették csipeszeiket a hangulat-
táblán.
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A felvilágosodás idején, a Franciaor-
szágban lezajló társadalmi változások 
bizonyos mértékben megteremtették 
az alapjait annak a nézetnek, mely sze-
rint a 18. század a „nő évszázadának” 
tekinthető.1 A változás a társadalmi 
élet különböző szféráit érintette. Ek-
kortájt jelentek meg az első irodalmi 
szalonok Franciaországban, melyek 
szervezői arisztokrata származású höl-
gyek voltak.

 A 18-19. század fordulóján, Fran-
ciaországban kialakuló nőképet jelen-
tős mértékben befolyásolták a neves 
filozófus, Jean-Jaques Rousseau tanai. 
Az ő nőkről alkotott nézeteit az „Emil, 
avagy a nevelésről” (1762) c. nevelési 
regénye utolsó fejezetében („Zsófia, 
avagy a nő”) írta le.2 Rousseau felfogása 
szerint a nők nevelése gyökeresen eltér 
a férfiak nevelésétől. Alapjában véve 
úgy tartja, hogy míg főhőse, Emil ne-
velésének célja, hogy „emberré” váljon, 
addig Zsófia feladata az, hogy segítse 
Emilt ezen folyamatban és céljai eléré-
sében. Emellett hű társaként, a majda-
ni házasságra felkészülve tegye boldog-
gá Emilt. 

 Rousseau szerint a lánynevelés cél-
ja a nővé nevelés, vagyis olyan vonzó 
nővé válás, akibe férje könnyen bele 
tud szeretni. Ekképpen ír róla: „A nő 
egyenesen arra termett, hogy megnyer-
je a fiú tetszését.” Hősnőjét nem akarja 
tudós nővé tenni, mivel a korszak ural-
kodó nézeteivel egyetértve szerinte a 
nők nem a tudományos tevékenységre 
termettek. Zsófia számára az eszményi 
nőideál megtestesítője. Csodálja a csa-
ládban betöltött szerepe teljesítéséért, 
szerénységéért, alázatos viselkedéséért.

 Franciaországban a 18. század folya-
mán a magasabb műveltség átadására a 
kollégiumokban került sor, ahol kizá-
rólag fiúk tanulhattak. Lányok csak az 
elemi oktatásban vehettek részt, az ún. 

a lányneveléS kezDeTeI FranCIaorSzágban
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kisiskolákban (petites écoles). A lányok 
általában két-három évig járhattak 
ezekbe az intézményekbe, többnyire 
tízéves korukig. Kisebb településeken a 
fiúkkal együtt oktatták őket, vagyis ott 
kényszerből eredő koedukációra került 
sor. 

 A lányok intézményes oktatása elég-
gé lassan fejlődött a 18. század máso-
dik felében. A felsőbb körökbe tartozó 
családok esetében népszerű volt a lá-
nyok házi nevelése. A nevelői feladatot 
a lánygyermek mellé felfogadott ne-
velőnő (gouvernant) látta el. A lányok 
tanításának másik módja a kolostori 
nevelés volt, ahol általában 15 éves ko-
rukig tanultak.

 A lánynevelés szempontjából fon-
tos Madame d’Épinay (1723-1783) 
értekezése, az Emília beszélgetései (Les 
Conversations d’Émilie, 1773), mely-
ben a francia fiúiskolák programja 
alapján kidolgozta az ideális lányneve-
lés programját, figyelembe véve a női 
nem tipikus igényeit. A mű intertextu-
ális utalás Rousseau Emil, avagy a ne-
velésről c. művére. A szerző szerint az 
írás- és olvasástanítás ötéves kor előtt 
ideális, tízéves kortól matematikát, tör-
ténelmet, földrajzot és természettudo-
mányokat ír elő. Ezekhez járul még a 
kézimunka, a háztartástani ismeretek, 
az erkölcstan és az illemtan, valamint a 
tornagyakorlatok.3  

 A mű voltaképpen egy beszélgetés-
folyam, melyben anya és lánya beszél-
get egymással húsz különböző párbe-
széd formájában. Madam d’Épinay 
Rousseau férfi hősének nevelését te-
kinti mérvadónak a lánynevelés szem-
pontjából, nem pedig az alárendelt 
szerepű Zsófiáét. A szerző teljes egyen-
jogúságot követel a nők számára: jogot 
az olyan színvonalas oktatáshoz, mely 
által a lányok a fiúkkal egyenlő értelmi 
képességeket sajátíthatják el, s teljesen 

önállóvá válhatnak a társadalmon be-
lül.

 A legnagyobb szabású francia nyel-
vű nőnevelésről szóló mű szerzője Ma-
dame de Miremont (1735-1811), aki 
tizenkét kötetben fejtette ki nézeteit. 
A terjedelmes mű címe: Értekezés a 
nőnevelésről (Traité de l’éducation des 
femmes). A munka az intézményes 
lánynevelés kidolgozott programját is 
tartalmazza. Madame de Miremont 
átfogó műveltséget kíván nyújtani a 
lányoknak, ezért a humán és reáltu-
dományokat egyaránt hangsúlyozza. 
Kiemelkedően fontosnak tartja, hogy 
a lányok minél többet olvassanak, ám 
felhívja a figyelmet az olvasmányok 
(regények) megfelelő, gondos kiválasz-
tására.4

 Franciaországot az európai lányne-
velés bölcsőjének tekinthetjük, mivel 
egyfajta mintaként szolgált más álla-
mok (köztük Magyarország is) számá-
ra. Az iskolák létesítését megelőzően 
az alapítók vagy későbbi igazgatók itt 
tanulmányúton vettek részt, s meg-
ismerkedtek a lánynevelés alapjaival. 
Ekképpen jutott el pl. az osztályfőnök-
tanítónő posztjának kialakítása is a 
magyarországi lányiskolákba. 

 A XIX. század első felében a köz-
ponti felügyelet alá tartozó francia 
elemi iskolákban az oktatás nyelve az 
egész országra kiterjedően a francia 
volt. 1833-ban Guizott, közoktatási 
miniszter közreműködésével történt az 
elemi iskolák megszervezése. A francia 
az 1881-1882-es tanévtől kezdve vált 
egyedüli oktatási nyelvvé. A kötelező, 
világi és ingyenes oktatásról Jules Ferry, 
közoktatási miniszter döntött, melyet 
1880 és 1886 között vezetett be. Az ok-
tatás egységes tantervek és tankönyvek 
alapján folyt egy nyelven, azaz franciá-
ul. Ezt az 1883-as Jules Ferry-féle okta-
tási törvény alapozta meg. Ez a törvény 
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kötelezővé tette mindenki számára, vagyis 
lányok számára is a szekuláris állami isko-
lát. Az Alkotmány 1. cikkelye kimondja, 
hogy Franciaország szekuláris köztársaság. 
A francia állam nem ismer el egyetlen val-
lást sem. Bármilyen vallású számára nyit-
va álltak a francia állami iskolák, és azok 
nem kényszeríthettek a diákokra vallási 
oktatást, nem támogathatnak semmilyen 
vallási dogmát.5 

 A francia leányiskolák úgy voltak szer-
vezve, hogy a felsőbb évfolyamokban a 
lányok szabadon választhattak a nehe-
zebb tantárgyak közül olyanokat, melye-
ket képességeikhez leginkább megfele-
lőnek éreztek. A Sèvres-i „École normal 
secondaire pour le jeunes filles” intézeté-
ben a tanulók az első három évfolyamban 
heti 15 órában tanulták a rendes tantár-
gyakat, emellett heti 5 órában a művészeti 
tárgyakat (rajz, írás, zene). A 4. és 5. évfo-
lyamban a rendes tárgyak heti óraszáma 
13-ra csökkent (ebből: erkölcsbölcselet 1 
óra; francia nyelv és irodalom 4 óra; élő 
nyelvek és irodalmak 3 óra; művelődés-
történet 2 óra; csillagászat és fizikai geo-
gráfia 1 óra). Ezenkívül tetszés szerint 
választhattak heti 4, illetve 2 órát az ókori 
irodalmi vagy a matematikai tudomány-
csoportból.6

 Felméri megállapítása szerint a francia 
lánylíceumban egy harmadnyival keve-
sebb volt a tantárgyak száma, mint a ma-
gyarországi felsőbb leányiskolákban. 

 Ami a francia felsőoktatást illeti, 1884-
ben a párizsi Sorbonne-on és a College 
de France-ban a női hallgatók a férfiakkal 
vegyesen hallgathatták a történelmi és a 
természettudományi stúdiumokat.7  Ma-
gyarországon erre 1896-ig kellett várni-
uk a nőknek, amikor végre megnyitották 
előttük az egyetem bölcsészettudományi 
és gyógyszerészeti karait.
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ta: Győry János
3 Pukánszky Béla 2006. A  nőnevelés évezredei. 
Budapest: Gondolat Kiadó,  p. 82.
4 Pukánszky Béla 2006. A  nőnevelés évezredei. 
Budapest: Gondolat Kiadó, p. 83.
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- Sziasztok, Kati, Nóri és Laci vagyunk. 
– kezdték az előadásukat az iskolánk-
ba érkező vendégek. Nem vagyok 
előítéletekkel teli ember, viszont az 
én fejemben is ott motoszkált az első 
pillanatokban, hogy ez vajon megint 
milyen ismeretterjesztő előadás lesz 
majd. Mit is mondjak, kellemesen csa-
lódtam.

A három művész (az én szememben 
legalábbis azok) kissé játszva akartak 
rávezetni minket arra, hogy bizony fel 
kellene eszmélnünk, ugyanis nyakun-
kon az iskolaválasztás ideje. De hogy 
valójában mi is zajlott abban a két 
órában (ami megjegyzem, fél órának 
tűnt), amit együtt töltött az osztály és a 
három előadó? Félő, hogy nem fogom 
tudni átnyújtani azt az élményt az ol-
vasónak, amit én éltem át aznap. Kati, 
Nóri és Laci az osztályunkat három 
csoportra osztották, majd a csopor-
tokon belül az volt a téma, hogy mi-
lyen szempontok alapján válasszunk 
jó középiskolát. Szóba került az iskola 
színvonala, a mi (diákok) igényeink, 
megélhetési szempontok. Ebben a fel-
adatban az tetszett leginkább, hogy a 
vezetőnk (az én esetemben Laci) nem 
hagyta szó nélkül azt, ha felhoztunk 
egy érvet, ki kellett fejtenünk, hogy 
miért gondoljuk így. Ugyanis gyak-
ran előfordul, hogy a felnőttek szájá-
ból halljuk az adott szempontokat, és 
mi, gyerekek, csak átvesszük őket. Ez 
esetben gyakorlatilag nincs saját vé-
leményünk a dologról. A vezetőknek 
köszönhetően most végre megszüle-
tett egy-egy dologról a saját, egyedi 
nézőpontunk.

Miután a felvetett kérdéseket át-
beszéltük, az egyik kedvenc részem 
következett a foglalkozásból. A szín-
játszás. Az előadók három olyan idős 
diákot alakítottak, amilyenek mi is va-
gyunk. Téma: a továbbtanulás. A há-
rom iskolás különböző problémákkal 
küszködött. Kati, akinek szinte a test-
részévé vált a hegedű, valahogy úgy 
érezte, túl kockázatos lenne elmenni a 
zeneakadémiára. Hisz nem hagyhatja 
itt a családját; sőt az sem biztos, hogy 
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olyan tehetséges, mint azt a zenetaná-
ra állítja róla… Másrészt viszont tudja, 
hogy ez az élete, ez az, amit valójában 
csinálni szeretne. Laci, a motorőrült, 
nem akar a szülei nyomdokaiba lép-
ni. Családja több generáción keresztül 
orvosnak tanult, ám a fiút nem érdek-
li ez a szak. Mindenáron motorokat 
szeretne készíteni, viszont anyukája 
nem szívesen hallgatta az álmairól fe-
cserésző fiút, ő orvost szeretne belőle 
faragni. Végül ott van Nóri. Szerintem 
neki van a legnehezebb dolga. A fel-
nőttek mellette állnak, szülei és taná-
rai mindenben támogatják, csakhogy 
Nórinak fogalma sincs, mit szeretne 
kezdeni magával. Hisz annyi az iskola, 
annyi a lehetőség – és annyi rossz dön-
tés születhet.

Úgy gondolom, remek karaktereket 
keltettek életre a játékosok. Magamra 
ismertem a szereplőkben, sőt valame-
lyest mind a három eset illett rám. És 
úgy gondolom, hogy az osztálytársa-
imban is hasonló hatást kelthetett az 
előadás.

A látottakon kívül az különösen 
tetszett, hogy mi is részt vehettünk a 
játékban. Véleményt kellett alkotnunk 
egy-egy szituációról, és szónoklat se-
gítségével meg is kellett védenünk az 
igazunkat.

Gyorsan elszaladt az előadás ideje, 
de a vége nyitott kérdéseket hagyott 
bennünk. A színészek nem adtak 
konkrét választ, hogy mi a jó döntés 
és mi a rossz. Talán ez így is van jól, 
hisz nem állhatnak elénk kész, végle-
ges válaszokkal, mert akkor megint 
ott tartunk, hogy nem mi döntünk a 
jövőnkről, hanem más.

Mindenkinek ajánlom e művészek 
által nyújtott előadást, az én szívem-
be teljesen befurakodtak. Úgy gon-
dolom, sosem fogom elfelejteni ezt a 
három embert, akik alakításukkal sok 
mindent megérttettek velem, és egy 
halvány sugallattal közelebb vittek cél-
jaim eléréséhez. Örülök és köszönöm, 
hogy én írhattam meg erről a napról 
a beszámolót. Nagy élményben volt 
részem.



IDegen nyelv

Nyelvtanulási stratégiák című cikkso-
rozatunkban főként olyan módszerek 
és technikák ismertetésével foglalko-
zunk, melyekből válogatva könnyen 
megtalálhatjuk azt, amely számunkra 
hatékonnyá és élvezetessé tudja ten-
ni a nyelvtanulást. Ebben a részben 
Matthew Youlden londoni TEDx kon-
ferencia-előadását vesszük górcső alá.

 Youlden előadását azzal kezdi, hogy 
bár sokak a nyelvtanulást egy lapra 
helyezik az atomfizikával, a legtöbb 
ember olyan helyen él, ahol a két vagy 
akár több nyelv ismerete mindenki 
számára a világ legtermészetesebb dol-
ga (gondoljunk csak a kétnyelvű terü-
letekre, a kisebbségekre vagy akár a 
multikulturális nagyvárosokra). A leg-
utóbbi felmérések alapján pl. a londo-
niak 22%-a legalább egy idegen nyelvet 
rendszeresen beszél otthoni környe-
zetben. Youlden ezzel arra akar rámu-
tatni, hogy a nyelvtanulástól nem kell 
félni, hiszen a legtöbb ember számára 
ez egy teljesen természetes folyamat. 
Ő maga 20 nyelven beszél, ezek kö-
zül 10 nyelven folyékonyan. Mikor az 
emberek megkérdezik tőle, hogy mi-
ért tanult meg ennyi nyelvet, Youlden 
mindig azt válaszolja, hogy azért, mert 
a nyelvtanulás könnyű. Nyelvészként, 
előadóként és polyglotként (többnyel-
vűként) úgy véli, hogy a legfontosabb 
kezdő lépés a tévhitek feloszlatása. Ne 
higgyük el, hogy nyelvet tanulni túl 
nehéz, vagy hogy már túl öregek va-
gyunk hozzá. A nyelvtanulás nehéz-
ségét az egyéni tanulási képességek és 
a motiváció befolyásolja a leginkább. 
Ami pedig a fiatalkori nyelvtanulást 
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illeti, egyértelműen kimutatták, hogy a 
felnőttek hatékonyabban tudnak nyel-
vet tanulni, mint a gyerekek, pontosan 
azért, mert már van tapasztalatuk a ta-
nulásban, tudják, hogyan kell tanulni. 
Az a kifogás is tévhit, amely szerint egy 
új nyelv elsajátítása nem jár semmilyen 
komolyabb előnnyel, hacsak valakinek 
nem épp a karrierjében való előrelépés 
a célja. A nyelvtanulás rendkívüli mér-
tékben edzi az elménk kognitív funk-
cióit és a memóriánkat. Segít az olyan 
súlyos betegségek, mint például az Alz-
heimer megelőzésében, valamint haté-
konyabbá teszi a problémamegoldó 
készségünket. A harmadik tévhit, ame-
lyet Youlden említ, az a tipikus kifogás, 
hogy nagyon okosnak kell lennünk, ha 
nyelveket akarunk tanulni, és a siker-
hez mindenképpen szükséges, hogy 
az elsajátítandó nyelv vegyen körül 
bennünket. Szerinte léteznek bizonyos 
„rövidítések” a nyelvtanulás során, 
melyek elősegíthetik annak hatékony-
ságát. Az első ilyen a nyelvek közötti 
hasonlóságok, melyek sokszor a nyel-
vek eredetéből, sokszor a globalizáció 
okozta szókölcsönzésből származnak. 
Figyeljünk fel a nyelvtan, a hangok, de 
leginkább a szókincsen belüli hasonló-
ságokra. A második rövidítés az, hogy 
összpontosítsunk a nyelv egyszerű ele-
meire. Egyes nyelvekben például csak 
2-3 igeidő létezik (az angolban 12). 
Bizonyos nyelveken (pl. német) külön-
böző előtagok betoldásával új szavakat 
képezhetünk a már megtanult szóból. 

Elősegíthetjük nyelvtanulásunk ha-
tékonyságát azzal is, ha a megtanulni 
kívánt nyelvi elemeket és szituációkat 

aszerint választjuk meg, hogy azok 
mennyire relevánsak számunkra. A 
nyelvtanulás folyamatának egyik leg-
fontosabb tényezője az idő. Napi 30 
perc tökéletes kezdés. Ha kihagyunk 
egy napot, sokkal több időre lesz szük-
ségünk, hogy felidézzük a már meg-
tanultakat. A nyelvtanulást bele kell 
illesztenünk a napirendünkbe, rend-
szeressé kell tennünk. Youlden szerint 
több lehetőségünk van körülvenni 
magunkat az elsajátítandó nyelvvel, 
mint azt gondolnánk: reggeli közben 
hallgassuk meg a híreket (vagy csak 
egyszerűen dalokat) az idegen nyelven; 
esténként nézzünk filmet vagy soroza-
tot a kívánt nyelven, melyhez használ-
junk anyanyelvi feliratot. Éljük a nyel-
vet! Írjunk, olvassunk, beszéljünk, sőt, 
énekeljünk az idegen nyelven! Állítsuk 
okostelefonunk vagy számítógépünk 
nyelvét a kérdéses nyelvre. Ne féljünk 
hibásan beszélni. Youlden szerint a hi-
bák esszenciálisak a nyelvtanulás folya-
matában, hiszen hibáinkból tanulunk 
a legtöbbet. Utolsó tanácsa az, hogy 
tegyünk meg mindent annak érdeké-
ben, hogy a nyelvtanulás szórakozta-
tó legyen számunkra, ezzel is magas 
szinten tartva motivációnkat. Vonjuk 
be ismerőseinket és barátainkat, ezzel 
is közelebb hozva az idegen nyelvet 
életünkhöz. Youlden előadását egy 
frazémával zárja: minél több nyelvet be-
szélsz, annál több ember vagy.

források:
 Matthew Youlden, How to learn any language 

easily, TEDxClapham, elérhető: https://www.
youtube.com/watch?v=Yr_poW-KK1Q.



elsősegÉly

Cikksorozatunk előző részében a ke-
ringési rendszer leállását és a vérzéses 
sérülések ellátásának módszereit tisz-
táztuk, különböző gyakorlatokkal és 
szituációs játékokkal is begyakorolva. 
A következő témakör szorosan kap-
csolódik a szív és érrendszer működé-
séhez, ezért viszonylag könnyű rákötni 
az előző óra tananyagára, melyen már 
sikerült átismételni a szív felépíté-
sét, működésének mechanizmusát és 
az érrendszer alapjait is. Ezen a tan-
órán a szívleállás, valamint a váz- és 
mozgásszervrendszer sérüléseinél fellé-
pő elsősegélynyújtás leírásával fogunk 
foglalkozni.

Felvezetésképpen pár kérdés segítsé-
gével bevonhatjuk a diákokat egy közös 
beszélgetésbe. Biztos mindegyikük hal-
lott, találkozott már szívleállásos meg-
betegedéssel, akár a médiában, akár a 
való életben. Felmerülhet a kérdés, vajon 
milyen okai lehetnek a szívleállásnak, 
esetleg korhoz vagy nemhez kötött-e a 
jelenség. Érdekességképp elmondha-
tunk néhány statisztikai adatot is.

A  szívinfarktus lényege a  szívizom 
súlyos vérellátási elégtelenség követ-
keztében kialakult szívizomelhalása, 
mely az iszkémiás szívbetegség egyik 
fajtája. Ötször gyakoribb férfiaknál, 
mint a  nőknél. Kialakulására hatással 
vannak a gének, a magas vérnyomás- 
és koleszterintszint, a cukorbetegség, 
a túlsúly, a dohányzás, a hosszútávú 
stresszhatás, a kevés mozgás. Tünetei 
közé sorolhatjuk a mellcsont környéki 
szorító, égető fájdalmat, amely kisugár-
zik a bal kézbe, a nyakba, az állkapocs-
ba és a gyomorba is (hányinger). Szin-
tén jellemző tünet az izzadás, hányás, 
erős szívverés, nyugtalanság, félelem-
érzet, légszomj, zavarodottság. A mell-
kasi fájdalom pár percig, de akár pár 
órán keresztül is tarthat, ezért szüksé-
ges a gyors orvosi ellátás. Amennyiben 
lehetőségünk van rá, vegyünk be egy 
Anopyrin tablettát (100 mg), és a nyelv 
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alá fújjunk nitroglicerint, majd ismé-
teljük meg a folyamatot 5 perc múlva. 
A  szívizom károsodását megakadá-
lyozhatják más gyógyszerek is, mint az 
Aszpirin (300 mg), trombolitikumok, 
illetve a  véralvadásgátló gyógyszerek 
is, továbbá kábító fájdalomcsillapítók 
(morfin), béta-blokkolók és koleszte-
rin-csökkentő szerek (niacin).

A  hirtelen szívleállás során a  szív-
izom túlműködik vagy meghibásodik, 
ezáltal nem képes a kellő vérmennyiség 
szállítására. Hatására a  tüdőben folya-
dék halmozódik fel, mely légzési elég-
telenséget okoz, és ez a  koszorúerek 
elzáródásához, trombózishoz vezet. 
Hirtelen, általában éjszaka következik 
be: ha időben észrevesszük, ellátása 
megegyezik a szívinfarktusos beteg el-
látásával. 

Az angina pectoris szó szerint a mell-
kas összehúzódását jelenti, ezalatt 
a  koszorúerek összehúzódását értjük, 
melyek a  szívizom vérellátását végzik. 
Ezek károsodásával a szív nem tud ele-
gendő vért pumpálni a szervekbe. A fő 
tünetek közé tartozik a mellkas szorító 
fájdalma, mely az alsó állkapocs felé, 
valamint egyik vagy mindkét váll irá-
nyába halad, továbbá a  szorongás ér-
zete. A roham alatt tanácsos a sérültet 
teljes nyugalomban tartani, amennyi-
ben gyógyszeres kezelés alatt áll, bead-
ni a megfelelő gyógyszereket, és várni, 
míg a fájdalom magától elmúlik.

Az óra második felében rátérhe-
tünk az elsősegélynyújtás következő 
témájára, a csonttörések ellátására. Pár 
kérdéssel fel tudjuk kelteni a  diákok 
érdeklődését, például megkérdezhet-
jük, kinek volt már eltörve valamelyik 
végtagja, ujja, bordája, esetleg szen-
vedtek-e már komolyabb sérüléseket, 
töréseket is. Fontos kihangsúlyoznunk, 
hogy nem minden törés egyforma, és 
minden testrész sérülését különböző-
képpen kell ellátni. Hasznos, ha az idő 
rövidsége miatt rögtön a  magyarázat 

közben demonstráljuk is az egyes sérü-
lések ellátását, az egyes kötéstípusokat, 
így könnyebben elsajátítják a diákok az 
ismereteket. Az egyszerű törések jel-
lemzője a  mozgási nehézség, a termé-
szetellenes végtagtartás, deformitások, 
a nyomás hatására létrejövő fájdalom-
érzet, vérömleny, a  végtag ellenkező 
irányba történő elmozgatása. Ellátásuk 
során sínpólya segítségével mozdulat-
lanná kell tenni a  testrészt, mely lehet 
egy rögtönzött tárgy is (síbot, bot). Ezt 
a törés  két legközelebbi ép ízületéhez 
kötözzük, ezért elegendő hosszúságú-
nak kell lennie. Az alsóvégtagot sérülés 
esetén, amennyiben sínpólya nem áll 
rendelkezésünkre, kivételesen az egész-
séges lábhoz is kötözhetjük. A  nagy 
terjedelmű törések esetén próbáljuk 
meg helyrerakni a  végtagot, ezután 
a végtag alá egy puha tárgyat helyezünk 
(pokróc, pulóver), a  sebesült végtagot 
feljebb helyezzük a  test helyzeténél, és 
hideg esetén próbáljuk melegen tarta-
ni, védeni a kihűléstől. Nyílt töréseknél 
sebellátásról, vérzéselállításról is beszé-
lünk, melyet steril gézkötéssel látunk 
el, majd a törést a fent leírt módszerrel 
kezeljük.

Combcsont-törésre a  végtag lerövi-
dülése, a térd és a lábfej kifordulása jel-
lemző. A végtag stabilizálását az egész-
séges lábhoz való kötéssel érhetjük 
el, miközben a  kötéseket a  térdnél és 
a bokánál helyezzük el. A sérültet fek-
vő helyzetben és felesleges lábmozgatás 
nélkül szállítsuk. 

Magas helyről való zuhanás, sekély 
medencébe ugrás, illetve lóról való 
esés, vagy motorbiciklis baleset, sport-
baleset, illetve nehéz tárgy okozta hát-, 
fej-, arcsérülés esetén mindenképpen 
gerinctörésre kell gyanakodnunk. 
Ilyenkor a  sérült szúró fájdalmat érez 
a  törött csigolya területén. Gyakori 
a  zsibbadás, bizsergés érzete a  végta-
gokban, valamint a  vizelés és székelés 
feletti irányítás elvesztése, a  nehéz-
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légzés, és súlyos esetekben a  bénulás, 
a végtagok mozgatásának képtelensége, 
mely a gerincvelő megsérülését jelent-
heti. A beteget egy kemény felületre fek-
tetjük, de feleslegesen nem mozgatjuk, 
mivel a  sérült helyen elmozdulhatnak 
a csigolyák. Mielőbb hívjunk orvosi se-
gítséget, vagy biztosítsuk a biztonságos 
kórházba való szállítást. Bénulás eseté-
ben NE adjunk a betegnek semmilyen 
folyadékot (a húgyhólyagürítés zavara 
miatt). 

A  bordák és a  mellcsont sérülése-
kor, melyet ütés, esés vagy erős nyo-
más okoz, különböző tünetegyüttes 
jelezheti a törést (mivel ez nem egyér-
telműen szembetűnő, mint a  végtag-
törés esetében): fájdalmas levegővétel, 
fájdalomérzet köhögéskor, nevetéskor, 
tüsszentéskor, nyomásnál vagy a karok 
felemelésekor, és szúró fájdalom a törés 
helyén. A mellkas nyílt törése esetében, 
ha a  mellcsont átszúrja a  tüdőt (a sé-
rült vért köhöghet fel), azonnali orvosi 
segítséget kell hívnunk, a  beteget félig 
ülő helyzetbe tesszük. Vigyáznunk kell 
az alsó bordák törésénél is, megsebesít-
hetik a belső szerveket, pl. a májat vagy 
a lépet. 

A váll erős ütése vagy nyújtott karra 
történő esés (legtöbbször sport közben) 
kulcscsonttörést eredményez. Ameny-
nyiben a sérült a kulcscsont környékét 
fájlalja, képtelen a karja mozgatására, 
a csont deformitást mutat, megdagadt, 
mindenképpen kulcsoljuk a sérült kar-
ját a  mellkashoz, másik kezével pedig 
támasszuk meg a könyökhajlatot, kös-
sük át egy háromszög alakú kendővel, 
és stabilizáljuk.

Koponyatörésnél gyakori velejáró 
tünet a fül-, orr-, szem- vagy a szájvér-
zés, véraláfutások, duzzanat, vérömleny 
előfordulása. Általában komoly agyráz-
kódás is társul hozzá, ezért szükséges 
az azonnali orvosi ellátás. Előfordulhat 
nyílt törés is, ilyenkor mindig a  sebet 
látjuk el először. 

Felsővégtagtörések esetében a  fen-
tebb leírt törésjellemzők érvényesek. 
Amennyiben a  könyökízületet nem 
tudjuk mozgatni, stabilizáljuk egysze-
rűen a test mellett, ha mozgatható, ak-
kor ellenőrizzük a pulzust. Ha ez nem 
tapintható, tegyük a helyére a könyök-
ízületet, és utána stabilizáljuk a  test 
mellett. Ha az alkar sérült, a  három-
szögletű kendővel stabilizáljuk a végta-
got a mellkas előtt. Az alsóvégtagoknál 
a  sípcsonttörés a  leggyakoribb, mely 
általában nyílt töréssel szokott társulni 
(kevesebb izom védi). A  végtagot ki-
egyenesítjük, stabilizáljuk, nyílt törés-

nél a  sebet ellátjuk, és a  stabilizálásra 
a másik lábat használjuk.

Az ízületficam nagyon gyakori sebe-
süléstípus, mely szintén a vázrendszert 
érinti. Ilyenkor erő hatására kifordul 
a csont az eredeti helyéről, és az izmok 
erőteljesen összerándulnak. A  váll- és 
a  csípőficam során megsérülhetnek 
a nagyobb idegpályák is, ami részleges 
bénuláshoz vezethet. Minden esetben 
a  sérült testrészt fixáljuk, SOHA ne 
próbáljuk meg visszatenni az eredeti 
helyzetébe! Ide sorolhatjuk még a rán-
dulásokat és izomhúzódásokat is, me-
lyek az inak, izmok, kötőszövetek sérü-
lései az ízületek körül. Ezek többnyire 
sportolás közben következnek be, vagy 
hirtelen, váratlan mozdulatok során, 
miközben a  szövetek teljes vagy rész-
leges szakadást szenvednek. Ilyen ese-
tekben az elsősegélynyújtás 4 lépésből 
áll: nyugalmi állapot teremtése, hideg 
borogatás, nyomás kifejtése, a  sérült 
testrészt felemelése.

A felsorolt esetek prezentálására na-
gyon jó segítség lehet egy-egy videó 
megtekintése, illetve poszterek, képek 
használata is, de remek problémameg-
oldó feladatokat is tudunk a diákoknak 
készíteni.

sportolók
Ismertek olyan sportolókat, olimpiko-
nokat, akik hirtelen szívleállás által hal-
tak meg? Keressetek olyan eseteket az 
internet segítségével, melyek megráz-
ták a média világát. A fiatal sportolók 
esetében mi lehet a hirtelen szívleállás 
kiváltó oka?

Az első feladathoz hasonlóan ismer-
tessetek olyan sportolókat, akiknek 
valamilyen baleset, sportsérülés miatt 
kellett abbahagyniuk az aktív sportot. 
Miért fontos sérülések, műtétek után 
a  rehabilitációs mozgás? Milyen moz-
gásformákat ismertek, és melyeket 
próbáltatok ki? Rejtegetnek veszély-
forrásokat az extrém sportok? Ha igen, 
akkor ezek nem is hasznosak?

orvosi vívMányok
Soroljátok fel és fejtsétek ki bővebben 
a szívinfarktus kezelésének nem gyógy-
szeres módszereit (szívkatéter beveze-
tése, implantátum behelyezése, az elzá-
ródott érszakasz megkerülése sebészeti 
áthidalással – ún. bypass).

egészséges életMód
Alkossatok 5-6 fős csoportokat, és ma-
gazinok, újságok segítségével készítse-
nek kollázsposztereket az egészséges 
életmódról, annak jelentőségéről. (Be-

széljük meg a diákokkal, miért is fontos 
hosszú távon a változatos étrend, sport, 
az alvási szokásaink, a stressz mellőzé-
se, illetve a káros szenvedélyek! Milyen 
hatással van ez a  szívre, esetleg más 
civilizációs betegségek kialakulására? 
Ennek a  témakörnek akár egy egész 
órát is szentelhetünk.

éRdEkEsségEk a szívRől
 A szív elektromos impulzusokat bo-

csát ki, mely lehetővé teszi, hogy a tes-
ten kívül is dobogjon, ha biztosítva van 
az oxigénellátása.

 Az első transzplantációt 1967-ben 
végezték el, a  páciens 18 nap múlva 
elhunyt. A szívtranszplantációt főképp 
örökletes szívbetegségeknél alkalmaz-
zák.

 A szerelmi bánat okozta megtört szí-
vet a  jövőben sikeresen gyógyíthatják. 
Felfedeztek egy tarajos gőte fajt, mely-
nek őssejtjei meg tudják újítani a sérült 
szívizmot, egy másik kutatás alapján 
pedig elérhető lesz az embrionális ős-
sejtekből laboratóriumi körülmények 
között kialakított működő, dobogó szív 
is.

 A hirtelen szívhalál esetében az első 
tünetek jelentkezése és a halál között 
legfeljebb egy óra telik el. 20-ból 19 eset 
végződik halálesettel, még az egészség-
ügyi segítség megérkezése előtt.

 Nemcsak szívbetegeknél következhet 
be, hanem egészségesnek tűnő embe-
reknél (2/3 előfordulási aránnyal), akár 
minden előjel nélkül is előfordulhat; 
kiválthatja a  stressz, fizikai megterhe-
lés, gyógyszerek, hosszútávú drog- és 
alkoholfogyasztás, bár gyakoribb az 
egyes betegségek általi bekövetkezése 
(koszorúér-betegség, szívizomgyulla-
dás, iszkémiás szívbetegség, érelmesze-
sedés, illetve szívritmuszavar).

 Sajnos az életben maradásokról nem 
áll rendelkezésre statisztikai adat, de 
az elhalálozásról igen: az USA-ban és 
Európában évente több mint 700 000-
en szenvednek hirtelen szívhalált, ami 
naponta (!) 1900 embert jelent (Szlová-
kiában, nem hivatalos adatok szerint, 
ez a  szám hozzávetőlegesen 50-70 na-
ponta!) Ez a  szám megegyezik a más 
betegségek (agyi érkatasztrófa, tüdő- és 
emlőrák, AIDS), autóbalesetek és tűz-
esetek következtében elhunytak számá-
nak az összegével!

 Általános tény, hogy a szívbetegség 
gyakrabban érinti az 50 év feletti kor-
osztályt és a férfiakat, viszont a nőknél 
gyakoribb elhalálozási ok, és a rizikó 
növekedik a változókor beköszönté-
vel.
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Mi a különbség a rándulás és a ficam 
között?
a)Rándulásnál a külső behatás után a 
csontok visszatérnek eredeti helyükre.
b) Nincs különbség, két szinonim kife-
jezés.
c) Ficamnál a külső behatás után a 
csontok visszatérnek eredeti helyükre.
d) Mindkettő esetében törés is bekö-
vetkezik.

2. Hogyan pozícionálható az eszmé-
letlen, jobb hallójáratából vérző ko-
ponyasérült? (Gerincsérülés gyanúja 
kizárva.)
a) Emelt fej
b) Stabil oldalfektetés, vérző fül lefelé
c) Félülő testhelyzet
d) Enyhén emelt felsőtest
e) Stabil oldalfektetés, vérző fül felfelé

Hogyan pozícionálható az eszmélet-
len, jobb hallójáratából vérző kopo-
nyasérült, ha fennáll a gerincsérülés 
gyanúja?
a) Stabil oldalfektetés, vérző fül lefelé
b) Emelt fej
c) Enyhén emelt felsőtest
d) Félülő testhelyzet
e) Lehetőleg a talált helyzetben
f) Stabil oldalfektetés, vérző fül felfelé

Milyen testhelyzet a legkényelme-
sebb általában a mellkas-sérültnek?
a) Sokkfektetés
b) Félülő
c) Enyhén emelt felsőtest
d) Stabil oldalfektetés

Melyik NEM tipikus tünete a gerinc-
sérülésnek?
a) Vizelési inger
b) Végtag zsibbadása
c) Gerincfájdalom
d) Görcsroham
e) Beszékelés

Mely sérülések esetén alkalmazható 
háromszögletű kendő? (Több helyes 
válasz.)
a) Kulcscsonttörés
b) Könyökficam
c) Orsócsonttörés
d) Csuklórándulás
e) Felkaron hematóma

EllEnőRizd Magad!
Combcsonttörés esetén... (Több helyes válasz.)
a) ...szorítókötés alkalmazható.
b) ...gondoskodni kell a kihűlés elleni védelemről.
c) ...törekedjünk a sérült végtag mozdulatlanságára.
e) ...nem számítunk kivérzéses sokkra.

Párosítsd a betegségeket a kialakulásuk okával!
 stroke    a) a szív koszorúereinek beszűkülése
 angina pectoris  b) a szív koszorúereinek elzáródása
 infarktus   c) az agyi érszakasz elzáródása

Melyek a szívinfarktus tünetei? (Több helyes válasz.)
a) Erős mellkasi fájdalom
b) Sápadtság
c) Verejtékezés
d) Nehézlégzés

Mi a teendő infarktus esetén?
a) Folyamatosan sétáljunk a beteggel
b) Biztosítsunk teljes nyugalmat a sérültnek
c) Borogassuk a szív környékét

Mely esetben NEM vesszük le a sérültről a sisakot?
a) Szédülésre panaszkodó sérült
b) Erősen vérző fej
c) Jelentős mennyiségű hányadék
f) Eszméletlen sérült

Melyik állítás HAMIS? Medencesérülésnél...
a) ...nagy eséllyel a belső szervek is sérülnek.
b) ...törekedjünk a mozgatás mellőzésére.
c) ...sokkfektetés alkalmazható.
e) ...óvni kell a sérültet a kihűléstől.

Melyik esetben a LEGKISEBB a gerincsérülés gyanúja?
a) Elgázolt, a levegőben több métert zuhanó sérült
b) Sekély vízbe fejest ugró fürdőző
c) Földön fekvő, lóról esett díjugrató
d) Ülő, kis sebességgel elcsúszott, bukósisakot viselő motoros
e) Magas fáról lezuhant favágó

Milyen súlyos, életveszélyes betegség kialakulásához vezethet a 
magas vérnyomás? (Több helyes válasz.)
a) Görcsroham
b) Agyi érkatasztrófa
c) Asztma
d) Infarktus

Melyek a magas vérnyomás kialakulásának kockázati tényezői? 
(Több helyes válasz.)
a) Egészséges táplálkozás
b) Mozgásszegény életmód
c) Stresszes életmód
d) Dohányzás

1  a

10  b

11  a 12  c 13  d

2  b 3  e 4  b 5  d

7  b  c 8  c  a  b

6  a  b  c  d

9  a  b  c  d

Megoldókulcs:

14  b  d 15  b  c  d

1. 7.

8.

2. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3.

4.

5.

6.
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Az útjelzők mentén haladva, eddig 
egy-egy állat- vagy növényfaj nyomá-
ba eredtünk. Most játsszuk azt, hogy 
elvesztettük az irányt, és betévedtünk 
egy dzsungelbe, ám a látvány annyira 
magával ragadott bennünket, hogy 
egyhamar ki sem akarunk belőle ke-
veredni. Ami elvonta figyelmünket 
az útjelekről, az előző fejezetben fel-
tűnt talaj fogalma volt. Pedig csak úgy 
került szóba, mint egyes rovarfajok 
bölcsője. E tekintetben nem lenne raj-
ta semmi csodálni való, hiszen ki ne 
tudná, hogy léteznek olyan élőlények, 
amelyek „gyermekkorukat” vagy akár 
egész életüket benne élik le, ám hogy 
mekkora szerep jut neki a föld élővilá-
gának fenntartásában, minden képze-
letet felülmúl.

Ameddig nincs különösebb gon-
dunk a táplálékunk megszerzésével, 
addig eszünkbe sem jut, mekkora 
ajándék nekünk a termőföld, pláne ha 
még válogathatunk is a jobbnál jobb 
ételekben. Hogy naponta többször 
is jóllakhatunk, nekünk ez olyan ter-
mészetes, mint az, hogy van elegendő 
levegőnk és tiszta ivóvizünk. Mármint 
nekünk, az Európában élő emberek 
többségének. Persze nálunk sem jut 
mindenkinek annyi, amennyire szük-
ség lenne, de ebbe most ne menjünk 
bele. Maradjunk annyiban, hogy az 
emberi élelem termelésének lehetősé-
ge annak köszönhető, hogy a földké-

beSzéljünk egy kICSIT máSról! 
CSICSay alajoS

reg felső, mindössze pár méter – néhol 
csak néhány centiméter – vastag réte-
ge termőtalajjá alakult át, ami főként 
és mindenekelőtt az emberi tevékeny-
ségnek köszönhető.

Mielőtt az élelemtermelésre alkal-
mas talajról beszélnénk, gondolkod-
junk el a következő számadatokon. 
Bolygónk felszíne 510 072 000 négyzet-
kilométer, ennek azonban 70,8%-át víz 
borítja. A szárazföldnek 36%-a pedig 
terméketlen. Annak, amelyen a növé-
nyek megélnek, 30%-a erdő, 22%-a rét, 
legelő, és pusztán 12%-a a megművelt 
szántó, kert, ültetvény, gyümölcsös, 
szőlő stb. Főként e terület (szántóföld) 
lát el táplálékkal több mint 7 milliárd 
embert és a Föld élőlényeinek tetemes 
hányadát. Persze nem kizárólag, mert 
az erdők, rétek, legelők, a tengerek és 
az édesvizek élővilága is fontos szere-
pet tölt be a táplálásunkban, ám annyi 
bizonyos, hogy termőtalaj nélkül nem 
jöhetett volna létre az emberi civili-
záció, s a civilizáció fejlődése nélkül 
a mezőgazdaság. A talaj sok összetett 
szavunknak az előtagja, de önálló fo-
galomként általában művelés alá vont 
termő-, azaz szántóföldet értünk alat-
ta, amit az emberiség formált olyan-
ná, amilyenné mára lett. Itt és most 
jegyezném meg, hogy nem szabad 
elfelejtenünk, mennyire sérülékeny ez 
a szervetlen és szerves összetevőkből, 
pontosabban „szilárd-, folyadék- és 

gázfázisú anyagokból álló polidiszperz 
rendszer”. Szó esik róla ugyan az is-
kolák tananyagában, de sajnos nem 
tapasztaltam, hogy különösebben 
megragadta volna a tanulók figyelmét. 
A felnőtt lakosság zömét sem nagyon 
érdekli, talán mert a korszerű isme-
retterjesztés is aránytalanul többet 
foglalkozik az univerzummal meg a 
Föd felszínét érintő fizikai (tektonikus 
és meteorológiai) jelenségekkel, ame-
lyeknek kiszámíthatatlan pusztító ha-
tásai folyvást fenyegetnek bennünket. 
Viszont megfeledkezünk róla, hogy 
az a közeg, amit az ember már évez-
redekkel ezelőtt (jóllehet, tudata alatt) 
a mindennapi imájába belefoglalt: 
„Mindennapi kenyerünket add meg ne-
künk ma”, az bizony – igaz, csak köz-
vetve, de elsősorban – nem más, mint 
a termőföld. 

A talajtan ma már a mezőgazdaság-
tannak az egyik legfontosabb tudo-
mányága, melynek kutatói nemcsak a 
terméshozam növelésének lehetősége-
ire hívják fel a figyelmet, hanem arra 
is, hogy mennyi veszélyt rejt magában 
a rablógazdálkodás, vagy csupán a ta-
lajhoz nem értő, felelőtlen bánásmód. 
Mindenekelőtt arra kell ügyelni, hogy 
az élővilágának egyensúlyát helyre-
hozhatatlanul ne bolygassuk meg. 
Ugyanis egy köbméter talajban milli-
árdnyi baktérium, gomba, megszám-
lálhatatlan mennyiségű egysejtű-, 
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atka-, pók-, ősrovar-, rovar-, féregfaj 
stb. él, köztük, mint említettem, meg-
annyi rovarlárva, és még gerinces állat 
is. Bizton állítható, ennek az élővilág-
nak az összetétele és a fajok közötti 
természetes, ám kiszámíthatatlan vi-
szony épp olyan nehezen áttekinthető, 
mint a nagy érdeklődést kiváltó világ-
mindenség galaxisainak az összetétele 
és a működésük. A talaj termékeny-
sége a benne képződő humusz meny-
nyiségétől függ. Hogy mi a humusz? 
Magyarul mondják televénynek is, 
ám ezzel nem jutottunk közelebb a 
mibenlétéhez. Annyit tudunk mon-
dani róla, hogy nem egyfajta egységes 
vegyület, mert nincs vegyi képlete, és 
meghatározott szerkezete sincs, ha-
nem bizonyos vegyületeknek a saját-
ságos keveréke. Azt viszont tudjuk, 
hogy humifikáció által jön létre, ame-
lyet nagyrészt a fent felsorolt élőlények 
végeznek el, mely folyamatban a bak-
tériumoknak van főszerepük, de mint 
gazdaállatoknak, a földigilisztáké sem 
lebecsülendő, mert a táplálkozásuk 
folyamán a bélcsatornájukban kelet-
kezik a növények tápanyagellátásában 
nélkülözhetetlen biohumusz. A járata-
ikon keresztül pedig, mint általában a 
talajlakó makroorganizmusokéin, kel-
lő mennyiségű levegő jut a talajba. 

Lám, egy újabb probléma. Mi a leve-
gő fogalma alatt hajlamosak vagyunk 
csak oxigént érteni, pedig tudjuk, hogy 
a levegő is sokféle vegyi elemnek és 
molekuláknak a keveréke. Tiszta álla-
potban (felkerekítve) 78,98 % nitrogén-
ből, 20,93 % oxigénből, 0,93 % argon-
ból, 0,002% egyéb nemesgázból, és sok 

más, általában szennyező anyagból áll, 
de bármily meglepő, a sokat emlegetett 
szén-dioxid csupán 0,0407%-át teszi ki, 
ami korántsem jelenti azt, hogy az élet 
szempontjából ne lenne meghatározó 
szerepe. Sőt!

Tehát a Föld légkörének 4/5 része 
nitrogénből áll, nélküle nem jöhetett 
volna létre, és nem maradhatna fenn 
az élet, azonban az elemi nitrogént 
az élőlények – egyes baktériumfajok 
kivételével – nem tudják hasznosí-
tani. Vegyületeit is csak a növények 
képesek felvenni – a talajból. Az oxi-
gén viszont az egyetlen (biogén) elem, 
amelyet a növényi és az állati szerve-
zetek szabad molekuláris állapotban, 
közvetlenül képesek felvenni. A növé-
nyek a gázcserenyílásaikkal (éjszaka), 
egyes fajok a légző gyökereikkel (pél-
dául a mocsári növények), de szinte 
mindegyik faj a bőrszövetrendszerén 
át. Tehát e szempontból (is) nagyon 
fontos, hogy a talajban legyen min-
dig elegendő mennyiségű levegő. Ezt 
elsősorban talajforgatással lehet el-
érni, azaz kapálással, ásással, rotáci-
ós gépekkel, de leginkább szántással. 
Megjegyzem, e műveleteknek nem ez 
a fő célja, hanem a rétegcsere. Hadd 
jegyezzem meg, a talaj megművelése 
– kezdetben felturkálása – már több 
ezer évvel ezelőtt elkezdődött. Ám a 
kerekes taligával kombinált ún. fordí-
tóeke, amelynek hajlított kormányle-
meze és aszimmetrikus fekvő ekevasa 
van, s előttük függőleges csoroszlya 
hasítja a földet, csak a 13. században 
jutott el Nyugat-Európából a Kárpát-
medencébe. Ez a középkori „forradal-

mi” találmány, bár sokszor próbálkoz-
tak a módosításával, valószínűleg sose 
lesz mással helyettesíthető. Az utóbbi 
fél évszázad alatt csak annyi, hogy az 
igásállatok helyett gépeket fogtak elé-
be, ami által az eketestek számát és 
teljesítményét is meg lehetett növelni. 
Tévedés lenne azt hinni, hogy a talaj-
művelésnek évszázadokon át bevált 
formái közül bármelyiket is, pláne a 
szántást, ki lehet hagyni, viszont gép-
sorok kombinálásával tökéletesíteni 
annál inkább lehetséges, sőt tanácsos 
is. A régi módszereket és azok hangu-
latát már inkább csak a népdalaink őr-
zik, mint például Szánt a babám, csireg-
csörög, sej-haj, a járom… De hol van 
már a járom, meg a hármas eke? Bár 
ez utóbbi mindig gondolkodóba ejtett, 
mert állatok vontatta hármas ekét soha 
életemben nem láttam, kettőset is csak 
egyet-kettőt a faluban, ám azokat meg 
nem ökrök húzták, hanem lovak, hám-
mal, istránggal. Jármot sem hallhatott 
senki sem csirgeni-csörgeni, legfeljebb 
nyekeregni, mert azt fából faragták. De 
hát ki tudhatja, hajdan mi volt a módi 
Benedeken, és ott mit miből készítet-
tek? Persze ez csak tréfa. A népdalok-
tól, akárcsak a meséktől, sose várjunk 
el tudományos értelemben vett logikát. 
Viszont rengeteg olyan átvitt értelmű 
szavunk, mondásunk van, melyeket fa-
lusi szerszámoknak, eszközöknek kö-
szönhetünk. Például: „Járomba hajtja 
a fejét. Kirúgott a hámból. Kifelé áll a 
szekere rúdja.” Ezek ma is érthető köz-
mondások, de hogy a házsártos öreg-
asszony miért „vén csoroszlya” még ma 
is, fejtse meg, aki tudja.  



beSzámoló

„A zene nem magánosok kedvtelése, 
hanem lelki erőforrás, amelyet minden 
művelt nemzet igyekszik közkinccsé 
tenni.”

 (Kodály Zoltán)

A Szlovák Zenei Központ és a Szlovák 
Zeneszerzők Társasága 2016. nov-
ember 3. és 15. között Epoché – Új 
Szlovák Zene néven 30 hangversenyt 
hirdetett meg. A Pozsonyban zajló 
koncertsorozat egyike, a Kórushang-
verseny Németh István László születé-
sének 120., Szíjjártó Jenő halálának 30. 
és Rajter Lajos születésének 110. év-
fordulója tiszteletére, november 5-én 
került megrendezésre a Szlovák Rádió 
nagy koncerttermében. 

A hangverseny társszervezője a – 
Csemadok (Szlovákiai Magyar Társa-
dalmi és Közművelődési Szövetség) 
keretén belül 25 éve működő Szlová-
kiai Magyar Zenebarátok Társasága 
(SZMZT) volt. A szervezők a három 
jeles szlovákiai magyar zeneszerző 
műveinek előadásával, a szlovákiai 
magyar zenei élet élen járó együtte-
seit – a Józsa Mónika és Stauróczky 
Balázs vezette Szlovákiai Magyar Ta-
nítók Vass Lajos Kórusát; a Stubendek 
István vezette Csemadok Komáromi 
Városi Szervezete és a Komáromi Vá-
rosi Művelődési Központ Concordia 
vegyes karát; a komáromi Marianum 
Egyházi Iskolaközpont Schola Mari-
ana Nagyok Kórusát, élen Orsovics 
Yvettel, valamint az 50 éves Komáromi 
Kamarazenekart Medveczky Szabolcs-
csal, a zenekar művészeti vezetőjével, 
egyben karmesterével az élen – bízta 
meg. A tudósító (mint jelen esetben 
is) általában nem zenekritikus, így 
nem tiszte a szereplők teljesítményét 
szakmailag elbírálni; s az nem is lenne 
etikus, csupán néhány hangulatképet 
villant fel. A hangverseny záróakkord-
jaként színre kerülő mű, Szíjjártó Jenő 
Zoborvidéki lakodalmas című kom-
pozícióját vastaps fogadta (az előadás 
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énekes szólistái: Híves Mária Vankó 
Katalin, Pfeiferlik Lajos, Pfeiferlik 
Tamás, a nagykéri Mórinca néptánc-
csoport). A Medveczky Szabolcs ve-
zényelte Komáromi Kamarazenekar 
előadását álló-tapssal jutalmazó kö-
zönség körében ezek a visszajelzések 
hangoztak el: nagyon örülök, hogy el-
jöttem; fantasztikus est volt; régen lát-
tam-hallottam ilyet, nagy élmény volt 
számomra ez a koncert; nem is sejtet-
tem, hogy ilyen színvonalas kórusaink 
vannak; Komárom zenei nagyhata-
lom, gratulálunk! Lévén, hogy kóru-
saink nem csak a Csengő Énekszó, a 
Szlovákiai Magyar Gyermek- és Ifjú-
sági Kórusok Országos Versenyén, a 
felnőttek pedig a galántai Kodály Na-
pok minősítési versenyén mérettetik 
meg tudásukat, hanem az énekkarok 
össz-szlovákiai versenyein is, így régi 
ismerősünk, Eleonóra Hunčágová, 
a Pozsonyi Népművelési Központ 
szakelőadója is kedves kacajjal gra-
tulált, mondván: Toto sú moje zbory, 
vyhrávajúce celoštátne súťaže; majd 
még egy kacaj: najlepšie slovenské 
spevácke zbory sú maďarské! 

Jómagam ötven éve tevékenykedve 
a kórusmozgalomban, így ismerve a 
hangversenyen fellépő együttesek s 
azok művészeti vezetőinek példaér-
tékű munkásságát, valamint Kodály 
Zoltán üzenetét, miszerint: „Minden 
a vezetőn múlik”, meg voltam győződ-
ve róla, hogy mind a szereplők, mind 
pedig a közreműködők – a még csak 
egyetemista tehetséges vendégkarnagy 
(Szíjjártó unoka), Szíjjártó Alberti-
na, az orgonista Ternóczky István s 
a zongorista Kisjakab Jozef – telje-
sítménye garantáltan magas színvo-
nalú lesz. Amitől féltem, hogy a 600 
férőhelyes koncertterem majd nem 
tátong-e az ürességtől. De belépve a 
nézőtérre, meglátva a csaknem telthá-
zat, nagy örömmel telt meg a lelkem, 
és Vörösmarty gyönyörű sorai jutot-
tak eszembe: „Állj közénk és mond-

juk: hála égnek!/ Még van lelke Árpád 
nemzetének.” A közönségszervezésért 
köszönet Szíjjártó Jenő és Rajter Lajos 
özvegyének, s a magyar ajkú régiókból 
autóbuszokat indító lelkes szervezők-
nek.

A legnagyobb köszönet azonban Ka-
zán Józsefet, a SZMZT vezetőségének 
legtevékenyebb tagját, a rendezvény 
ötletgazdáját, fő szervezőjét és rende-
zőjét illeti. A kérdésre: honnan jött a 
hangverseny ötlete, mi ösztönözte őt 
annak megszervezésére, így válaszolt: 
„Érdeklődésem Németh István László 
művészete iránt igen régi keletű, még 
a múlt század 90-es éveihez vezethető 
vissza, amikor a nagykéri alapiskola 
kórusával adventi hangversenyeket 
szerveztem. Több zenetörténésznél 
érdeklődtem a szerző zenei hagyatéka 
iránt, de érdemi választ nem kaptam. 
Tavaly ősszel Ladislav Burlas zeneszer-
zővel való beszélgetésünk során nála 
is rákérdeztem a hagyatékra. Burlas 
urat érdeklődésem igen megérintette, 
mondta: »Nemes szolgálatot tenne a 
SZMZT, ha felvállalná ezen európai 
rangú zeneszerző művészetének nép-
szerűsítését«, és Vladimír Godárhoz 
(a pozsonyi Zeneművészeti Egyetem 
zeneszerzés tanárához) irányított. 
Újabb ösztönzést akkor kaptam, mi-
kor kezembe került a Pozsonyi Egye-
temi Könyvtár A 2016-os év zenei 
évfordulói című publikációja. Ebből 
megtudtam, hogy 2016-ban nemcsak 
Németh Istvánnak, hanem Rajter La-
josnak és Szíjjártó Jenőnek is jelentős 
évfordulója van. A gondolatot a ki-
vitelezés megkezdése követte, amit a 
kották beszerzése mellett az anyagi 
háttér megteremtése is jelentett. En-
nek érdekében többeket is megszó-
lítottam, köztük a Híd-Most Európa 
Parlamenti képviselőjét is, hátha olyan 
sikerrel járok nála is, mint rendszere-
sen Csáky Pál úrnál. Tévedtem: leve-
lemre még csak válasz sem érkezett. 
Ezért ismét Godár tanár úrhoz fordul-



tam segítségért, aki, mikor bemutat-
tam neki az özvegyek – Szíjjártóné és 
Rajterné – által közreadott kottákból 
és a Szlovák Nemzeti Múzeum Dolná 
Krupá-i kottatárában elhelyezett ha-
gyatékból kiválasztott művekből elké-
szített műsortervezetet, megszervezte 
a Hudobné centrum (Zenei Központ) 
igazgatójával való találkozásomat. 
Dr. Igor Valentovič, a Zenei Központ 
igazgatója is nagyon pozitívan állt az 
ügyhöz: hangversenyünket besorolta 
az Epoché – Nová slovenská hudba 
koncertciklusba. Ezt követte a kóru-
sok kiválasztása, műsoruk összeállítá-
sa, majd a közönségszervezés, amely-
ből nagy részt vállalt a SZMZT – élen 
Szalay Szilviával, a társaság elnökével, 
a Concordia vegyes kar szólamveze-
tőjével. A szervezők összefogásának 
eredménye lett, hogy a november 5-i 
hangverseny nézői között nemcsak 
Pozsony és környéke képviseltette ma-
gát, de a komáromi, párkányi, érsekúj-
vári és dunaszerdahelyi régió is.”

A kórusmuzsika hűséges komáro-
mi „szurkolói” most is jelesre vizs-
gáztak! A Csemadok helyi szervezete 
és a Komáromi Magyar Gimnázium 
Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti 
Köre szervezésében 65 személy uta-
zott Pozsonyba autóbusszal, ill. saját 
autókkal a hangversenyre. A rendez-
vényt Stubendek László, városunk 
polgármestere is megtisztelte jelenlé-
tével; sajnos nem úgy a város képvi-
selő testületének tagjai. Érthetetlen a 
közönyük!

Csakúgy üröm az örömben, hogy 
a főszervezők által gondozott – mind 
szlovák, mind magyar nyelven meg-
jelentetett – műsorfüzetben ekkép-
pen írták a három zeneszerző nevét: 
„Szíjjártó Jenő (Eugen Szíjjártó, 1919-
1986); Štefan Németh-Šamorínsky 
(Németh István László, 1896-1975); 
Ľudovít Rajter (Rajter Lajos, 1906-
2010)”. Tudomásunk szerint minden-
kinek csak egy neve van. 

A csodálatos est szereplőinek és fő-
szervezőjének, Kazán Józsefnek ezúton 
is tisztelettel gratulálunk! Köszönjük, 
hogy a valódi értékeket egyre jobban 
háttérbe szorító jelenünk – amelyre 
sajnos ma is érvényesek Kodály Zoltán 
szavai, miszerint: „többsége annak, 
amit naponta szerte a világban hal-
lunk: a mindennapok, hétköznapok, 
emberi gyarlóságok zenéje – nem is 
érdemli a zene nevet” – ellenére nov-
ember 5-én bennünket, a hangverseny 
közönségét valódi művészi élményben 
részesítettek.

 Pályázó: Ady Endre Alapiskola, Pár-
kány

 A programokat szervezte: Kerekes 
Andrea

Iskolánk, a párkányi Ady Endre Alap-
iskola minden év áprilisában Zöld 
Napok címmel környezet- és egészség-
védelemmel foglalkozó programokat 
szervez. Minden évben más-más fog-
lalkozásokkal várjuk a diákokat.

Tavaly, év végén, kérdőív segítségé-
vel mértük fel tanulóink ismereteit és 
szokásait az egészséges életmód téma-
körében.  A 6. és 8. évfolyam diákjai 
részt vettek egy ún. egészségteszt kitöl-
tésén. A felmérés apropójául az szol-
gált, amit nap mint nap tapasztalunk 
a gyerekek viselkedésén, szokásain. A 
fiatalok körében jellemző a dohányzás. 
Gyakran halljuk, hogy a hétvégéket 
italozással töltik. Sok gyermek tízórai 
helyett pénzt kap, amit aztán az iskola 
büféjében édességekre költ. Megszapo-
rodott a túlsúlyos tanulók száma, s va-
lami okból a testnevelésórákat kerülik, 
sőt a szülők indokolatlanul felmenetik 
őket a torna alól. 

Ha azt halljuk, egészséges életmód, 
általában csak az egészséges táplálko-
zás, a megfelelő mennyiségű folyadék-

fogyasztás, esetleg a mozgás fontossága 
jut az eszünkbe. Pedig a helyzet ennél 
sokkal összetettebb. Vajon elmond-
hatjuk magunkról, hogy odafigyelünk 
a testünkre? Mindent megteszünk az 
egészségünk megőrzése érdekében? 
A fentieken túl törődünk a személyes 
higiéniánkkal, kerüljük a túlzott alko-
holfogyasztást, a dohányzást, próbál-
juk csökkenteni a ránk nehezedő lelki 
nyomást? Tudunk-e egészségesen élni 
– egy egészségtelen környezetben? Itt 
ne csak a környezetszennyezésre gon-
doljunk, de arra is, hogy a felmérések 
szerint gyerekeink napi 5 órát töltenek 
képernyő (számítógép, okostelefon, 
táblagép, televízió) előtt. 

Az egészség- és környezetvédelmi 
napokat személyes példával, élmény-
szerűen próbáltuk rávezetni a gyere-
keket az egészséges életmód elsajátí-
tására. Az első napon, az Egészségnap 
folyamán a diákok sportoltak, külön-
böző gyógynövényteák ízével ismer-
kedtek, gyümölcs-, ill. zöldségsalátákat 
készítettek. A második napot Túra-
napnak neveztük el, amikor minden 
évfolyam elhagyta az iskola épületét, 
és életkoruknak megfelelő hosszúsá-
gú túrán vettek részt. Ezeket a túrákat 
némi ismeretanyaggal is fűszereztünk. 

zöld napok
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egészségnap
5. ÉVFOLYAM 
1. foglalkozás: Zumba
Reggeli torna helyett latin ritmusokra 
mozogtak a gyerekek.
2. foglalkozás: Szem, a látás szerve
A kicsik körében gyakran tapasztal-
juk, hogy ciki a szemüveg viselése. Ép-
pen ezért szemünk egészségével fog-
lalkoztunk ezen az órán.  A kisdiákok 
megismerkedtek a szem felépítésével, s 
a leggyakoribb látáshibákkal.
3. foglalkozás: Fogápolás
A gyerekek megismerkedtek a fogak 
felépítésével, megtanulták, hogyan kell 
helyesen fogat mosni fogkefe és fogse-
lyem segítségével.
4. foglalkozás: Csak csajok
Ebben a korban kezdődik a lányok 
nemi érése, az első havi vérzéssel. A 
lányok megtanulták, milyen higiéniai 
szabályokat érdemes ilyenkor betarta-
ni. Ez idő alatt a fiúk a konditeremben 
edzettek.

6. ÉVFOLYAM 
1. foglalkozás: Sulitánc
Mozgás, sport és közösségépítés egy-
ben. A négy darab hatodikos osztály 
egyenként megtanulta, majd a nap zá-
rásaként közösen eltáncolta az adysok 
ún. sulitáncát.   
2. foglalkozás: Gyógynövények, teázás
A tanulók különféle gyógynövények-
kel ismerkedtek meg. Megtanulták, 
milyen betegségek gyógyítására és 
megelőzésére használhatják őket. Vé-
gül gyógynövényekből készült teákat, 
ill. teakeverékeket kóstolhattak.
3. foglalkozás: Csíráztatás
A csírázó magvak rengeteg enzimet, 
vitamint és ásványi anyagot tartalmaz-
nak. Kitűnő alternatívái a különböző 
zöldségféléknek, főleg a téli időszak-
ban, amikor csak messzi országokból 
származó, mesterségesen érlelt zöld-
ségekhez juthatunk az üzletekben. 
A gyerekek retek-, zsázsa-, rukkola-, 
vöröskáposzta-csírákat kóstolhattak, 
s közben beavattuk őket a csíráztatás 
fortélyaiba. 
4. foglalkozás: Tisztálkodási szokások 
a történelem tükrében
Azért, hogy megtanítsuk és érdekessé 
tegyük a tisztálkodással, az élelmisze-
rek tárolásával s a táplálkozással kap-
csolatos higiéniai szabályokat, vissza-
tekintettünk a múltba, és megnéztük, 
hogyan csinálták ezt őseink.

7. ÉVFOLYAM 
1. foglalkozás:  Az elsősegélynyújtás 
alapjai
Az elsősegélynyújtás célja az életmen-
tés, az egészségkárosodás megaka-
dályozása, a gyorsabb gyógyulás elő-
segítése. A tiniknek is ismerniük kell 
néhány hasznos fogást, mint pl. a vér-
zés csillapítását, a megfelelő fektetési 
helyzeteket, a szabad légutak biztosítá-
sát, a törött testrész rögzítését, stb.
2. foglalkozás: Szexuális felvilágosítás
A serdülőkorban a kamaszoknak két 
fő kihívással kell megküzdeniük: az 
egyik az önálló felnőtté válás, a másik 
a szexuális érés, a szexuális kapcsola-
tok megkezdése. A médiából gyakran 
halljuk, hogy a gyerekek egyre koráb-
ban kezdenek szexuális életet élni. A 
szexuális élet kezdetén átélt élmények 
akár élethosszig befolyásolhatják az 
életminőséget. A szexuális élet két 
nagy veszélye a nem kívánt terhesség 
és a szexuális úton terjedő betegségek. 
A tanulók az embertanórákon megta-
nulják ugyan a nemi szervek felépíté-
sét, a nemi betegségek tüneteit, megis-
merik a fogamzásgátlás módszereit, de 
számos olyan kérdés él bennük, amit 
gyakran nincs kinek feltenniük. Elő-
fordul, hogy tudásukat rosszul értel-
mezett vagy innen-onnan összeszedett 
félinformációk torzítják. 

3. foglalkozás:  Az alkohol hatásai 
szervezetünkre
Egyre fiatalabb korban kezdenek a ti-
nik alkoholt fogyasztani. Szinte divattá 
vált a hétvégi italozás. Ebben a korban 
igen nagy a barátok hatása az egyén 
gondolkodásmódjára. Meg kell taní-
tani a gyerekeket a többieknek „nem”-
et mondani, mert különben veszélyes 
helyzetekbe keveredhetnek.

4. foglalkozás: Civilizációs betegségek
A helytelen táplálkozás, a mozgás-
szegény életmód és a stressz számos 
betegség okozója lehet. A civilizáci-
ós betegségek (cukorbetegség, magas 
vérnyomás, stb.) tüneteivel, azoknak 
megelőzésével és gyógyításával ismer-
kedtek meg a gyerekek.

8. ÉVFOLYAM 
1. foglalkozás: Hulladékgazdálkodás
Kozma Zsolt, az ELTE tanára fogadta 
el meghívásunkat, s rendkívül izgal-
mas és megrázó előadást tartott a kör-

nyezetszennyezés hatásairól. Rengeteg 
fotót láthattak a fiatalok olyan állatok-
ról, amelyek életét megkeserítette az 
általunk eldobált hulladék. 
2. foglalkozás: Geocaching
Az iskola udvarán iránytű segítségével 
kincskeresés zajlott, amit nagyon él-
veztek a gyerekek. A bokrok alatt, ma-
dáretetőkben elrejtett kincs 1-1 híres 
emberhez köthető anekdota, bölcses-
ség, mondás volt. A tanulóknak ki kel-
lett találniuk, kinek a nevéhez köthető 
a megtalált idézet.
3. foglalkozás: Egymás elfogadása
Iskolánk gyógypedagógusa a másság 
elfogadásáról beszélgetett a diákok-
kal. A különböző tanulási problémák 
kialakulásának hátterébe avatta be a 
gyerekeket, hiszen könnyebb elfogad-
ni azt, amit ismerünk.
4. foglalkozás: Az internet veszélyei
Diákjaink nagyon sok időt töltenek 
képernyő előtt. Az elektromos be-
rendezések sugárzást bocsátanak ki. 
Ennek élettani hatásai is vannak, de 
ezen a beszélgetésen egyéb veszélyekre 
is felhívtuk a fiatalok figyelmét. Ezek 
a gyerekek koruknál fogva nyitottak, 
ugyanakkor felelőtlenek is. Gondol-
kodás nélkül megadják adataikat bár-
kinek, kompromittáló fotókat tesznek 
nyilvánossá, nem gondolva arra, hogy 
a későbbiekben ezek kellemetlenséget 
okozhatnak számukra.  

9. ÉVFOLYAM 
1. foglalkozás:  A modern kor rab-
szolgái
Egyre népszerűbb a külföldi munka. 
Nem árt tehát megismerni a külföldi 
munkavállalás veszélyeit sem.
2. foglalkozás: Életmentés
Diákjaink szeptembertől önállóan 
utaznak, bármikor szükségük lehet az 
életmentés alapjaira. Betöltötték 15. 
életévüket, a jogosítvány megszerzé-
se előtt elsősegélyvizsgát kell tenniük. 
Ezzel a foglalkozással is igyekeztünk 
hozzájárulni tudásukhoz.

3. foglalkozás: A felnőttkor küszöbén
Kilencedikeseink lassan kirepülnek a 
fészekből, önállóan kell megállni he-
lyüket az életben. Ehhez önismeretre, 
önbizalomra lesz szükségük. Iskolánk 
pszichológusa jó és rossz tulajdonsá-
gaik felismerésére, valamint elfogadá-
sára tanította a fiatalokat. Reméljük, 
segítséget nyújtottunk abban, hogy 
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könnyebben megállják helyüket az 
életben, s kiegyensúlyozott kapcsola-
tokban éljenek.
4. foglalkozás: Tánc
A nagyok életéből sem maradhat ki 
egy kis mozgás. A tánc kitűnően fej-
leszti az izomzatot, formálja az alakot, 
ráadásul néhány tánclépést is megta-
nulhattak tanulóink, talán hasznát lát-
ják majd a jövőben.

5-9. ÉVFOLYAM 
1. foglalkozás: Salátakészítés
A nap végén minden osztály saját 
tantermében, osztályfőnökük segít-
ségével gyümölcs- vagy zöldségsalá-
tát készített. Csoportokat alakítottak 
ki, elkészítették kedvenc salátájukat, 
vagy rögtönöztek, új receptet találtak 
ki. Sok osztályban verseny alakult ki a 
„főszakács” címért.

Azért, hogy az órák közti szünetek se 
teljenek henyéléssel, az iskola folyosóin 
két további program várta a gyereke-
ket. Visszatérő vendég nálunk Katona 
Mihály, akit a gyerekek csak ásványos 
bácsiként emlegetnek. Idén is elhoz-
ta legszebb ásványait, s az érdeklődők 
aprópénzért vásárolhattak ametisztet, 
rózsakvarcot, cápafogat stb. 

Aktívan bekapcsolódott a foglal-
kozásokba a büfés néni is, aki kőtést 
készített. A gyerekek érdeklődéssel 
kóstolgatták a számukra ismeretlen 
finomságot, néhányan még a receptet 
is elkérték.

tÚranap
5. ÉVFOLYAM 
Múzeumpedagógiai foglakozás az 
esztergomi Duna Múzeumban

 Helyszín: az esztergomi Duna Mú-
zeum

 A foglalkozás 9:00-tól 12.00-ig tart.
  Belépőjegy: 350Ft/fő

A felső tagozat legkisebbjei múzeum-
pedagógiai foglalkozáson vettek részt, 
ahol a múzeum szakemberei foglal-
koztak velük. Megismerkedtek a víz 
tulajdonságaival, annak felhasználásá-
val, a kutak és vízimalmok működésé-
vel. A térképteremben megcsodálták 
Magyarország legrégebbi térképeit. 
Akadtak köztük olyanok is, amelyek 
hibásak voltak, fordítva kerültek fel-
festésre. A gyerekek feladata a hibák 
felfedezése volt. Nagyon látványos 
volt az egész termet elfoglaló műhold-
kép, amin madártávlatból láthatták 

környékünk szépségeit. Leginkább 
mégis a vízi világ bemutatása ragad-
ta meg őket, hiszen olyan élőlényeket 
ismertek fel, amelyekről már tanultak 
a biológiaórákon. Búcsúzóul minden 
gyerkőc lepecsételte belépőjegyét egy 
vízmeghajtású nyomdán.

6. ÉVFOLYAM  
Helyszín: a Duna–Garam torkolata
1. foglalkozás: A víz vizsgálata a Du-
na-parton 
A tanulók megmérték a víz hőmér-
sékletét, mintát vettek a folyó vizéből, 
szűrletet készítettek, s azt megvizsgál-
ták mikroszkóp alatt. Meghatározták 
az ártéri erdő növényeit, s nagyító se-
gítségével megfigyelték a fák kérgén 
élő moszatokat, mohákat. 
2. foglalkozás: Tájékozódás iránytű 
segítségével

A gyerekek, miután megtanulták az 
iránytű használatát, játékos feladato-
kat kaptak. Tereptárgyak irányát kel-
lett meghatározniuk, ill. az irány meg-
adásával azonosítaniuk.

7. ÉVFOLYAM   
Helyszín: Vaskapu, Visegrádi-hegy-
ség
A fizikailag legigényesebb túrán a he-
tedikesek vehettek részt. A Vaskapu 
Esztergomtól keletre fekvő, kb. 400 m 
magas hegy a Visegrádi-hegységben. 
Ez kedvelt kirándulóhely, csúcsán egy 
menedékház áll, ahol megpihentünk. 
A túra alatt megfigyelhettük a vidék 
szépségét (Garam-torkolat), növény-
világát (juhar, tölgy, gyertyán, hárs), 
valamint állatait. Nem titkolt célunk 
az volt, hogy kedvet ébresszünk gyer-
mekeinkben a szabadidő sportos, ak-
tív eltöltése iránt.

8. ÉVFOLYAM  
Az ivóvíz előállítása
Helyszín: az esztergomi csápos kutak 
Rövid gyalogtúrával értük el a Duna 
partján található Északdunántúli 
Vízmű Zrt. telephelyét. Itt a vízmű 
munkatársai várták diákjainkat, s 
részletesen elmesélték nekik az ivóvíz 
előállításának fázisait.

„Ki a Duna vizét issza, saját vizét 
issza vissza”. Mint a legtöbb szólás-
mondásnak, ennek is van némi való-
ságalapja, hiszen a csápos kutakból 
nyert víz ún. parti szűrésű víz. A parti 
szűrésű víz tulajdonképpen a talajvíz 
egy fajtája, amely a folyó által évszáza-

dok során lerakott kavicsos, homokos 
üledéken folyik át. A víz a mederágyon 
átszivárogva fizikai, kémiai és biológi-
ai tisztuláson megy keresztül.

9. ÉVFOLYAM 
Gyárlátogatás
Helyszín: SUZUKI (26 diák), 
CONVERTIS, szalvétagyár (többiek)

Végzőseink lassan kirepülnek, így 
ideje ismerkedni a munka világával. 
Egy kisebb csoportot fogadott a Su-
zuki Zrt., ahol egy kisfilmben bemu-
tatták a gyár történetét, valamint kör-
bevezették tanulóinkat az összeszerelő 
műhelyen. Láthattuk legurulni a sza-
lagról az autót, ami korábban még do-
bozokban állt. 

A párkányiak egyszerűen csak szal-
vétagyárnak nevezik a CONVERTIS 
céget. A gyár tulajdonosai szívesen 
fogadták diákjainkat, megmutatták, 
hogyan készül a toalettpapír, a papír 
zsebkendő és a szalvéta. Búcsúzóul 
minden gyerek kis ajándékcsomagot 
kapott a gyár termékeiből. 

„ha lÚd, legyen kövér.”
A 8. és 9. évfolyam tanulói drogpre-
venciós előadáson vettek részt a mozi-
ban. Sikerült meghívnunk Klobusitzky 
György urat, aki évtizedek óta járja az 
iskolákat, hogy felhívja a diákság figyel-
mét a felelőtlen viselkedés következmé-
nyeire.

 Érdekességként megemlíteném, 
hogy a Zöld Napokhoz kapcsolódóan 
további két feladatot is elvégeztünk.

Meghatároztuk a fűszerkert, ill. az 
iskola parkjának növényeit és tanös-
vényt készítettünk. Kis táblákon fel-
tüntettük a növények neveit magyar, 
latin és szlovák nyelven. Néhány új fa 
is kiültetésre került. Hasznukat vesz-
szük majd a biológia tanítása során. 
Élőben figyelhetjük meg a bükk, a 
madárberkenye, a juhar, páfrányfenyő 
stb. leveleit, terméseit, virágait. Más 
fákat egyszerűen csak a szépségükért 
vagy különleges tulajdonságaik miatt 
ültettünk. Ilyenek pl. a kínai selyem-
mirtusz, amely idén jelent meg a pia-
con. Ez egy mediterrán növény, amely 
100 napig virágzik, így hosszú ideig 
díszíti majd az iskolánk udvarát. Kü-
lönlegesnek számít még az amerikai 
ámbrafa, amely levelei ősszel narancs 
és lilásvörös színben pompáznak. Tör-
zse megsebezve aromás gyantát ter-
mel, ami a rágógumi alapanyaga.
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csápai ádáM 

A 2012/2013-as tanévtől látogatta 
a  Nagymegyeri Kereskedelmi Akadé-
miát, a IV.D osztály elballagott diákja.

Ádám főleg tanulmányi előmenete-
lével, valamint az irodalmi témájú 
versenyeken elért eredményeivel tűnt 
ki kortársai közül. Érdeklődése szer-
teágazó, többek közt részt vett angol 
versenyeken, különféle hétvégi szak-
irányú képzéseken, ahol tudástára sok 
hasznos új ismerettel bővült, valamint 
megtanulta, hogyan kell projekteket 
írni. Tudását kamatoztatva csapatával 

kováts orsolya sára

4 évvel ezelőtt a  kétyi alapiskolából, 
távol a  fővárostól egy olyan diáklányt 
kapott az iskolánk, akiről minden ta-
nár álmodik: kiváló tanulmányi ered-
ményeket produkál, szabadidejéből 
is áldoz az iskolára, versenyeken mé-
retteti meg magát. A Katedra felhívá-
sát olvasva azonnal ő jutott eszembe, 
rá méltán lehetünk büszkék. Kováts 
Orsolya Sárát könnyű táncba vinni 
(maga is táncol az Ifjú Szivek utánpót-
lás csapatában), a felkérésre rögvest 
igent mondott, tollat ragadott (mint 
oly sokszor a gimnáziumi évek alatt), 
s kiváló tollforgatóként az alábbi szö-
veggel lepte meg az olvasókat:

„19 éves vagyok, a  pozsonyi Duna 
utcai MTAG frissen érettségizett, büsz-
ke (volt) diákja. Bár gimnazista éve-
im gyorsabban elszaladtak, mint azt 
gondoltam, igyekeztem a „gondtalan 
diákévek“ minden pillanatát kitölteni. 
A Szép magyar beszéd kiejtési verseny 
országos fordulóján, Kassán szinte 
minden évben képviseltem iskolánkat 

sikerre vitt egy projektet, melynek ho-
zományaként boldogabbá tették egy 
óvoda gyermekeinek mindennapjait. 
Ádám azonban az irodalomban mu-
tatta meg igazán, mire is képes. Kisko-
rától fogva szeretett olvasni, míg úgy 
nem döntött, jómaga is tollat ragad, s 
ebből a következő eredmények szület-
tek:

 a Magyarként európai, európaiként 
magyar elnevezésű országos esszéíró 
verseny egyik győztese

 az Európa az iskolában elnevezésű 
versenyen a maga által írt versnek kö-
szönhetően országos 1. helyezést ért el.

Az említett versenyekre Csémi Zol-
tán tanár úr készítette fel. Iskolánk 
büszke Ádámra, mivel a  versenyzés 
mellett sem hanyagolta el tanulmá-
nyait. Bármikor készen állt, hogy va-
lamilyen általa jól ismert, esetleg ke-
vésbé ismert területen megmérettesse 
magát.

A javaslatot Mgr. Csémi Zoltán adta

– különdíjas is lettem, meghívást kap-
tam Magyarországra, ahova sajnos 
nem tudtam eljutni. 2015-ben a Gútai 
Magyar Tannyelvű Magán Szakközép-
iskola által évente megrendezésre ke-
rülő Médiasztár versenyen elnyertem 
az Év diákújságírója címet. Mindeköz-
ben gimnáziumunk iskolaújságjának, 
a Hangzavarnak főszerkesztője voltam 
(évente két alkalommal jelentettük meg 
a lapunkat), illetve diákönkormányza-
tunk elnökeként igyekeztem iskolánk 
mindennapjait színesebbé tenni. Ezen 
versenyekre való felkészüléskor Iró Er-
zsébet foglalkozott velem, nem sajnálva 
képzésemre idejét, energiáját. Segítsé-
gemre volt a Hangzavar szerkesztésénél 
és diákelnökségem minden részleténél 
is. Köszönöm neki, hogy mellém állt és 
mindenben támogatott e négy év alatt. 
Fontosak voltak számomra ezek az is-
kolán kívüli tevékenységek, ugyanis 
nem titkolt célom (volt, és a mai napig 
is az), hogy felrázzam a fiatalságot: lép-
jenek ki az örökös passzivitásból. Sze-

rettem emberekkel dolgozni és motivál-
ni őket, visszahallani a diákoktól, hogy 
igen, ez egy jó program volt.

Végzős évemben leredukáltam a ver-
senyek számát, és az érettségi mellett 
csak egyre koncentráltam: a Rákóczi 
Szövetség által szervezett Gloria Victis 
nemzetközi történelmi vetélkedőre, 
melyről kis csapatunkkal (Molnár And-
rás, Haják Norbert) és felkészítő taná-
runkkal, Kulcsár Mónikával a budapes-
ti nemzetközi döntőről elhoztuk az első 
helyezésért járó díjat. Köszönöm nekik, 
köszönöm iskolámnak ezt a felejthetet-
len négy évet és szakadatlan támoga-
tást.”

Kováts Orsolya Sára ősztől a po-
zsonyi Comenius Egyetem jogi karán 
folytatja tanulmányait, amelyhez a 
legjobbakat kívánjuk neki. Lelkesedé-
se, tenni akarása sohase lohadjon, a 
szlovákiai magyarságért sokat tudjon 
tenni a jövőben!

Kováts Orsolya Sára és Iró Erzsébet 

berza attila, füssy lászló 
bEncE, sánta jános
A komáromi Munka Utcai Alapis-
kola kilencedikes tanulói voltak a 
2015/2016-os tanévben

Az elmúlt tanévben is bekapcsolód-
tunk a Katedra Történelemversenybe. 
A verseny témája a Rákóczi-szabad-
ságharc volt. Az ötfordulós levelezős 
verseny  feladatainak megoldása után 
Berza Attila (9.b), Füssy László Bence 
(9.b) és Sánta János (9.b) csapata az 
első helyen került be a Dunaszerdahe-
lyen megrendezett országos döntőbe, 
ahol a „Végvári vitézek” kiegyensúlyo-
zott teljesítménnyel, fölényes győzel-
met arattak. A fiúk a hároméves közös 
munka során összeszokott csapattá 
kovácsolódtak, és céltudatosan, nagy 
elszántsággal készültek a döntőre. Ki-
tartó munkájuknak meglett az ered-
ménye. (Felkészítő pedagógus: Szabó 
Kinga)

Szabó Kinga
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béhr andrás bertalan

Iskolánk, a csilizradványi Kóczán Mór 
Alapiskola számos tehetséges tanulóval 
büszkélkedhet. Tanulóink mind a sport-, 
mind a tantárgyversenyeken kiváló eredmé-
nyeket érnek el járási, megyei, sőt országos 
szinten is. A tehetséggondozást iskolánkon 
kiemelt prioritásnak tekintjük. Pedagógu-
saink zöme tudatosítja, hogy a  gyermekek 
adottsága nem egyenlő a  tehetségükkel, 
a  talentumot nem elég felfedezni, hanem 
kitartással, rendszeres foglalkozással és 
gyakorlással lehet igazán fejleszteni. A  si-
kerek kovácsai iskolánk pedagógusai, az 
ő szaktudásuknak, elhivatottságuknak és 
tenni akarásuknak köszönhetőek intézmé-
nyünk sikerei.

A  2015/2016-os tanévben iskolánk te-
hetséges tanulói közül kiemelném Béhr 
András Bertalant, aki a  VI. B osztály ta-
nulója volt. Andris kitűnő tanuló és rend-
kívül sokoldalú. Művészi, sport- és előadói 
képességekkel megáldott diák. 5 éven ke-
resztül tanult zongorázni a Dunaszerdahe-
lyi Művészeti Iskolában, táncolt a  Csalló-
közi Gyermeknéptánc Együttesben, illetve 
a Dunaág Néptánc Együttesben. A Bíborpi-
ros szép rózsa népzenei fesztivál országos 
döntőjében ezüst sávos minősítést kapott 
a népdaléneklés kategóriájában.

A tanév legszebb sikerét számára a Tom-
pa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny 
országos döntője hozta, ahol a II. kategó-
ria versmondói között győztes lett. Andris 
egyik kedvenc időtöltése az olvasás. Már 
elsős kora óta édasanyja (Béhr Erzsébet, 
tanítónő) irányításával rendszeresen részt 
vett a TMVPV egyes fordulóin. Az elmúlt 
tanévben is már eljutott a döntőre, de akkor 
ezüst sávos minősítésben részesült. 

Meglepetésnek számított Andris eredmé-
nyes helytállása a matematikai olimpiász já-
rási fordulóján is, amelyre Horváth Katalin 
tanítónő készítette fel őt. Az említetteken 
kívül bekapcsolódott a  Katedra Irodalmi 
Versenybe is. Szabad idejében imád focizni, 
tagja iskolánk futballcsapatának. Szívesen 
sakkozik is.

Andris a  maga lazaságával is igazi te-
hetség, akire méltón büszke iskolánk, a 
csilizradványi Kóczán Mór Alapiskola.

Fodor Margit, igazgatónő

pikler Mihály
A komáromi Munka Utcai Alapisko-

la hetedikes tanulója volt a 2015/2016-
os tanévben

Misi példás magaviseletű, előzékeny, 
tisztelettudó tanuló. Iskolai kötelessé-
gei mellett szabadidejében a Művészeti 
Alapiskola tehetséges növendékeként 
fejleszti képességeit: hangszerjátéka 
és énekhangja egyaránt lenyűgöző. Az 
iskolai kultúrműsorok állandó szerep-
lője, a színjátszó kör tagja. Az elmúlt 
tanévben a megszokottnál is több ver-
senyben mérettette meg magát a ter-
mészettudományok és a humán tár-
gyak terén egyaránt. 

Eredményei:
 Tompa Mihály Vers-és Prózamondó 

Verseny – országos döntő, ezüst sávos 
minősítés 

siMon patrik

Ahhoz, hogy egy tanuló tehetsége és 
rátermettsége megnyilvánuljon, szük-
séges a  megfelelő életkörnyezet mo-
tiváló hatása, amely felszínre hozza 
a  természet adta tulajdonságokat. Az 
iskolának a  feladata, hogy a  tehetsé-
ges tanulóknak szakmailag és erköl-
csileg segítséget nyújtson tehetségük 
kibontakozásában, érvényesülésében. 
Elmondható, hogy iskolánkban, a   
diósförgepatonyi Móricz Zsigmond 
Alapiskolában és Óvodában külön 
figyelemmel kísérjük a  kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó tanulókat, peda-
gógusaink felkészítik őket a  megmé-
rettetésekre. Kiváló diákjaink egyike 
Simon Patrik, 8. osztályos tanuló. Ér-
deklődési területe nagyon kiterjedt, 
de leginkább a történelmi, földrajz- és 
biológiaversenyeken ér el kiváló ered-
ményeket. A  tananyag alapos elsa-
játítása mellett rendszeresen képezi 
magát, kihasználva a  modern infor-
mációs–kommunikációs lehetőségek 
minden formáját, de leginkább a  tu-
dományos, ismeretterjesztő könyvek 

varázsolják el. Szabadidejében szíve-
sen járja a természetet, tanulmányozza 
a növény- és állatvilágot. 

Felkészültségét, tudását az el-
múlt tanévekben is bizonyította. A 
2013/2014-es tanévben a járási törté-
nelem olimpiászon 1. helyezést ért el. 
A 2015/2016-os tanévben elért ered-
ményei:

 történelem olimpiász – járási 1. hely, 
kerületi 5. hely

 földrajz olimpiász – járási 2. hely
 biológia olimpiász – járási 3. hely
 Európa az iskolában – fogalmazás – 

járási 1. hely.
Mindezek mellett rendszeresen kép-

viseli iskolánkat különböző sportver-
senyeken, tűzoltóversenyen, de szá-
mos rangos képzőművészeti verseny 
díjazottja is. 

Büszkék vagyunk Patrikra, de ter-
mészetesen tisztelet illeti a felkészítő 
pedagógusokat – Mgr. Orisko Éva, 
Mgr. Horváth Lajos, Mgr. Patócs Má-
ria, PaedDr. Simon Bianka munkáját 
–, akik segítenek a tanulmányi verse-
nyeken való kitűnő helytállásban.

PaedDr. Simon Bianka

 Simonyi Zsigmond helyesírási ver-
seny – országos forduló, 9. helyezés 

 Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
– nyugat-szlovákiai forduló, 4. helye-
zés 

 Bendegúz nyelvÉSZ – regionális for-
duló, 5. helyezés 

 Kenguru Matematikaverseny – me-
gyei forduló, 7. helyezés        

 Szép Magyar Beszéd – járási forduló, 
3. helyezés      

 Dobré slovo – járási forduló, 3. he-
lyezés      

 Pitagoriász – járási forduló, 7. helye-
zés     

Misi felkészülését Habán Hajnalka, 
Kosa Tímea, Szalay Cecília és Búzás 
Zsuzsanna segítette.

Kosa Tímea, osztályfőnök
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glorIa vICTIS 
– dIcsősÉg a legyőzöTTeknek!

A Rákóczi Szövetség Gloria Victis el-
nevezésű történelmi vetélkedőn isko-
lánk, a Galántai Kodály Zoltán Gim-
názium háromfős csapata: Konderka 
Vanessa (2.A), Konderka Jessica (4.A) 
és Menyhárt Máté (3.A) a több mint 
200 versenyző csapatból a 3. helyet érte 
el. Felkészítő tanáruk Veres László. 
Nagyon örültünk ennek a kimagasló 
eredménynek, hisz az anyaországban 
a történelemoktatásnak összehasonlít-
hatatlanul kedvezőbbek a körülményei. 
Ráadásul az első öt helyezést elért csa-
pat jutalomkiránduláson, egy erdélyi 
körúton vehetett részt. A kirándulásra 
Lados Balázs, budapesti történelem – 
földrajz szakos középiskolai tanár kala-
uzolásával került sor. 

 Utunk legtávolabbi pontja a Buda-
pesttől 800 km-re, a Kárpátok túlol-
dalán lévő Gyimesfelsőloki Szent Er-
zsébet Gimnázium volt. Az iskolát 20 
éve alapították, az építkezés most is 
folytatódik. A gimnázium 700 magyar 
ajkú fiatalnak biztosítja a művelődés 
és az érettségi lehetőségét. Érdeklődve 
néztük a népviseletbe öltözött diákok 
és tanárok fényképeit a tablókon. Itt ló-
háton ballagnak el a diákok. Az iskola 
aulájában, amely egyben a kápolna is, 
mindenkit meghatottak az iskolaalapí-
tó, a 70-es éveiben járó lelkiatya szavai. 
Azt mondta, a Jóisten rétjén sokféle vi-
rág nyílik. Vannak nagyon egyszerű, ön-
magukban jelentéktelen virágok, mások 
színükkel vagy illatukkal pompáznak. A 
virágba borult rét vagy a mezei csokor 
szépségét a virágok sokfélesége adja. A 
népek mezején a magyar nemzet is egy 
kis virág. De ha ez a kis virág kiveszne, a 
csokor szegényebb lenne. Ne engedjük!  

Jártunk 400 éves oktatási intézmé-
nyekben is: Nagyenyeden, a Bethlen 
kollégiumban, Székelyudvarhelyen, 
a katolikus gimnáziumban. Ezek régi 
épületek, amelyek sokszor nem bizto-
sítják a számunkra megszokott kom-
fortot, de a több évszázada töretlen 
lelkület: a tudás utáni vágy, a kemény 
küzdelem a tudás megszerzéséért, az 
igényesség, a tudás és más értékek meg-
becsülése, a nemes hagyományok to-
vábbvitele a mi fiataljainkat is vonzza.

 Meglátogattuk Tamási Áron szülő-
házát és sírját Farkaslakán, jártunk Má-

tyás király szülőházánál Kolozsvárott, 
apjának, a nagy törökverő Hunyadi 
János szarkofágjánál a gyulafehérvári 
székesegyházban, megtekintettük Bod 
Péter református polihisztor fehér, ba-
rokk templomát Magyarigenben, a 
Teleki Tékát Marosvásárhelyt… Foly-
tathatnám tovább a jeles történelmi 
színhelyek felsorolását. Napfényes, kel-
lemesen meleg napokat kaptunk aján-
dékba a Jóistentől – élvezhettük Erdély, 
Székelyföld és a Gyimesek természeti 
szépségét.

Azt mondják, a tenger látványa hősö-
ket nevel. Mi ugyan nem láttuk a ten-
gert, de megtapasztaltuk a távlatokat, s 
nemcsak a tér és a múlt irányában. Az 
ember otthonától, szülőföldjétől távol 
új szemmel látja azt. Összehasonlít-
va az otthoni viszonyokat, kisebbségi 
létünk körülményeit az erdélyiekkel, 
ráébredtem, hogy nálunk is mennyi 
szép hely, nagyszerű ember van. Meny-
nyi fontos történelmi esemény, nagyság 
kapcsolódik pátriánkhoz. Erdélyben 
sem mindenki hős: ahol 20 éve még 
jelentős magyar közösség élt, mára 
csak szórványban vannak magyarok. 
Például Marosvásárhelyről az 1990-es 
forrongásokat követően, amikor kiver-
ték Sütő András írónak a szemét, 14000 
magyar távozott. Székelyföldön még 
tartják magukat a székely-magyarok. 
A Csíksomlyó közelében lévő Csíksze-
reda az egyetlen város, ahol nőtt a ma-
gyar lakosság részaránya. Galántán az 
utóbbi népszámlálási adatok szerint a 
lakosság 36%-a magyar. Huszonöt év-
vel ezelőtt 45% fölött voltunk… Mi az, 
ami megtartja a székelyt, az erdélyit? A 
szülőföldhöz, népéhez és az Istenhez való 
hűség. Ez a három együtt. Nemcsak bi-
zonyos ünnepi alkalmakkor, nemcsak 
akkor, amikor ez kényelmes és előnyös, 
hanem akkor is, amikor ez fájdalmas, 
reménytelennek, értelmetlennek tűnik. 
Mindez miért? Csak aki kitartóan kere-
si az igazságot, a szenvedést is vállalva 
érte, az tapasztalja meg, hogy Isten vele 
van, és a hűség jutalmát: a boldogságot: 
„Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned- 
halnod kell!” Életünk Isten igenje mire-
ánk: egyenként és népünk egészére. A 
mi válaszunk is legyen igen!

Pifkó Erzsébet, kísérő tanár

Az Arno-folyó két partján és annak 
völgyében elterülő városkát százado-
kon át a Medici-család uralta. Egy idő-
ben az Olasz Királyság fővárosa is volt, 
ma Toszkána kulturális központja, és 
számtalan történelmi és kulturális lát-
ványosságnak ad otthont. Történelmi 
belvárosa az UNESCO világörökségé-
hez tartozik. Ki ne szeretne mindezek 
után Firenzébe utazni? Nekem ez sike-
rült, még ha nem is igazán a turizmus 
volt a cél.

2016. szeptember végén az 
eTwinningnek köszönhetően részt 
vehettem egy igazgatóknak és veze-
tőknek szánt tematikus konferencián 
„Citizenship, a new ethic for the 21st 
century – the contribution of eTwin-
ning“ (Állampolgárság, egy új erkölcs a 
XXI. századnak – az eTwinning hozzá-
járulása) címmel. Mivel Európában és 
a világban is egyre több erőszakos cse-
lekményről értesülünk, valóban szük-
séges értekezni arról, hogyan lehetne 
az oktatás segítségével hozzájárulni a 
személyes fejlődéshez, és bebiztosítani 
az inkluzív oktatást minden diák és fi-
atal számára.

A konferencia kulcsszerepet játszott 
abban, hogyan lehetséges megerősí-
teni az eTwinning program keretén 
belül a tanár szerepét, és hogyan kell 
támogatni a demokrácia értékeit, a to-
leranciát, esélyegyenlőséget és a más-
ság respektálását. Az eTwinning egy 
elektronikus tér, amely lehetőséget ad 
az európai oktatási intézményeknek 
virtuális kapcsolatok létesítésére annak 
tanárain keresztül, majd egy tanulási 
közegben projekteket lehet közösen ol-
dani, tapasztalatot cserélni, a diákokat 
nemformális tanulásra ösztönözni.

A konferencia bemutatta az 
eTwinning létezésének 11 éve alatti ta-
pasztalatokat és a legjobb példákat. A 
250, többségében iskolaigazgató részt-
vevő több mint 30 országból érkezett. 
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy 
másodmagammal vagyunk Szlová-
kiából igazgatók, szlovákiai magyar-
ként pedig egyedüliként vettem részt 
a tanácskozáson. Pedig ilyen fórumo-
kon kiváló lehetőség adódik nemzet-
közi kapcsolatokat építeni és közös 
együttműködéseket elindítani, akár 
eTwinninges projekteken, akár Eras-
mus+ együttműködéseken keresztül.

Peternai Zsuzsanna, Pázmány Péter 
Gimnázium, Érsekújvár

FIrenzeI 
TapaSzTalaTok
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szakMai tapasztalatszerzés 
londonban

A középiskolai végzősök számára a 
legnagyobb kihívás, hogy megfelelő 
munkahelyet találjanak a lehető legrö-
videbb idő alatt. A munkaadók több-
sége „kész” végzősökre vágyik, olyan 
munkaerőre, aki talpraesett, rugalmas, 
széleskörű áttekintéssel rendelkezik és 
egyben tapasztalt. Vajon hol szerezhet 
a mai diák megfelelő szakmai tapasz-
talatot, miközben iskolába jár? Erre a 
kérdésre keresve a választ döntöttünk 
úgy, hogy a komáromi Kereskedelmi 
és Szolgáltatóipari Szakközépiskola ta-
nulói számára lehetőséget biztosítunk 
külföldi tapasztalatszerzésre, amely 
újabb perspektívát kínál a szakmai 
képzés minőségének növelésében. 
Iskolánk sikeresen pályázott az Eras-
mus+ Európai bizottság programja 
keretén belül, így a kereskedelmi aka-
démia, a kereskedelmi és információs 
szolgáltatások, valamint az ipari-szol-
gáltatási vállalkozás szakok diákjai két 
hetes szakmai gyakorlaton vehettek 
részt. A helyszín sem volt mindennapi. 
London mint multinacionális metro-
polisz tökéletes helynek bizonyult, mi-
vel nemcsak maga a szakmai tapaszta-
lat, hanem más kultúrák megismerése 
is fontos szerepet játszik az egyén fej-
lődésében, látókörének szélesítésében. 
Iskolánk 12 tanulója betekintést nyert 
nemzetközi non-profit szervezetek, 
szállodaláncok, könyvelői irodák mű-
ködésébe, ezáltal bővítették szakmai 
tudásukat, számítógépes ismereteiket, 
valamint angol nyelvű kommunikáci-
ós készségeiket. Ez a felbecsülhetetlen 
tapasztalat a következő tanévben to-
vábbi 16 diákra vár.

Hajabács Andrea

Balról: Kovarčík Sára, Bartalos Angelika, 
Elek Fanni Mária és Elek Máté

2016 novemberében a komáromi Se-
lye János Gimnázium is bekapcsolódott 
„Az év németese” elnevezésű versenybe, 
amely a cseh Kompetenciafejlesztő Inté-
zet és a Czech Us Agency szervezésében 
valósult meg. 

Az online verseny keretében hét 
ország majd háromezer középiskolá-
sa mérte össze német nyelvtudását: 
Csehország, Szlovákia, Horvátország, 
Magyarország, Szlovénia, Észtország és 
Norvégia képviseltette magát. Szlová-
kia 32 tanintézményéből 377 tanuló 
vett részt. 

A  diákok feladata egy igényes on-
line teszt megoldása volt, amely olva-
sás- és hallásgyakorlatokból állt, va-
lamint videórészleteket, nyelvtani és 
szókincsre vonatkozó feladatokat is 
tartalmazott. A teszt – amelyet a Czech 
Us Agency szakemberei állították ösz-
sze – megfelelt a közös európai referen-
ciakeret B2 szintjének. A fődíj rendkí-
vül motiváló: az első 20 helyen végzett 
diák  egy tartalmas nyelvtanfolyamon 

November 3-án rendhagyó történelmi 
barangoláson vehettek részt a komáromi 
Munka Utcai Alapiskola felső tagozatos 
tanulói. Ozsváth Sándor debreceni mű-
velődéstörténész előadása vezette hall-
gatóit végig azon az úton, melyen hon-
foglaló elődeink s későbbi felmenőink 
jártak. Mintha egy érdekes mesének let-
tek volna szem- és fültanúi a gyerekek, 
melynek során időben és térben utazva 

vehet részt a történelmi Prága egyik pa-
tinás nyelviskolájában. 

A Selye János Gimnázium 17 diákja 
versenyzett különböző évfolyamok-
ból. A végső eredményeket látva óriási 
meglepetéssel és nagy örömmel vettük 
tudomásul, hogy iskolánk a  teljes ösz-
szesítés után a nemzetközi mezőnyben 
a legelső helyen végzett, megelőzve az 
összes többi intézményt! Elek Fanni 
Mária (IV.D) a  2938 résztvevő közül 
az abszolút győztes! Hasonlóképpen 
nagyon büszkék vagyunk az előkelő 9. 
helyen végzett Kovarčík Sárára (V.N), 
valamint az első harminc között végzett 
Elek Máté (IV.A) és Bartalos Angelika 
(III.B) eredményére. 

Fanni és Sára nemcsak a prágai 
nyelvtanfolyamnak örülhet, hanem a 
jelentős pénzjutalomnak, könyveknek 
és a szponzorok által felajánlott további 
számos, értékes ajándéknak is. 

Nyerteseinknek szívből gratulálunk a 
rangos elismeréshez!
Tanáraik: Szénássy Edit és Fekete Judit

jElEntős 
neMzetközi siker 
a selye jános 
giMnáziuMban

történelMi 
Előadás 
rólunk s nekünk

olyan kérdésekre kaphattak választ, 
mint pl. Kik vagyunk mi, magyarok?, 
Honnét jöttünk?, Milyenek is voltak 
őseink?, Miért vagyunk nagyon mások 
itt, Európa kellős közepén?, vagy: Mitől 
„kortalan” a magyar nyelv? Biztos va-
gyok benne, hogy a bő másfél óra alatt 
minden jelenlévő gazdagabb lett egy-
egy bölcs gondolattal, új ismerettel vagy 
épp mosolygásra késztető ténnyel. 



Házunk Tája

A Szlovák Köztársaság Oktatási Mi-
nisztériuma és a Certifikált Mérések 
Nemzeti Intézete (NÚCEM) 2016. 
december 6-án tették közzé a  Szlo-
vákiában immár ötödik alkalommal 
végzett nemzetközi felmérés – idén 
az OECD PISA 2015 – eredményeit. 
2015-ben a  15 éves tanulók körében 
végzett reprezentatív felmérés során 
a  tanulók matematikai, olvasási–szö-
vegértési és természettudományi 
tudás- és készségszintjét vizsgálták, 
miközben a  főhangsúlyt a  természet-
tudományi részterületre helyezték.

a pisa 2015 legfontosbb 
Megállapításai: 
A szlovákiai tanulók eredményei – ha-
sonlóan, mint az előző, vagyis a 2012-
ben végzett felmérés adatai szerint 
– mindhárom vizsgált területen jelen-
tős mértékben elmaradtak az OECD 
országok tanulóinak eredményeitől, 
és ami valóban elgondolkodtató, hogy 
minden részterületen fokozatos vissza-
esés, romlás észlelhető még akkor is, ha 
ez a visszaesés a 2012-es eredmények-
hez viszonyítva statisztikailag nem je-
lentős. Egyértelműen negatívan értéke-
lendő viszont a veszélyeztetett (rizikós) 
csoportba sorolható tanulók számának 

növekedése, hiszen ezek a tanulók a 
megadott értékelési kategóriák alapján 
a felmérésben résztvevők között ki-
mondottan a leggyengébb eredményt 
érték el. Ugyancsak a visszaesést bizo-
nyítja az a tény is, hogy százalékarány-
ban tovább csökkent a legmagasabb 
szintet, legjobb eredményt elérő tanu-
lók csoportjába bekerültek száma, még 
akkor is, ha ez a mutató a csökkenés 
nagyságát tekintve még lényegében 
összehasonlítható a 2012-es felmérés 
során észlelt adattal. 2015-ben a ter-
mészettudományi készségek terén az 
OECD országok eredményeinek átlaga 
493 pont volt, Szlovákia viszont csak 
461 pontot ért el, és ez az eredménye 
ráadásul a 2012-es teljesítményétől is 
8 ponttal marad el. Ezen adatok tük-
rében már egyértelműen állíthatjuk, 
hogy a szlovákiai tanulók teljesítménye 
ezen a területen is jelentős mértékben 
elmarad az OECD országok átlagered-
ményeitől. Megjegyzendő, hogy az 
OECD átlagával szinte azonos ered-
ményt Izrael, Málta és Görögország ért 
el, és Szlovákia eredményét mindössze 
három ország – Chile, Törökország és 
Mexikó – múlta alul.

Tanulóink természettudományi tu-
dás- és készségszintje 2015-ben 10 

ponttal maradt el a 2012-es eredmény-
től, ami lényegében nem tekinthető 
rémisztő eltérésnek. Ha azonban fi-
gyelembe vesszük azt a tényt, hogy ez 
az eredmény 28 ponttal alacsonyabb a 
2006-ban mért eredménytől, akkor már 
valóban okunk van arra, hogy jelentős 
visszaesésről beszéljünk... A PISA tanul-
mányok elgondolkodtatóan jelzik, hogy 
Szlovákia ezen a téren 2006-tól fokoza-
tosan romló eredményeket produkál, és 
egyre jobban elmarad az OECD orszá-
gok átlaga mögött. 2015-ben a szlová-
kiai diákoknak már közel egyharmada 
– 30,7%-a – tartozik a  veszélyeztetett 
csoportba, ami 10,7%-kal rosszabb a 
2006-os állapotnál, és 9,5%-kal van az 
OECD átlag alatt. A 2012-es adattal ösz-
szehasonlítva az is megállapítható, hogy 
a rizikós, vagyis a veszélyeztetett tanu-
lók csoportjában jelentősen megnőtt a 
szakközépiskolások aránya, és 2006-hoz 
viszonyítva viszonylag nagymértékben 
csökkent a kiváló eredményt elérők szá-
ma. 2015-ben a felmérésben résztvevő 
tanulóknak mindössze 3,6%-a tartozik 
ebbe a csoportba. A legnagyobb vissza-
esés – csökkenés ebben a kategóriában 
éppen a  nyolcosztályos gimnáziumok 
tanulóinál mutatható ki, ami szintén 
elgondolkodtó.

a pISa 2015 nemzeTközI FelméréS alapján a SzlovákIaI Tanulók ereDményeI 
nem érIk el az oeCD orSzágok áTlagáT



Házunk Tája

a MateMatikai tudás- 
és készségszint eredMényei: 

A szlovákiai tanulók a matematikai 
készségek szintjének felmérésében 475 
pontot értek el, az OECD országok átla-
ga pedig 490 pont volt. Szlovákia ered-
ményéhez hasonlóan teljesített Málta, 
Litvánia, Magyarország és az Amerikai 
Egyesült Államok, míg a leggyengéb-
ben Görögország, Chile, Törökország 
és Mexikó. A 2012-es eredményhez 
viszonyítva Szlovákia 6 ponttal gyen-
gébben teljesített, ami lényegében 
nem tekinthető ijesztő visszaesésnek. 
Nem történt jelentős változás a rizikós 
csoporttal kapcsolatos eredmények-
nél sem, még abban az összefüggés-
ben sem, hogy 2003-hoz viszonyítva 
– amikor a matematika a legfontosabb 
vizsgált terület volt, és a veszélyeztetett 
tanulók csoportjába a tanulók 20%-a 
tartozott – 7,7%-kal több tanuló ke-
rült a rizikósnak minősített csoportba 
(ebbe a csoportba 2012-ben a  tanulók 
27,5, majd 2015-ben a  27,7%-a ke-
rült). Tény azonban, hogy ez az arány 
4,3%-kal rosszabb az OECD átlagnál, 
ami számunkra ebben az esetben sem 
hízelgő adat. E csoportban szintén nö-
vekedett – bár nem jelentős mértékben 
– a szakközépiskolások aránya. Itt is 
elgondolkodtatónak tekinthető, hogy 
2012-höz viszonyítva jelentősen csök-
kent a tudás- és készségek legmagasabb 
szintjét elérők aránya, főleg a négy-
osztályos gimnáziumok tanulói közül. 
Ugyancsak figyelemfelkeltő, hogy a 4 és 
a 8 osztályos gimnáziumok tanulóinak 
3%-a a veszélyeztetett tanulók csoport-
jában kötött ki.
                                                                                                                                                    
az olvasási tudás- 
és készségszint 
felMérésének adatai: 

Szlovákia ebben a kategóriában 453 
pontot ért el, az OECD átlag pedig 493, 
vagyis az átlagtól 40 ponttal maradtunk 
el. Ez az eredmény lényegében már 
minden további kommentár nélkül is 
nagyon sokat mond. Szlovákiához ha-
sonló eredményt Chile és Málta ért el, 
ettől is rosszabbat pedig csak Törökor-
szág és Mexikó, vagyis a felmérésben 
résztvevők közül mindössze ezt a két 
országot voltunk képesek megelőzni, 
tehát mélyen az OECD átlaga alatt vé-
geztünk. 2012-höz viszonyítva is 10 
pontos a visszaesésünk, ami ebben az 
esetben nagyon jelentős. A veszélyez-
tetettek csoportjában végzett a tanulók-
nak csaknem az egyharmada (32,1%), 
2012-ben még ez az adat is 3,9%-kal 
jobb volt. Ezek a  tanulók egyáltalán 

nem rendelkeznek a továbbtanuláshoz 
szükséges olvasási készségekkel, mégis 
eljutottak az alapiskola adott maga-
sabb évfolyamába, illetve a középis-
kolába is, ami valóban ijesztő állapot. 
E csoportban főleg a nem érettségivel 
végződő képzési szakokon tanuló kö-
zépiskolások, illetve az alapiskolások 
képviseltetik magukat, de sajnos sta-
tisztikai szempontból is mérhető a 
négyosztályos gimnáziumot látogató 
diákok jelenléte, sőt számuk a 2009-es, 
illetve 2012-es adatokkal összehasonlít-
va növekvő tendenciát mutat.

alapinfoRMációk a pisa 2015-
ös fElMéRésRől:

A PISA felmérések és a felmérésekről 
készült tanulmányok fontos adatokat 
szolgáltatnak a 15 éves tanulók tudás- 
és készségszintjéről, az iskolák munká-
jának eredményességéről és a  bekap-
csolódott országok iskolarendszerének 
eredményességéről – mindenekelőtt 
az olvasási, matematikai és természet-
tudományi ismeretek és készségek 
szintjéről. A PISA felmérések és tanul-
mányok 2000-től hároméves ciklusok-
ban ismétlődnek. Szlovákia – mint az 
OECD tagországa – 2003-ban kapcso-
lódott be e felmérésekbe. A  legutóbbi 
felmérés (a PISA 2015) a természettu-
dományi tudás- és készségszintet állí-
totta figyelme középpontjába. Ebben 
az évben azonban lehetőség adódott 
arra is, hogy a pénzügyi ismereteket, 
valamint az adott problémák csapat-
munkában való megoldásával kapcso-
latos készségek szintjét is felmérjék. 
Szlovákia mindkét említett felmérésbe 
bekapcsolódott. A PISA felmérések 
történetében 2015 további jelentős vál-
tozásokat is eredményezett, hiszen elő-
ször volt lehetőség arra, hogy kizárólag 
elektronikus úton, vagyis kizárólag az 
adott számítástechnikai eszközöket 
használva kapcsolódjanak be az iskolák 
a felmérésbe. 2015-ben összesen 72 or-
szág és a világ további 35 régiójának (35 
OECD ország és 62 további partner és 
régió) megközelítőleg 540000 tanulója 
vett részt ebben a  nagyszabású akci-
óban. Szlovákiából a  NÚCEM adatai 
szerint 2015. április 20-30. között 292 
iskola 6350 diákja (3035 lány és 3315 
fiú) adott számot eredményességéről 
és felkészültségéről, akik alapiskolások, 
a  4 és 8 osztályos gimnáziumok, illet-
ve a szakközépiskolák diákjai voltak. 
A  PISA 2015-tel kapcsolatos további 
információk, összehasonlítások és fel-
adatlapok a www.nucem.sk külön erre 
a témára készített oldalán találhatók.           

pozsonyban tárgyaltak 
a szakeMberek a pisa 2015-ös 
neMzetközi felMérés 
EREdMényEiRől és az iskolá-
ink által elért eredMények 
javításának lEhEtőségEiRől

2016. december 13-án és 14-én 
– Szlovákia európai uniós elnöksé-
gének kapcsán – az egyes országok 
oktatásügyének irányításával meg-
bízott országos hatáskörű intézmé-
nyek vezérigazgatói (DG Schools). 
Tanácskozásuk fő témája az óvodai 
nevelésben, az alap- és középiskolai 
képzésben bevezetendő reformok és 
oktatáspolitikai kérdések megvitatása 
volt. A  vezérigazgatók plenáris ülését 
a  Szlovák Köztársaság Oktatásügyi 
Minisztériumának államtitkára, Oľga 
Nachtmannová nyitotta meg. Megnyi-
tó beszédében hangsúlyozta, hogy az 
oktatási szféra irányításában jelentős  
feladatot ellátó vezérigazgatók szere-
pe pótolhatatlan az országok alap- és 
középiskolákkal kapcsolatos európai 
politikájának a meghatározásában, re-
alizálásában, ezáltal a közművelődés 
állapotának a javításában egész Euró-
pában. „Meg vagyok győződve, hogy 
az Önök elkötelezett hozzáállása ma-
gasabb szintre emeli egész munkán-
kat, hogy sikeresebben haladhassunk 
az oktatás színvonala emelésének vi-
szonylag bonyolult útján, hogy az eu-
rópai fiatalok megfelelő ismeretekkel, 
tudással rendelkezzenek, olyan kész-
ségekkel, kompetenciákkal, amelyek 
révén sikeres, teljes értékű, társadalmi 
szempontból hasznos tagjaivá válja-
nak országuknak és egész Európának.“ 
A rendezvény fontos része volt a kulcs-
fontosságú kompetenciák kialakítá-
sával és az Európai monitor 2016-tal 
kapcsolatos vita, valamint további két 
workshop az adott lehetőségek haté-
kony kihasználásának mikéntjeiről. 
A tanácskozás második napján a PISA 
2015 részletes elemezése volt napiren-
den. 
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legkedVesebb kÖnyVem könyvajánló

A címlap Radványi Adél fényképének 
felhasználásával készült. 

szerzőink

kaTedra

Nem tartom magam egy kifejezetten olva-
sott embernek, ennek ellenére nehéz mon-
dani egy olyan olvasmányt, amit kedven-
cemként tudnék megjelölni. Viszont, ha 
olyat kéne mondanom, amit szinte minden 
évben újraolvasok, az A Mester és Margari-
ta.
Sokféleképpen lehet ehhez a könyvhöz 
közelíteni, hiszen annyi rétege van. Azt 
hiszem, Bulgakov egy igazi mesterművet 
alkotott. Rengeteg értelmezési lehetőséget 
rejt magában a szöveg, ami számomra 
olyan, mint egy kincsesláda. És éppen ebből 
kifolyólag nem mondhatnánk, hogy a törté-
net egyszerű.
Berlioz, az irodalmár és Ivan Nyikolajevics 
„Hontalan” költő egy szép napon  ugyan-
is Moszkvában sétálgatva összetalálkozik 
egy külföldi történész-konzultánssal, aki 
Woland professzorként mutatkozik be. A 
rövid beszélgetés során ez a rendkívül ki-
finomult úr megjósolja Berlioznak, hogy 
még aznap meghal, Ivannak pedig, hogy el-
megyógyintézetbe kerül. Így indít a könyv, 
már az első néhány mondatával magába 
szippant.
Mindeközben pedig két másik férfi 
történetét is megismerhetjük, mintegy éles 
váltással a moszkvai helyszíntől. Ponczius 
Pilátus Júdea helytartója elé ugyanis egy 
furcsa, idegen férfit vezetnek, akit Jesuának 
hívnak. A regényt átszövi e két bibliai 
alaknak a jelenléte, mégis egy teljesen más, 
a mai napig újnak ható elgondolással tölti 

meg, mégsem forgatja ki és nem torzítja 
el a keresztény vallás alapelveit. És azt 
hiszem, ez az a pont, ahol a történetben 
elhangzik egy mondat, ami A Mester és 
Margarita első olvasása óta meghatározza a 
gondolkodásomat:
„- Most pedig mondd meg nekem, miért hasz-
nálod állandóan ezt a kifejezést: „jó embe-
rek”? Mindenkit így szólítasz?
- Mindenkit – erősítette meg a rab. – Rossz 
ember nincs a világon.”
A jóslatnak megfelelően Ivan elmegyógyin-
tézetbe kerül, ahol megismerkedik egy rej-
télyes ismeretlennel, aki szintén az intézet 
bentlakója, és aki Mesterként mutatkozik be 
neki. A Mester elmeséli neki, hogy jutott ő 
maga az intézmény falai közé, mely történet-
ből nem csupán egy szerelmi történet bonta-
kozik ki, hanem a korabeli szovjet politikai 
és társadalmi rendszerének kritikája is.
Ettől a ponttól kezdve pedig a történet – 
váltakozva az intézetbeli, Jesua és Ponczius 
Pilátus, a Mester szerelmének, Margaritá-
nak és Woland professzornak a jelenetei-
vel – mozaikossá válik. És épp ezért, mivel 
a mester, és most ez alatt a kifejezés alatt a 
szerzőt, Bulgakovot értem, ennyi mindent 
képes volt „beletenni” regényébe, lett oly-
annyira szép ez a regény. Azt hiszem, ennél 
kifejezőbben nem lehetne elmondani, mi 
is  A Mester és Margarita. Szép. Mindenki 
megtalálja benne a magáét.
Említettem, hogy egy fekete, beszélő kandúr 
is van benne?

csillag lajos
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(barbara.galambos90@gmail.com); HAJDUNÉ LÁSZLÓ ZITA, a PTE, Általános Orvostudományi Kar, Testnevelés és Mozgásközpont okta-
tója (zita.laszlo.hajduné@aok.pte.hu); Mgr. HOLOP SZILVIA, a Bátorkeszi Rét utcai MTNy Óvoda igazgatónője (sziszike03@freemail.hu);  
RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk);  
PaedDr. KISS SZILVIA, a Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola matematika-kémia szakos tanára, Dunaszerdahelyen él 
(szisziki@gmail.com); PaedDr. KRALINA HOBOTH KATALIN, PhD., a Szlovák Műszaki Egyetem Építőipari Karának adjunktusa, Vásár-
úton él (katalin.hoboth@stuba.sk); PaedDr. ÖLVECZKY EDIT, PhD., magyar-szlovák szakos tanár, Padányon él (olvecky.edit@gmail.com); 
STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban él 
(stirberlajos@gmail.com); SZIJÁRTÓ ADRIENN, az Eötvös Loránd Tudományegyetem PPK doktorandusza (adrienn.szijarto@gmail.com); 
SZKRAJCSICS EDIT, a pécsi Budai Városkapu iskola tanára (szkre444@freemail.hu); RNDr. TÓTH TAR ÉVA, a Comenius Egyetem 
Természettudományi Kara molekuláris biológia szakos doktorandusza, Somorján él (eva.tarova@gmail.com); PaedDr. ZOLCZER PÉTER, 
a Selye János Egyetem Modern Filológiai Tanszékének oktatója, Ipolybalogon él (zolczerp@ujs.sk)

kedVenC kÖnyVem: 
a mesTer 
és margarITa

g. nagy lászló  európa Művészete i. rész
Az első rész első fejezete az őskor képzőművészeti alkotásait mutatja be, visszate-
kint az ábrázoló művészet nehezen megragadható kezdeteinek korába, ismerteti 
az alkotások keletkezésének valószínűsíthető okait. Az ókor korai nagy kultúrá-
inak kapcsán foglalkozik a közel- és a közép-keleti újkőkori és bronzkori nagy 
civilizációk kiformálódásával és általános ismertetőjegyeivel. Bemutatja az antik 
Európa társadalmainak kifejlődésére és azok művészetének alakulására hatást 
gyakorló ősi civilizációk fő fejlődési szakaszait, ismerteti az ókori nagy mezopo-
támiai népek – a sumérek, az akkádok, az asszírok, a babilóniaik és a perzsák –, 
továbbá az ókori Egyiptom, valamint a bronzkori égei nagy civilizációk – Kréta, 
Mükéné és Trója – építészetét, szobrászatát és festészetét.

eredeTI ár: 11,00 eur kedVezményes ár: 5,50 eur

g. nagy lászló  európa Művészete ii. rész

Az „Európa művészete“ második része a reneszánsz kor művészetével, a manieriz-
mussal, a barokk kor művészetével és a rokokó művészettel, valamint a 18., a 19. és 
a 20. század fő stílusirányzataival foglalkozik. Napjaink – az ezredforduló évtizedei-
nek – festészetéről képekben emlékezik meg. A reneszánsz kor művészetét két vona-
lon – az itáliai reneszánsz és az Itálián kívüli (északi) reneszánsz vonalán – tárgyalja. 
A fejezet felvázolja az itáliai reneszánsz művészet társadalmi-szellemi hátterét, mű-
vészeti ágazatonként és korszakonként felsorakoztatja legjelentősebb művészegyé-
niségeit, ismerteti festészeti műfajait és stílusirányzatainak jellegzetességeit.

eredeTI ár: 11,00 eur kedVezményes ár: 5,50 eur

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

RENDKíVüLI  AKCIÓ A FEBRUÁRI HÓNAPBAN. 
A két kötet most együttesen 11 euróba kerül.
Ez egy kihagyhatatlan ajánlat a diákok jutalmazására. 
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az óVodás-
korúaknál

2017. február

szíj-
árTó 

adrIenn: mIér-
tekről a nyilvános 

beszédben

CsICsay orsolya: 
farsangI Han-

gulaTTeremTés 
- gyermekVersek 
draMatikus já-
Tékokkal Való 
feldolgozása

kIss szIlVIa: 
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mélTaTása 
a kaTedra-elIsmerés 

áTadása alkalmá-
ból

kralIna 
HoboTH 
kaTalIn: 

korszerű 
onlIne 

szóTár(ak)

„Gyermekeim, a jóság, a szeretet a legjobb dolog a világon. Legyetek min-

dig jók!” (Borsos Mihály, nagyfödémesi plébános, iskolánk névadója)

borsos mIHály alapIskola 

– nagyfÖdémes

Egy rendhagyó irodalomóra.

A hagyományos márciusi megemlékezés.

Egy szórakoztató gyermeknap.

Halloween éjszakáján sem féltünk… nagyon.

A Mikulás és kísérete. Évek 
óta a kilencedikesek szervezik 
a Mikulás-ünnepséget az isko-
lában és a helyi óvodában is.

Találd ki, hogy ki vagyok? Kalóz, macska, 
boszorkány vagy cigánylány jól szórako-
zik a karnevál napján.

Az alsó tagozatosok a természetis-kolában. Mindenkire ráfér egy kis pihenés a megerőltető túra során. 

A Családi sportnapon szülő 
és gyermek együtt tornázott.

Évente megemlékezünk 

az aradi vértanúkról.

A rátóti csikótojás című elő-

adás a magyar népmese napján. A magyar kultúra napját ki-

csi és nagy együtt ünnepelte.
Anyák napi emlékműsor.

A kis gyufaárus lány történetét 
közösen adtuk elő karácsonykor – 
fontos, hogy a diákjaink közösen is 
dolgozzanak, legyen az elsős vagy 
éppen nyolcadikos, kilencedikes.

2003-tól névadónk tisztele-
tére háromévente szervezzük 
meg a Borsos Mihály Napo-
kat. Ennek elengedhetetlen 
része a kézműves foglalkozás.

Iskolánk saját szervezésű 
versenye a Mesevetélkedő. 
A képen a VIII. Mesevetél-
kedő Tündérkertje látható.

Az Egészségnap ke-retén belül az egész-séges életmódról sem feledkezünk meg. 

HorVáTH géza: 
maTemaTIkaI 

TeHeTségekeT 
gondozoTT négy 

éVTIzeden áT.
kaTedra-elIsme-

résben részesülT
mgr. lanCz IsTVán


