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Az én városom felhívÁs

szerzőink

kAtedrA

Az „én városom” körülbelül hatvan éve Po-
zsony.
1954-ben kerültem föl a koronázó s egye-
temi városba, tanulni, s azóta megszakítás 
nélkül itt lakom, s ez a hatvan év talán fel-
jogosít rá, hogy magaménak (is) tartsam 
a várost. Ha a kezem nyoma persze nem is 
maradt rajta, a megszámlálhatatlan lábnyo-
mom közül valamelyik valószínűleg máig 
ott van az utcáin, az egyetemei, iskolái elő-
adótermeiben, a szerelmes kapualjakban, a 
város egykori magyar redakcióiban, könyv-
kiadóiban és a – kórházaiban.
Van Rejtő Jenőnek egy könyve, az a címe, 
hogy Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem 
haldokoltam. Pozsony az a sarka a világnak, 
ahol én a legtöbbet haldokoltam. Egyszer 
megkérdezték tőlem, tulajdonképpen miért 
nem települök át Budapestre, mi köt Po-
zsonyhoz. S én hirtelenében nem tudtam 
okosabb választ kiötleni, mint azt, hogy 
leginkább a kórházak tartanak itt. Egy vá-
rosnak sem ismerem olyan jól a kórházait és 
orvosait, mint Pozsonyéit.
S ez a mai orvoshiányos időkben nem is 
olyan jelentéktelen szempont!
A válasz persze az igazsága ellenére is csak 
bonmot. Jól hangzik, de a valóság ennél ter-
mészetesen sokkal bonyolultabb.
1954-ben például távolról sem lettem azon-
nal pozsonyi polgár.
1956 körül írtam a következő bökverset:
                                              
Grand-kávéház
A Grandban a WC ülőkéje
olyan nagy, hogy két far is ráférne.
Persze, csak olyan soványabb fajta
mint az enyém. Míg csücsültem rajta
írtam ezt a „toalett” falára:
„Csakis polgárfenekek számára!”

Azaz 1956-ban még nagyon is népfinek érez-
tem magamat, ellenzékben mindennel szem-
ben, ami  polgár,  ami városi, ami Pozsony. 
S ha valaki akkor mégis a „városomat” fir-
tatja, inkább mondtam volna városomnak 
Komáromot, ahol, korábban, gimnáziumba 
jártam, vagy Rimaszombatot, ahol viszont 
az ún. polgári iskolát végeztem. Vagy akár 
Salgótarjánt. A legkorábban ugyanis ez 

a magyarországi bányaváros volt számomra 
a Város. Így, nagybetűvel. A háborút köve-
tő zavaros időkben ugyanis magyarországi 
iskolákban voltam kisdiák, s ha az otthon 
töltött szünetekről visszautaztam a magyar 
alma matereimbe, mindig Salgótarjánban 
szálltam vonatra, s akkoriban szinte az volt 
az egyetlen város, amelyet ismertem.
De lélekben én bizony nagyon sokáig Po-
zsonyban is „falusi” voltam és „paraszt” 
(holott felmenőim nem voltak parasztok, 
csak falun laktak), mi több, öntudatos „fa-
lusi” és „paraszt” voltam, de hogy ne han-
gozzék mindez túl parlagiasan, kieszel-
tem magamnak egy sajátos nacionálét: ha 
a  származásomat kérdezték, azt mondtam, 
„Gömörország” a hazám. S ez a metafo-
ra számomra azt jelentette, hogy a költők 
hazájából való vagyok, abból az országból, 
ahol a szó, a népdal, a mítosz, az élet és ha-
lál, az ember és a természet még szerves kö-
zösségben él, lélegzik.
Azóta már mondhatnám persze városom-
nak akár Budapestet, Prágát, Bécset, Párizst 
vagy Alma-Atát is, s ha mégis azt mondom, 
hogy az „én városom Pozsony”, annak a leg-
általánosabb oka az a hatvan év, amelyet 
leéltem benne. Ez alatt a hatvan év alatt az 
egykori falusi legényből városi polgár lett. 
Mondhatnám tehát akár azt is, hogy ez a vá-
ros második születésem helye.
Ez a második születésem azonban nagyon 
lassú folyamat volt. Talán azzal tudnám 
lassúságát érzékeltetni, ha sorra venném 
a pozsonyi lakhelyeimet, mert mielőtt 
a  pozsonypüspöki Alsóvadászi nevű dű-
lőben felépített lakónegyed (Dolné hony) 
egyik bérházának második emeletén végleg 
megfeneklettem (a nyolcvankét évemet te-
kintve azt hiszem, helyén való a szó), laktam 
a városnak legalább nyolc helyén: főiskolai 
internátusokban, szerkesztőségekben, al-
bérletekben, s végül saját lakásokban. Erre 
a szemlére azonban természetesen nincs 
itt hely és idő, egyet a sok pozsonyi lakhe-
lyem közül (a pozsonyi polgárrá válásomat 
tekintve a legmeghatározóbbat) azért meg-
próbálom megérzékíteni.

(folytatás a 8. oldalon)

Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és Paton él  
(albert.sandor43@gmail.com); PaedDr. INGRID ALFÖLDYOVÁ, PhD., a NÚCEM tudományos munkatársa, Pozsonyban él 
(ingrid.alfoldyova@nucem.sk); PaedDr. CSÁKY ANTAL, PhD., a nyitrai KFE adjunktusa, Kolonban él (acsaky@ukf.sk); 
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
Mgr. TOMÁŠ FICEK, a NÚCEM tudományos munkatársa, Partizánskeban él (tomas.ficek@nucem.sk); RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyu-
galmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); Mgr. KALOCSÁNYI MÓNIKA, 
a Komáromi Munka Utcai Alapiskola tanítónője, Komáromban él (kalocsanyi.m@gmail.com); KOSSÁR GEORGINA, szerkesztő-riporter 
(georginavirag@freemail.hu); PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él 
(annamaria73@gmail.com); PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD., a Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, az eTwinning nagy-
követe, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); doc. PINTES GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagó-
giai Karának tudományos dékánhelyettese, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); 
STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban 
él (stirberlajos@gmail.com); Mgr. SZERDI ILONA, a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola doktorandusza, 
Királyhelmecen él (szerdi.ilona@gmail.com); TŐZSÉR ÁRPÁD, a Nemzet Művésze, Kossuth-és József Attila-díjas költő, nyugalmazott 
egyetemi oktató, Pozsonyban él

pozsonyi őrjÁraT
Tőzsér ÁrpÁd

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Közép-euró-
pai Tanulmányok Kara, az Arany A. László Polgári Társulás, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai 

Tanács 
a 2017/2018-as tanévben ismét meghirdeti a 

LEGERE IRODALMI VERSENYT.

A verseny témája: ARANY JÁNOS ÉLETMŰVE
A verseny célcsoportja: háromfős középiskolás csapatok

A verseny helyszíne: Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra

A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a 
legere.irodalomverseny@gmail.com 

kérhetnek tájékoztatást.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.

esszéíró verseny
íGy lÁTom én a kiTelepíTésT

versenyfelhívÁs

A Katedra folyóirat „Így látom én a kitelepítést” címmel esz-
széíró versenyt hirdet az alapiskolák felső tagozatos tanulói 
számára, melynek témája – ahogy a cím már előzetesen utal 
rá – az 1947-1949 között lezajlott lakosságcsere és a szlovákiai 
magyarok Csehországba való deportálása.

Idén emlékezünk meg a hetven éve történt tragédiáról, 
amelynek eredményeképp több mint százezer szlovákiai ma-
gyart telepítettek kényszerrel Magyarországra és hurcoltak 
el Csehországba. Ma is élő kitelepítettek – akik hetven éve 
javarészt gyerekek voltak még – számtalanszor beszámoltak-
beszámolnak arról, miként fáradoztak azon, hogy emlékeze-
tükben megtartsák szülőföldjük legalább néhány, számukra 
kedves emlékét, s idegen földön való felnőtté válásuk során 
ezekből az apró mozaikkockákból táplálkozott soha nem 
múló igényük, hogy kapcsolatukat a szülőföldjükkel mind-
máig fenntartsák.

Versenyünk témája nem a történelmi tények felsorolása és 
elbeszélése. Arra vagyunk inkább kíváncsiak, hogy a kitele-
pítettek kiállása a szülőföld mellett milyen mértékben szólítja 

meg a ma fiataljait; a tanulók hogyan látják és értelmezik a 
hetven éve történt tragédiát; van-e kitelepített ismerősük, ro-
konuk, akinek elbeszéléséből a puszta tények ismeretén túl a 
haza és az otthon szeretetéről is tanultak.

Az esszék terjedelme: 1-2 oldal

Beküldési határidő: 2017. november 20. 

Az eredmények kihirdetésének időpontja: 2017 decembere 

A beérkező munkákat négytagú zsűri értékeli:
Doc. Simon Attila, PhD., a Selye János Egyetem Történelem 
Tanszékének tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Inté-
zet ügyvezető igazgatója
Mgr. Angyal László, PhD., a Katedra Történelemverseny 
szervezője, történelemtanár
Mgr. Presinszky Ágnes, a Katedra Történelemverseny volt 
gesztora, történelemtanár
Mgr. Tóth Tibor, a Katedra Földrajzverseny szervezője, tör-
ténelemtanár



Dobogó

TarTalomjegyzék
Visszatekintve az előző iskolai évre, bát-
ran nyugtázhatjuk, hogy valami ismét 
megmozdult. Ismét olyan erők szabadul-
tak fel (és el), melyek hatását csak a jövő-
ben tapasztaljuk majd. Több mint másfél 
évtized állt a szlovákiai pedagógusközös-
ség rendelkezésére, hogy napirendre tér-
jen a Millennium-tervezet (projekt) esz-
méi, víziói és célkitűzései terén. Erre újra 
szembe találjuk magunkat egy hasonló, de 
jóval terjedelmesebb anyaggal (több mint 
280 oldal), aminek szerzői a (szó szerinti 
fordításban) „Tanuló Szlovákia” nevet ad-
ták. Maga a dolgozat 2017. március 15-én 
került nyilvánosságra, és elég heves fogad-
tatásban volt része. A teljesség kedvéért 
jegyezném meg, hogy a leendő nevelési-
oktatási reform alapdokumentumát meg-
előzték annak tézisei, melyekről különbö-
ző szinten folyt már vita és konzultáció. A 
végleges (publikált) anyag ennek a folya-
matnak az eredménye, és nem vagyok biz-
tos benne, hogy minden esetben javítani 
sikerült az eredeti tézishez képest.

Foglalkozzunk viszont inkább azzal, 
hogy mire való egy ilyen terjedelmes dol-
gozat, és miként érinti a mindennapok 
felvidéki pedagógusát! Már a korábban 
említett Millennium-tervezettel is volt 
egy nem elhanyagolható probléma: sokan 
úgy értelmezték, hogy az pontosan előírja 
mindenkinek, mit és hogyan kell csinál-
nia. S akkor majd minden jó lesz, és az 
iskoláink, diákjaink, tanáraink rögtön „vi-
lági” színvonalat fognak megütni. Óriási 
tévedés mindez, s tartok tőle, hogy a több 
mint másfél évtized alatt semmit sem vál-
tozott (javult) e tekintetben az érintettek 
köre. Vagy legalábbis annak többsége. 
Számomra érthetetlen, hogy miért jobb 
az valakinek, hogy úm. „tollbamondják” 
neki, mit és hogyan tanítson, és minden, 
ami ettől eltér, az már eretnekség, speku-
láció, zagyvaság. Aki olvassa az efféle dol-
gozatokat, annak nem csak a szöveget kell 
értelmeznie, de fogékonynak kell lennie 
a sorok közötti olvasáshoz is. A „Tanuló 
Szlovákia” lényege pedig pontosan a sorok 
között rejtőzik. Van benne persze egy se-
reg konkrétum is, melyek inkább utópisz-
tikusnak, semmint reálisnak hathatnak a 
gyakorló pedagógus számára. Az viszont 
alapállásból sem szimpatikus nekem, ha 
valaki rögtön azt keresi benne, hogy miért 
nem lehet ezt meg azt, esetleg számológé-
pén számolva „érvel”, hogy erre úgysem 
lesz soha pénz. Tudom, sok mindenhez 
kell az anyagi fedezet, de rengeteg dolgon 

tud (tudna) változtatni az iskola és a peda-
gógus jelen feltételek mellett is. 

Szerintem pedig ez az, ami miatt, mond-
hatni, örülnünk is kellene az efféle doku-
mentumoknak. Időről időre tükröt állít ne-
künk, összegzi azt, hogy hányadán állunk a 
„világi” színvonalhoz vezető úton. Szerin-
tem nem vagyunk olyan rosszak és gyen-
gék, mint azt sokan mondják. De a „világi” 
színvonaltól is elég messze vagyunk. Ben-
nem egy örök dilemma fogalmazódik meg 
a hazai intézményes edukációval kapcso-
latban. A biztonságérzetet adó stagnálás és 
a kockázatvállalással együtt járó változtatás 
dilemmája. Az első verzió abból indul ki, 
hogy ami jó volt a múltban, jó lesz a jövő-
ben is. Eközben elszalad mellettünk a világ, 
és mindenfélék leszünk, de „világiak” biz-
tos nem. Az egész edukáció komolysága és 
összetettsége viszont abban nyilvánul meg, 
hogy a „nem világi” színvonal melletti dön-
tést nem a diák, hanem a pedagógus hozza 
meg. Pedig a diák jövőjéről van igazán szó. 
A pedagógus dönt ugyanis (nagyrészt) ar-
ról, hogy mit és hogyan fog tanítani. Nem a 
tananyagra gondolok, hanem pl. arra, hogy 
„az elemzést” tanítom-e meg, vagy megta-
nítom a diákot elemezni. 

A pedagógusmesterség egyik legkonkré-
tabb megnyilvánulása, hogy képes vagyok 
folyamatosan döntést hozni arról, miben 
változom, mit változtatok és mit nem. Az 
utóbbi húsz év számomra szintén érdekes 
kettősségeket hozott e tekintetben. Elhagy-
tuk a normakövetést és a stabil értékrend-
szereket. Itt kvázi „modernizálódtunk”. Ez-
zel szemben a mit, hogyan, ki és leginkább 
miért tanulunk, tanuljunk kérdésre ugyan-
azokat a válaszokat adjuk és kapjuk, mint 
jó pár évtizeddel ezelőtt. Rendben van ez? 
Ugye, nem? S nem csak azért, mert mi „vi-
lágszínvonalúak” akarunk lenni! Személy 
szerint azt kívánnám az előttünk álló is-
kolaévre, hogy (függetlenül attól, mi lesz 
a „Tanuló Szlovákia” sorsa) minél többen 
gyakoroljanak önreflexiót (esetleg önkriti-
kát), keressék és találják meg azon terüle-
teket, melyekben változni, fejlődni, javulni 
tudnak. Ha másért nem, akkor azért, hogy 
reggelente bátran nézhessünk diákjaink és 
azok szülei, kollégáink és önmagunk sze-
mébe. Ahogy tavalyi „évköszöntőmben” is 
írtam: minden év újrakezdés. Tekintetün-
ket pedig most nem feltétlenül Párizsra kell 
vetnünk, hanem önmagunk szakmai meg-
újhodására. Visszavezető út nem létezik. 
Csak előre. Kívánok mindenkinek sikeres 
és elégedettségre okot adó tanévet!

NiNcs más hátra, miNt: előre!

PinTes gábor

2  tőZsÉr árPáD: POZsONYi őrJárat
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négyszemközT

 Azt olvastam: nagyon nagyra értéke-
li ezt a kitüntetést. Vajon miért?
 Igen, az információ igaz, ugyanis 

nagyon sok kitüntetést kaptam már. 
És nemcsak idehaza, Magyarorszá-
gon is (2013-ban a Magyar Érem-
rend tisztikeresztjét, 2015-ben a Pro 
Probitate – Helytállásért díjat – a szerk. 
megj.). Mégis ez a díj az, ami a szívem-
nek oly kedves, hiszen a pedagógiáról 
szól. És a hazai pedagógus szervezettől 
kaptam: tehát a sajátjaimtól, ha szabad 
így fogalmazni. Én tulajdonképpen 
több, mint fél évszázadot a katedrán 
töltöttem, voltam középiskolai tanár, 
középiskolai igazgató, egyetemi tan-
székvezető, egyetemi rektor… Tehát az 
egész életemet tulajdonképpen ennek a 
pályának szenteltem, és ezért esett na-
gyon jól, hogy a pedagógusszövetség is 
értékeli/értékelte a munkámat. Három 
területi szervezet is javasolt, plusz egyé-
nek is, természetesen. A díjat ugyanis 
nem kapják, hanem adják – szokták 
mondani –, s ha nincs javaslat, nincs 
előterjesztés, akkor nincs díj sem. Úgy-
hogy én nagyon-nagyon örülök annak, 
hogy a kollégáim, kolléganőim értéke-
lik azt a munkát, amit eddig letettem az 
asztalra, illetve amit közösen letettünk, 
mert ez nemcsak rólam szól.

 Ön, ugye, gépészmérnöknek tanult. 
Hogyan került mégis a katedrára? 
Végül hogyan lett szerelmese ennyire 
a pedagógusi szakmának?
 Mondhatnám úgy is: véletlenszerű 

volt a találkozás. Soha nem készültem 

pedagógusnak. Amikor elvégeztem a 
kassai műszaki egyetemet – mint egy-
kori rendes diákhoz illő –, bementem a 
volt alma materembe, és eldicsekedtem 
az igazgató úrnak, hogy gépészeti okle-
velet szereztem a műszaki egyetemen. 
Ő ott nyomban felajánlotta nekem: 
gépészre szükség van, szívesen ven-
né, ha belépnék a kassai ipari iskolába 
tanítani. Én kértem egy picike halasz-
tást, mert közben házasságot kötöttem, 
nászútra utaztunk. Október elején tér-
tem vissza, és november elsején lép-
tem be a kassai ipari iskolába, osztály-
könyvvel a kezemben, és mindjárt a 
mélyvízbe: tanítani. Gépészeti szaktan-
tárgyakat oktató pedagógus lettem! Te-
hát igazából 1966. november elsejétől 
tanítok. Utána persze hiányát éreztem 
annak, hogy pedagógiai végzettségem 
nincs: a szakmában ugyan otthon le-
hetek, de hát a tanítás mégiscsak más-
ról szól. Beiratkoztam hát a pozsonyi 
Szlovák Műszaki Főiskola Tanárképző 
Intézetének mérnök-pedagógiai tan-
székére, ahol kétéves képzésen vettem 
részt, elsajátítva a pedagógiai pszicho-
lógia és didaktika alapjait. Én egy olyan 
tantárgyat tanítottam, aminek a neve 
gépelemek. Csavarokkal, fogaskerekek-
kel, csúnya kis gépészdolgokkal foglal-
kozik: s éveken keresztül azt kutattuk, 
azt vizsgáltuk, hogyan lehet ezt haté-
konyan tanítani. A különböző kutatá-
sokon szorosan együttműködtünk az 
eperjesi módszertani központtal: meg-
felelő taneszköz-készleteket fejlesztet-
tünk ki hozzá az ipari iskolán belül, s 

gyártottuk is, sőt a Szlovákiában mű-
ködő gépészeti szakközépiskolák ré-
szére árultuk is ezeket a készleteket egy 
besztercebányai tanszergyártó cégen 
keresztül. Egész iparista korszakomat 
igazából az jellemezte, hogy keressem 
a hatékonyság növelésének a lehetősé-
geit.

 Akkor ez nem teljesen pedagógia?!
 Hát ez kombinációja volt a tanításnak 

és a kutatásnak. Így sikerült megszerez-
nem a tudományok kandidátusa címet 
is, már középiskolás pedagógusként: 
nagyon sokat publikáltam, rengeteget 
jártam hazai és külföldi konferenciák-
ra, ahol főleg ezekről a kutatásokról 
számoltam be. Aztán a ’89-es bárso-
nyos forradalom után történt meg az a 
váltás, hogy az iskola tanulói, tantestü-
lete, alkalmazottai engem választottak 
meg igazgatónak. Ez volt az első igazi 
szabad választás, előtte az igazgatókat 
kijelölték a megfelelő pártemberek so-
rából. Én sosem voltam párttag, esé-
lyem sem volt a vezetés közelébe jutni. 
Az igazgatói posztot hét évig töltöttem 
be, ezalatt sok újítást vezettünk be. Pl. 
teljesen átalakítottuk az ipariskolának 
a tanítási struktúráját: az első két évben 
általános képzés folyt, és a tulajdon-
képpeni szaknak a megválasztása csak 
a harmadik évfolyamtól kezdődött. 
Tehát a diák akkor döntötte el, gépész 
lesz vagy elektrotechnikus. Lehetősé-
get kaptunk arra is, hogy teljesen új 
tartalommal töltsük meg az egyes tan-
tárgyakat.

kossár georgina

beszélgeTés alberT sánDor 
egyeTemi Tanárral

szereTem a kihívásokaT   

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által ala-
pított Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat idén Albert 
Sándor professzor, a Selye János Egyetem alapító rek-
tora vehette át, aki – bár elsősorban gépészmérnöki ok-
levéllel büszkélkedhet, mégis – azt vallja, hogy az egész 
eddigi élete tulajdonképpen a magyar iskolákról és a pe-
dagógiáról szólt. És ez így is van, hiszen ma, 74 évesen is 
tevékeny részt vállal többek közt a hazai pedagóguskép-
zésben és az oktatási rendszer „megreformálásában“... 
Engem a professzor úr eddigi munkássága érdekelt, ám 
elsőként az említett díj kapcsán kérdeztem  őt.



négyszemközT

 Az ön igazgatása alatt a lányok ré-
szére is vezettek be újításokat, úgy tu-
dom…
 Igen, mivel az volt a tapasztalat, hogy 

az elektrotechnika és a gépészet a lá-
nyokhoz nem áll valami közel, holott 
voltak kivételek is: nagyon jó képességű 
lány tanulóink, akik később a műszaki 
világban érvényesültek. Tehát a keres-
kedelmi akadémia szak megnyitása osz-
tatlan sikert aratott a lányok körében, 
mivel az sokkal közelebb állt hozzájuk. 
Mindjárt az első évben két osztályt nyi-
tottunk. Abban az évben az ipariskolá-
nak 700-800 körül mozgott a létszáma, 
tehát több párhuzamos osztály műkö-
dött. Aztán ’93-ban, holland együttmű-
ködéssel, elindítottunk egy hároméves 
felsőfokú képzést is, ami máig működik. 
Ez tulajdonképpen az egyetemi képzés-
nek az alapfoka, egyetlen szépséghibá-
val, hogy mi – középiskola lévén – nem 
adhattunk Bc.-oklevelet. Ugyanis akkor 
indultak be a számítógépes rendsze-
rek, s mi is egy számítógépes tervezési 
szakot indítottunk. A mi gyerekeink a 
gépszerkesztést már számítógépen vé-
gezték. Ez azért megemlítendő, mert 
mindeközben a műszaki egyetemen 
még a hagyományos pauszpapírral, tus-
kihúzóval és hasonlókkal dolgoztak. A 
mi gyerekeink iránt óriási volt az érdek-
lődés, egyrészt azért, mert a számító-
gépes tervezésben otthon voltak, más-
részt, valamennyien beszéltek németül 
vagy angolul. Tudniillik, mi az üzem-
gyakorlatokat kint végeztük Német-
országban és Hollandiában. Úgyhogy 
amikor a ’90-es évek elején megjelentek 
a külföldi cégek szlovákiai leányválla-
latai, azok lecsaptak a mi végzős diák-
jainkra. A rajzoknak a digitalizációját 
tulajdonképpen a mi gyerekeink végez-
ték a nyugat-európai gyárak szlovákiai 
üzemegységeiben.

 Hány évet töltött el a kassai magyar 
ipari szakközépiskolában? Ugye, ott is 
érettségizett?
 Igen, és nagyszerű érzés volt az egye-

temen eltöltött öt esztendő után vissza-
térni boldog diákéveim színhelyére, a 
felvidéki magyarság egyik fellegvárába. 
Pedagógusként napra pontosan 30 évet 
töltöttem el ott: 23 évet tanítottam és 7 
évig voltam igazgató.

 Hogyan tudta ezt az iskolát elhagyni?
 2006 végén kaptam egy felkérést a 

kassai Műszaki Egyetem rektorától 
mérnök-pedagógiai tanszékvezetői 
posztra. Addig egyedül a pozsonyi 
Szlovák Műszaki Egyetemen volt ilyen, 

én ott óraadóként tanítottam, illet-
ve később a kassai kihelyezett részle-
get vezettem, nagyjából tehát otthon 
voltam ebben a témakörben. Óriási 
dilemmát okozott a kérdés: otthagy-
jam-e a biztos állást egy most alakuló 
tanszékért. A kihívásokat viszont sze-
retem. Örömömre nagyon sikeres lett 
a tanszék, még ha ez kicsit öndicséret-
nek is hangzik, és máig jól működik. 
Oda járnak azok a pedagógusok, akik 
szakközépiskolán tanítanak, de nincs 
pedagógiai végzettségük. Néhány 
olyan új dolgot bevezettünk, amit más 
tanárképző karokon nem tanítottak: pl. 
minőségbiztosítást, iskolavezetést, sőt 
a műszaki egyetemen dolgozó kollégák 
részére is pedagógiai képzést szervez-
tünk. Ugyanis a pedagógia is egy mes-
terség, s a mérnöknek, orvosnak stb., 
akik az egyetemen oktatnak, szintúgy 
fontos ennek a mesterségnek az elsajá-
títása. Meg kell tanulniuk a pedagógia 
mesterfogásait, enélkül nem lehet haté-
konyan oktatni. Ebben a képzésben ma 
is aktívan részt veszek.

 Volt egy négyéves politikai „kiruc-
canása” is, miközben tanszékvezetői 
tisztségét is megtartotta. Hogyan jött 
hát a „képbe” a komáromi Selye János 
Egyetem?
 Igen, 2002-ben országgyűlési képvise-

lői mandátumot szereztem, miközben a 
tanszékvezetői tisztséget természetesen 
fizetés nélkül tartottam meg. A par-
lamentben a Nemzeti Tanács oktatási 
bizottságának tagjaként Bauer Edittel, 
Bauer Győzővel, Szigeti Lászlóval és 
Csáky Pállal együtt jelentős szerepet 
vállaltam a komáromi Selye János Egye-
tem létrehozásában. Minden energi-
ámmal ezen intézmény elfogadtatására 
és akkreditálására fókuszáltam. Martin 
Fronc oktatásügyi miniszter 2002 dec-
emberében bízott meg az  egyetem ki-
építésével és beindításával. Bár keserű 
szájízzel jöttem el onnét, mégis boldog 
vagyok, hogy ott lehettem Szlovákia 
első önálló magyar egyetemének böl-
csőjénél: a négy év alatt kilenc épületet 
szereztünk, kiépítettük az egyetem inf-
rastruktúráját, majd négy esztendőn át 
rektorként irányíthattam az intézmény 
működését.  

 A rektori mandátum lejárta után, 
úgy tudom, Komáromban maradt.
 Még egy nagyon rövid ideig igen: 

95%-os részmunkaidőben dolgoztam 
az egyetem Tanárképző Karán. De azt 
mondtam, olyan körülmények közt 
már nem maradok tovább, s 2011 szept-

emberében elmentem a Szolnoki Főis-
kolára, ahol három évig tudományos 
munkatársként dolgoztam, és tagja 
voltam az igazgatói tanácsnak. Akkor 
került szóba a Szolnoki és a Kecskeméti 
Főiskolák egyesítése, rám bízták ennek 
a kapcsolatnak a kiépítését. Magyaror-
szágon a 70. életévet betöltöttek nem 
dolgozhatnak tovább a közszolgálatban, 
tehát még külön szerződéssel tanítot-
tam, majd hazajöttem. 2013 június vé-
gén hivatalosan is nyugdíjba mentem.

 Ennek ellenére nagyon termékeny 
évek következtek ezek után is! Ma is 
igencsak aktív munkát folytat.
 Igen, mert közben Komáromban meg-

alapítottuk a Felnőttképző Intézetet, 
amely közhasznú társaságként peda-
gógus-továbbképzésekkel foglalkozik, 
ezzel járjuk az országot tulajdonképpen.

 Ez az ötlet hogyan pattant ki?
 Én mindig is úgy éreztem, hogy az a 

képzés, amit a pedagógus megszerez, 
folyamatosan elavul. A világ változik, 
állandóan új dolgok jönnek a mód-
szertanban, a taneszközökben, úgy-
hogy szükség van az állandó tovább-
képzésre. Ez egyébként egy országos 
rendszer, mi ebben kis fogaskerék va-
gyunk, tulajdonképpen a módszertani 
központok kínálják ezt. Érdekessége 
talán az, hogy a módszertani közpon-
tok ingyen kínálják a képzéseket, mivel 
európai uniós pénzzel dolgoznak, mi 
meg kénytelenek vagyunk pénzt kérni 
érte. Ennek ellenére nagyon komoly 
érdeklődés van a képzéseink iránt, s 
ezt csak minőségi programokkal lehet 
elérni. Ahol egyszer megjelenünk, oda 
mindig visszahívnak. A kassai Műszaki 
Egyetemen a volt tanszékem tovább-
ra is igényt tart arra, hogy a főiskolai 
menedzsment nevű tantárgyat vigyem 
tovább, s a zólyomi egyetemen is ta-
nítok. Jóleső érzés, hogy az egyetemi 
vezetőképzésre szükség van, úgyhogy 
nem unatkozom. Ezenkívül publiká-
lok. Most épp egy könyvön dolgozom, 
az elmúlt 50 esztendő pedagógiai ta-
pasztalatait próbálom összefoglalni és 
beleépíteni azt, amit a 21. század isko-
lája elvár. Egy teljesen más hozzáállás-
ra van szükség: a személyiségfejlesztés 
kerül középpontba a tananyag helyett. 
Tehát nem az előírt tananyagot kell egy 
az egyben közvetíteni. S annak örülök, 
hogy az új fejlesztési és nevelési terv-
ben is ez benne van, bár én nem onnan 
szedtem az információkat.

 Köszönöm a beszélgetést!
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Vannak kérdések, amelyekre nehéz 
megtalálni a helyes, tán jobb, ha azt 
mondom, a megközelítőleg pontos vá-
laszt.

Amikor a Katedra kiadója (Lilium 
Aurum) elhatározta, hogy a szlovákiai 
magyar pedagógusok és szülők szá-
mára lapot kíván indítani, kissé elgon-
dolkodtam rajta, vajon mit tartalmaz 
majd a lap koncepciója.

Annak ellenére, hogy életemnek im-
már közel a felét töltöttem el a pályán, 
lelkem mélyén még mindig az isme-
retközvetítő szerepében érzem magam 
legotthonosabban. Persze már csak az 
írásaim révén. A pedagógia viszont 
nem csupán ismeretek átadásából áll. 
Ám arra a kérdésre, hogy mi is való-
jában az egykori szakmám lényege, 
nem tudnék igazán elfogadható felele-
tet adni. Vannak, akik a tudományok 
közé sorolják a pedagógiát, és vannak, 
akik nem. Ne tessék rajta csodálkozni, 
ha a magamfajta mezei okító, nem csu-
pán emiatt, mindenkor dilemmában 
volt, illetve van mindmáig. Sőt, egyre 
inkább. Olvastam valahol, hogy egy 
kiváló tudományos folyóirat főszer-
kesztőjétől megkérdezték, véleménye 
szerint mi a tudomány, mire azt vála-
szolta, egy „folt hátán folt szövevény”. 
Szövevény? Ha egyetértünk vele, akkor 
én azt mondanám, a pedagógia pedig 
olyan egymás mellé rakott – szépít-
ve – színes foltocskákból álló valami, 
amit eddig még senkinek nem sikerült 
még csak összefércelni sem. Pláne, ha 
olyan egyének is öltögetik a cérnát, 
akik egy gombot sem lennének képe-
sek felvarrni. Alighanem azért hasonlít 
egy cseppet a pedagógia a bohóc nad-

csicsay alajos

25 éves a kaTeDra
miT jelenT számomra a kaTeDra?

rágjára. Bár a jó bohócok a legkiválóbb 
mulattatók, lényegében művészek – azt 
is mondták már a pedagógiára, hogy 
inkább művészet, mint tudomány –, 
ám a porond, amelyen a mai peda-
gógia erőlteti, hogy „ide figyeljetek, 
gyerekek!”, rég elveszítette a varázsát. 
Ráadásul még lakatra is „kell” zárni az 
arénát, nehogy a nagyra becsült publi-
kum – „nálunk minden a gyerekekért 
van!” – a kényszerprodukciók elől fej-
vesztve meneküljön.

  Ez a groteszk „cirkusz” mindjárt a 
kilencvenes évek elején elkezdődött, 
nem mintha előbb lappangva nem éle-
dezett volna, de akkoriban, legalább 
lopva mosolyogni, akár még nevetni is 
lehetett rajta, de főleg egymással ösz-
szekacsintva alaposan átverni a cere-
móniamestereket, hogy odabenn így 
szocialista meg úgy szocialista nevelés 
folyik. Gondoljunk a  megmaradásun-
kért véghezvitt társadalmi összefogá-
sokra, és az évekig (ki)tartó, több „po-
rondon” szervezett, megannyi, egyre 
színvonalasabb gyerekfesztiválokra, 
amelyek mögött alaposan átgondolt, 
már-már profi módon végzett alkotó-
munka zajlott, amely elválaszthatatlan 
részét képezte az iskolai nevelő-okta-
tó munkának. Aztán hirtelen minden 
megtorpant, sőt abba is maradt, mert 
mindennél fontosabbá vált a politika, 
az üres filozofálgatás, meg persze a 
reménytelen bérharc, közben mi, szlo-
vákiai magyar pedagógusok, szakmai 
folyóirat nélkül maradtunk. Mintegy 
három évig külső segítséggel – hazai 
újságok, a győri Hogyan Tovább?  me-
gyei szaklap – próbáltuk áthidalni a 
szakadékot. S aztán, mintegy ajándék-

ként, megjelent a Katedra. Nem dicsek-
vésképp mondom, a születésénél én (is) 
bábáskodtam, ám ennek ellenére sem 
szerkesztője, sem a szerkesztőbizott-
ságának a tagja nem voltam. Nekem 
talán ezeknél is fontosabb feladatkör 
jutott, a Katedra Társaság munkájának 
az irányítása, amely Társaság meghatá-
rozta a lapnak nem csupán a koncep-
cióját, egy-egy évre szóló munkatervét, 
hanem több évre vonatkozó program-
ját is. A folyóiratnak, mihelyt a peda-
gógusok lapjává lett, kezdettől fogva 
a  külső (?) munkatársa vagyok. Mint 
az említett Társaság elnöke, egy okta-
tási reformtervezet elindítója, számta-
lan referátum és korreferátum szerzője 
voltam, amelyek sorra megjelentek 
a Katedrában, majd többek munkáival 
együtt, három egymást követő önálló 
kötetként, a Katedra Könyvek soro-
zatban.  Az első reformtervezet-kötet 
szlovák nyelvű fordítása 1997-ben, 
Pozsonyban odakerült minden akkori, 
parlamenti képviselő asztalára, amire 
közülük senki sem reagált. Még csak 
olyképpen sem, hogy mi a fene akar 
lenni ez az elaborátum.

Mindig arra ösztönöztem a kollégá-
kat, óvónőktől az egyetemi tanárokig – 
és nemcsak a társaság tagjait, hanem az 
ún. kívülállókat is; némelyeket szemé-
lyesen kértem fel –, hogy kapcsolódja-
nak be ezen közös munkánkba, amit 
kivétel nélkül, készségesen elfogadtak. 
Ma már az írásaik, épp a Katedra jó-
voltából, hiteles kordokumentumok. 
Sajnálatos, hogy nem lehettek többek 
éppen az egymást váltogató, „kompe-
tens fércelők” kétbalkezessége, közöm-
bössége vagy éppen okoskodásai miatt.
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Néhány kelet-európai ország még ma is 
a munkaalapú társadalomra esküszik, 
míg a fejlett világ a tudásalapú társada-
lom mellett teszi le a voksát.

A munkaalapú társadalommal kap-
csolatban többféle definíció létezik. A 
fogalom meghatározásánál abból lehet-
ne/kellene kiindulni, hogy minden em-
beri közösség alapja a közösen (közös 
elképzelések mentén) végzett munka. 
A technológia fejlődése révén természe-
tesen a munka jellege változik/változott, 
de mégiscsak az a jellemző, hogy a ter-
melés zömét alacsony hozzáadott érté-
kű tevékenységek adják. Ehhez viszont 
kevés magasan képzett, önálló munka-
végzésre képes emberre van szükség.

Leegyszerűsítve a problémát ez úgy 
néz ki, hogy a diák pl. a szakiskolában 
elsajátítja egy-egy szakma elméleti is-
mereteit, és az üzemgyakorlat során (pl. 
duális képzés formájában) megszerzi a 
szakma gyakorlásához szükséges kész-
ségeket és jártasságokat. A cél tehát a 
megfelelő tudás megszerzése, mert az 
iskolát elhagyva ezzel keresheti meg 
kenyerét (az esetek többségében kétkezi 
munkával, esetleg munkagépek kezelé-
sével).

A munkaalapú társadalom tehát „be-
fejezett” tudásban gondolkodik.

Statisztikák egész sora viszont azt bi-
zonyítja, hogy az emberek aktív életük 
során többször kényszerülnek nemcsak 
munkahelyet, de szakmát is váltani. 
Ez viszont nagyon sok ember számára 
gondot jelenthet, mert nincsenek birto-
kában azoknak a természettudományi, 
matematikai, informatikai stb. alapok-
nak, amelyekre egy más, igényesebb 
szaktudás ráépíthető. Ezért is állítja 

alberT sánDor

a munkaalaPú 
és TuDásalaPú 
TársaDalomról

több szakember, hogy ez a fajta képzés 
zsákutcát jelent a fiatalok számára.

A tudásalapú társadalomban a ha-
gyományos termelési tényezők mellett 
(tőke, munkaerő) egyre inkább a tudás 
kerül előtérbe és válik döntő termelé-
si tényezővé. Egy-egy termékben igen 
nagy a tudástartalom aránya, tehát a 
hozzáadott érték. Ehhez viszont jól kép-
zett, kreatív emberekre van szükség. 

A tudásalapú társadalomban a tudás 
nem cél, hanem eszköz a társadalom 
életében való részvételhez. A tudásalapú 
társadalomban törvényszerűen felérté-
kelődik az oktatás és kutatás szerepe. 

Az oktatási intézmények tevékenysé-
gével kapcsolatban felmerül a kérdés, 
hogy milyen tudást közvetítsen az isko-
la a folyamatos változások korában. Az 
iskolában megszerzett ismeretek csak 
akkor lesznek versenyképesek, csak 
akkor tudnak alkalmazkodni a gazda-
sági-társadalmi elvárásokhoz, ha az ún. 
kulcskompetenciák fejlesztésével páro-
sulnak. 

Kulcskompetenciák alatt azokat az 
ismereteket, készségeket és attitűdöket 
értjük, amelyek megkönnyítik a tár-
sadalomban való érvényesülést, és a 
szakmák többségében alkalmazhatóak. 
Ilyenek pl. az idegennyelvtudás, az in-
formatikai ismeretek, a kommunikációs 
készségek, a rugalmasság, a kreativitás, 
a célirányultság, a problémamegoldó 
képesség, az alkalmazkodó képesség, a 
másság elfogadása, stb.

A tudásalapú társadalomban megje-
lenik egy új fogalom is: a tudáspiac. A 
tudáspiacon való érvényesülést pedig az 
határozza meg, hogy ki milyen és meny-
nyi tudásnak van a birtokában.

Mindazonáltal, ami legnagyobb 
erénye lett a Katedrának, hogy teret 
adott minden írni akaró, gyakorló 
pedagógusnak. Hiszem, hogy nem 
bántok meg senkit, ha azt mon-
dom, az írások színvonalától vagy 
inkább a szerzők nyelvi botladozá-
saitól függetlenül minden papírra 
vetett mondanivaló megjelenhe-
tett, amelyeket hivatásos szerkesz-
tők és főszerkesztők gondoztak, 
s  így a zsengébbek is a hazai peda-
gógiai publicisztika szerves részévé 
válhattak. Ugyanis a tanító, tanár 
eleve nem szakírónak készült, de 
hogy némelyik azzá váljék, ahhoz 
lehetőséget, no, meg némi segít-
séget is kell, kapjon; leginkább 
a skrupulusai leküzdésében kell az 
önbizalmát enyhén megtámogat-
ni. Egy kiváló pedagógus, Lénárd 
Ferenc, aki mellesleg pszichológus 
is volt – elsősorban tanulókra vo-
natkoztatva –, vallotta (nem szó 
szerint idézem), az ember szóban 
könnyebben képes közölni a gon-
dolatait, de ha megtanulja leírni 
azokat, mondanivalója fegyelme-
zettebb gondolkodásra fogja őt ser-
kenteni. Ebben is sokat köszönhe-
tek, nem csak a magam esetében, 
a Katedrának. 

Ám az, hogy a feladatát huszonöt 
éven át képes volt töretlenül ellátni, 
szinte a csodával határos. Mind-
azoknak, akik ebben közremű-
ködtek és azon munkálkodnak ma 
is, hogy e lap, az egyre mostohább 
körülmények ellenére életképes le-
gyen, és közben megújulni is tud-
jon, őszinte tiszteletemet fejezem ki.



az én városom

1962 novemberében, mikor két évvel 
a főiskolai tanulmányaim befejezése 
után a tényleges katonai szolgálatot is 
szerencsésen befejeztem, a  Hét  c. ké-
pes hetilap szerkesztőségében kezd-
tem dolgozni. De mivel lakásom nem 
volt, lakni is ott laktam, ahol dolgoz-
tam. Nem voltam egyedül, ideig-óráig 
laktak a szerkesztőség szobáiban a lap 
más szerkesztői, munkatársai is, úgy-
mint Bábi Tibor, Duba Gyula, Cselé-
nyi László és mások. A szerkesztőség 
a város közepén volt, a Jesensky utca 
7-8-9-ben, korábban üzletek voltak 
a helyiségeiben, munka közben a ki-
rakatok üvegén át nézhettük az utca 
forgatagát, közvetlen rajta tarthattuk 
az ujjunkat a város ütőerén, ahogy ak-
koriban mondani szoktuk.

Nem messze, a vár alatt, egy rom-
házban lakott albérletben jeles ba-
rátom, a város művészvilágának, 
éjszakai életének ismert figurája, a 
pozsonyi Opera basszistája, akit álta-
lában mindenki „Gróf ”-ként ismert, 
bár nem az volt a becsületes neve. Ez a 
Gróf, mikor megtudta, hogy hol nyo-
morgok éjszakánként (azon az aszta-
lon aludtam, amelyen napközben dol-
goztam), magához vett az albérletébe, 
amely tulajdonképpen afféle bohémta-
nya volt. De megfordult ott nemcsak 
a város művészvilága, hanem gyakran 
a „félvilága” is, úgyhogy Pozsony jele-
nével csaknem az ágyamban találkoz-
tam. Körülbelül három évig laktam a 
Vydrica utca 5-ben, s ez a három év 
tett igazán pozsonyivá.

tőZsÉr árPáD

(folyTaTás a 2. olDalról)

POZsONYi őrJárat

S nem volt a Vödricen hiány törté-
nelemben sem.

A kommunista hatalom a pozsonyi 
múltat éppen akkor kezdte „végképp 
eltörölni” (hál’ istennek, nem egészen 
sikerült neki!), s így elmondhatom, 
hogy én az utolsó órában még vethet-
tem néhány pillantást a régi Pozsonyra 
is. Ha kinéztem az ablakomon, a vár 
tető nélküli, csupasz falait láttam (a 
sokszázéves várpalota az 1811-es nagy 
tűzvész óta palotához egyáltalán nem 
méltó módon tető nélkül éktelenke-
dett a város fölött), ha reggel elindul-
tam a közeli Jesensky utcába, a mun-
kahelyemre, az első épület, amelyen 
megakadt a szemem, az akkor még 
álló zsinagóga volt. Balra, fölfelé, a Zsi-
dó utca emelkedett, elején a máig álló 
rokokó Jó Pásztor-házzal, tőle nyugat-
ra a Szent Márton-dóm őrizte gótikus 
titkait, délen, a Duna-parton a Sörfő-
zőház épülete zárta a kőzépkori Hal 
teret. A tér közepén a Szentháromság-
emlékoszlop állt (s ma is áll), jobbra, 
profán kontrapunktként a Korzó kávé-
ház üzemelt, amely inkább volt csap-
szék, mint kávéház, mert körülötte 
már kora reggel részegek ténferegtek 
és utcalányok striheltek.

Ez a látvány indított hát engem há-
rom évig minden reggel a világba, az 
életbe, munkába. S ha ehhez hozzá-
teszem, hogy a mintegy tízperces út 
még a Hviezdoslav teret (az egykori 
Kossuth sétányt) is magába fogta, s 
azon végigsétálva a régi főúri paloták 
egész sorát s mi több, a Szlovák Nem-

zeti Színház (a régi Városi Színház) 
épületét is megszemlélhettem, akkor 
elmondhatom, hogy tulajdonképpen 
mindennap bejártam a város múltját, 
történelmét.

Akkoriban került a kezembe a Kas-
sai őrjárat, s belőle olyasmit olvastam 
ki, hogy az igazi polgár művész is.  S 
hogy ennek a művésznek egyik fon-
tos műve maga a város, az épületek, 
a falak, a formák, a polgári életforma. 
S belém hasított a felismerés, hogy 
a várost úgy lehet olvasni, mint a jó 
könyvet, s úgy lehet bámulni, mint egy 
értékes szobrot, festményt, műtárgyat. 
S kezdtem magaménak érezni a Po-
zsonyt, s megírtam a „békülő” verse-
met is, amelynek csak az elejét és végét 
idézem ide, mintegy befejezéseként ki-
csiny „pozsonyi őrjáratomnak”, de akit 
érdekel a teljes vers, Vydrica 5 címmel 
bármelyik versválogatásomban meg-
találja.

Emeleti szobámból
zöld villanyfény
dől az útra.
A Korzóból egy
embert kivágtak,
sír elnyúlva.
 

A jövő eljött
s befog mindent,
a várost, engem.
Tán nem is eggyé –
különválni a
lehetetlen.



in memoriam

Váratlanul hagyott itt bennünket, még 
március 8-án. Lapunk hosszú átfutá-
si ideje nem tette lehetővé, hogy kellő 
időben emlékezzünk meg róla. Úgy 
gondoltuk, majd a születésnapján... De 
az meg a nyár közepén volt. Ezért most, 
egy új tanév kezdetén szedjük össze em-
lékmorzsáinkat RNDr. Hecht Annáról, 
a pedagógusról, a matematikatanárról, 
tankönyvfordítóról, oktatási szakem-
berről, karnagyról, a Vass Lajos Kórus 
elnökéről, a Pedagógusszövetség fárad-
hatatlan munkatársáról, egykori elnö-
kéről, kultúraszervezőről.

 Megközelítőleg tíz évvel ezelőtt, ami-
kor hosszas rábeszélés után elvállalta 
a Szlovákiai Pedagógusok Vass Lajos 
Kórusának elnöki tisztségét, a Szabad 
Újság hasábjain megjelent riportban 
azt kérdeztem tőle, hogy mit várhatunk 
tőle mint elnöktől abban az időszakban, 
amikor a reménytelen anyagi helyzet 
már-már a megszűnés határára sodorta 
a kórust. Derűlátó és megalapozottan 
szakszerű válaszát egy Weöres Sándor-
idézettel fejezte be:

„Egyetlen parancs van, 
  a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni,
cselekedni, hogy mindennek 
  javára legyél.
Egyetlen ismeret van, 
  a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, 
  benned a létra.”

***

Ahhoz túl sok területen kapcsolódott 
össze a munkásságunk, hogy egy egy-
szerű életrajzzal elintézzem a visszaem-
lékezést. Ha csak azt venném számba, 
hogy jómagam mi mindent köszönhe-
tek neki, már az is egy féloldalnyi lista 
lenne. Mert Hecht Anna (nekünk, taní-
tókórusbelieknek csak Anni, Annika) 
úgy használt minden cselekedetével a 
szlovákiai magyarságnak, hogy közben 

másokat is munkára sarkallt. Tudom, 
több, mint szerénytelenség, de válla-
lom: személyes emlékeimen keresztül 
mutatom be Hecht Anna pótolhatatlan 
nagyságát. Amikor az imént említett 
riportot készítettem vele, rákérdeztem: 
miért épp ezt a Weöres Sándor-idézetet 
választotta mondandója zárásául. „Az 
utolsó sora miatt” – válaszolta. „Mert én 
úgy értelmezem, hogy »Alattad a föld«, 
tehát járj mindig a földön, »fölötted az 
ég«, azaz ne ismerj lehetetlent, és – ami 
a legfontosabb – »benned a létra«, tehát 
te felelsz azért, hogy akár a lehetetlent 
is megvalósítsd.” Maga mindig így cse-
lekedett. Úgy mondták: ha kidobták 
az ajtón, visszajött az ablakon. Ha a cél 
megkövetelte, valóban ilyen volt.

 Magát sohasem kímélte, ugyanakkor 
önzetlen volt. Roppant sokat tett azért, 
hogy másokat „helyzetbe hozzon”. Úgy 
emlékszem, először a 80-as években 
szervezett karvezető-tanfolyamon és a 
nagy kórusversenyeket (Kodály Napok, 
Csengő Énekszó) előkészítő üléseken 
találkoztunk a Csemadok Közpon-
ti Bizottságának pozsonyi székházá-
ban. 1988 nyarán Pécsett, a X. Europa 
Cantaton élvezhettük társaságát, ahová 
ő is, mint még további tizenhárman, 
Vass Lajos közbenjárására jutottunk 
el. Egy évvel később, 1989-ben – tehát 
még Vass Lajos életében – lépett be a 
Csehszlovákiai Magyar Tanítók Köz-
ponti Énekkarába (a CSMTKÉ-ba). 
Kiderült, hogy ő is matematikatanár, és 
az is, hogy ő is fontosnak tartja a tehet-
séggondozást. Alig telt el néhány hónap, 
és felhívta a figyelmemet egy pályázatra: 
a Szlovák Tankönyvkiadó Magyar Szer-
kesztősége matematikatankönyv-fordí-
tókat keres. Ő is pályázhatott volna; ezt 
a lehetőséget átengedte nekem. (Hely-
zetbe hozott.) Sikeresen pályáztam; so-
káig egymást támogattuk abban, hogy 
javítsunk valamit a tankönyvfordítások 
színvonalán. Még ma is emlékszem arra 
a beszélgetésre a Tanítókórus próbájá-
nak egyik hosszabb szünetében, amikor 

rávett: indítsak egy cikksorozatot a szlo-
vákiai magyar tankönyvek nyelvezetéről 
és a pedagógusok nyelvhasználatáról. A 
Vasárnapban, és később a Katedrában 
jelent meg a Javítsuk ki tankönyveinket! 
cikksorozatom. Téma mindig volt, hi-
szen ott voltak a magyarországi szem-
mel már-már olvashatatlan tankönyv-
fordításaink, de ezen felül gyakran ő (és 
olykor Oláh György tanár úr) hívta föl a 
figyelmemet a „furcsa” szaknyelvi jelen-
ségekre.

 1992-t írtunk, amikor nyár elején 
felhívott, hogy magyarországi mate-
matikatanárok egy újszerű, tehetség-
gondozásra összpontosító nyári tábort 
szerveznek Zamárdiban, és ide korlá-
tozott számban felvidéki tanárokat is 
meghívnak. Az egyik bejelentett kollé-
ga visszalépett. Nem akarnék-e helyet-
te eljönni? Hozhatnám a gitáromat is, 
meg az Europa Cantat-os kórusgyűj-
teményeimet, és egy-két kórusművet 
betaníthatnánk a táborlakókkal. Szíve-
sen elvállaltam, de ismét úgy éreztem, 
hogy Anni „álmodott egy nagyot”, hogy 
túllőtt a célon. Körülbelül száz „mate-
matikaorientált”, országos versenyeken 
eredményes gyermek és néhány tucat 
tehetségfejlesztő, versenyszervező pe-
dagógus... Hogy fognak ők kórusban 
énekelni? (Fölötted az ég...) Kellemesen 
meglepődtem. Anninak ezúttal is igaza 
volt. A gyerekek is, a felnőttek is szíve-
sen jöttek velünk énekelni. Un poquito 
cantas, Lelola..., Sana, sanina... – zengett 
a tábor három-négy szólamban. Én meg 
egyik pillanatról a másikra a tábor „fő-
zenésze” lettem. Először, de nem utoljá-
ra. Zamárdi után többször Vácott, majd 
még többször Kőszegen találkoztunk. 
Itt ismerkedhettem meg számos nagy 
névvel: Lajos Erzsébettel, Pósa Lajossal, 
Károlyi Károllyal, Lénárt Istvánnal, Ur-
bán Jánossal, Dobos Sándorral..., a fel-
vidékiek közül Czulka Cecíliával, Csölle 
Terézzel. A régi ismerősök közt ott volt 
Mészáros József, Oláh György, Könözsi 
Éva, Keszegh István, Hornyák Pál, stb. 

horváTh géza

„alaTTaD a fölD, 
fölöTTeD az ég, 
benneD a léTra.”

(renDhagyó megemlékezés hechT annáról)



in memoriam

A gyermekek közt „testközelből” ismer-
hettük meg – többek közt – Lékó Pétert, 
a későbbi nemzetközi sakknagymestert, 
aki már ekkor, hetedikes korában hu-
szonöt táblán verte meg matematika-
tanár-ellenfeleit. Ma már biztos vagyok 
benne: ezek a matematikatáborok is 
kellettek ahhoz, hogy 1995-ben elin-
dítsam a Katedra Matematikaversenyt. 
Köszönet ezért Hecht Annának (és 
Csicsay Alajosnak, aki magával cipelt 
arra az összejövetelre, ahol a Katedrát 
országos terjesztésű lappá emelték).

 A pedagógusszövetségben mindig ott 
serénykedett, ahol a legtöbb volt a ten-
nivaló. Másfél évtizedig volt az országos 
választmány tagja; több választási ciklu-
son át az országos alelnöke. 1998—99-
ben ő volt a szövetség megbízott országos 
elnöke, majd – ezt követően – hat évig 
képviselte a pedagógusszövetséget és 
ezen keresztül a szlovákiai magyar peda-
gógustársadalmat a Szlovák Köztársaság 
Kormányának Nemzetiségi Tanácsában.

 Pedagógiai és oktatáspolitikai mun-
káját hiánytalanul ellátva mindig ju-
tott ideje a zenére is. 1973-tól énekelt 
a somorjai Híd kórusban, ahol először 
szólamvezető lett, majd 2000-ben, 
Pokstaller László halála után átvette 
a kórus vezetését. Az időközben Vass 
Lajos nevét felvevő Tanítókórusban 
egyszerű énekesként kezdte, majd szó-
lamvezető és vezetőségi tag lett. Ő volt 
az, aki fölismerte, hogy a kórus léte-
zésének anyagi háttere csak pályázati 
támogatásokból biztosítható. Először 
maga foglalkozott a pályázatírással, de 
– szinte észrevétlenül – ebbe a munkába 
bevonta a fiatalokat (Ficza Lászlót, Mag 
Tamást), és amikor ez a rendszer műkö-
dőképessé vált, az énekkar őt választotta 
meg elnökének. Immár követhetetlen, 
hogy hány helyen kilincselt (idehaza és 
Magyarországon) a kórus érdekében. 
Amikor 2012-ben Rimasimonyiban 
Poznán Béla, amerikai református püs-
pök a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusát meghívta egy há-
romhetes amerikai turnéra, valószínű-
leg egyedül Hecht Anna hitte úgy, hogy 

ez meg is valósulhat. (Fölötted az ég...) 
Akadályok tömegét kellett leküzdenie, 
de állhatatos igyekezetének gyümöl-
cseként az 50 éves kórus és a somorjai 
Csalló zenekar 2014 októberében el-
repült Amerikába, ahol 21 nap alatt 
17 hangversenyt adott magyar és nem 
magyar közönsége előtt. ... Lapozgatom 
a kórus 2014-es és 2015-ös krónikáját. 
Sehol sem lelem nyomát annak, hogy 
ezt akkor – Józsa Mónika, művészeti 
vezetőt leszámítva – kellő komolysággal 
megköszöntük volna neki. Mert min-
denki természetesnek tartotta, hogy 
Anni mindent el tud intézni. (Benned 
a létra.) ... 2015-ben az elnöki tisztséget 
hivatalosan átadta utódjának, a pályáza-
ti munkában edződött Mag Tamásnak. 
De féltő tekintetét még ekkor sem vette 
le az énekkar ügyeiről.

 Ám Hecht Anna számára nem csu-
pán a somorjai Híd és a Vass Lajos 
Kórus jelentette a zenét. Az ő szervező 
munkájának köszönhetően már körül-
belül egy évtizede egy tucatnyi felvidéki 
énekes többé-kevésbé rendszeresen ott 
lehetett az Esztergomi Liszt Hét au-
gusztus végi rendezvényén, hogy Tardy 
László vezényletével elénekelje az Esz-
tergomi misét vagy Liszt Ferenc más 
monumentális szerzeményét.

 Sorolhatnám még a közös élménye-
ket – hol az „alattad a föld”, hol a „fölöt-
ted az ég” jegyében. Csak egyet említek 
még meg ezek közül. A kilencvenes évek 
közepén Duka-Zólyomi Emese hívta föl 
a figyelmünket egy 120 órás egyházze-
nei tanfolyamra. Felvidékről körülbelül 
tízen fogadtuk el a meghívást. Termé-
szetesen Anni is. Valamennyien (kánto-
rok, karnagyok, zenetanárok) nagy ér-
deklődéssel látogattuk Dobszay László, 
Szendrei Janka és segítőik érdekfeszítő 
előadásait.

 Hivatástudata minden fontos dolog-
ra kiterjedt. A Vass Lajos Kórus tagjai 
közül fél tucatnyian vettünk részt La-
kiteleki Népfőiskola padavató ünnepé-

lyén. Ez számunkra azért volt nagyon 
fontos, mert ekkor leplezték le a szo-
borparkban Vass Lajos mellszobrát is. 
Már akkor éreztem, hogy Anni számára 
itt nem befejeződött, hanem elkezdő-
dött valami. Több mint százan voltunk, 
a rendezvényt záró fogadáson csupán 
másodpercekig beszélgethettünk a régi 
ismerősökkel. Anninak ez is elég volt 
ahhoz, hogy Lezsák Sándorral, Vass 
Dániellel (Vass Lajos fiával), Agócs Sán-
dorral megbeszélje egy Szlovákiában 
felállítandó Vass Lajos-szobor ügyét, 
és – nem utolsósorban – azt is, hogy a 
Tanítókórus a nyári összejövetelei egy 
részét Lakiteleken tarthassa. A szobor-
állítási pályázat sikeres lett, de az ünne-
pélyes átadásig még elképzelhetetlenül 
sok és kemény tárgyalásokat kellett foly-
tatnia. Ő most sem ismert lehetetlent. A 
Vass Lajos-szobrot 2014 szeptemberé-
ben, a Tanítókórus fél évszázados fenn-
állásának jubileumi hangversenye előtt 
Vass Dániel jelenlétében Lezsák Sándor 
és Hecht Anna leplezte le a komáromi 
Duna Menti Múzeumban.

 Ahol csak tehette, szóvá tette, hogy 
a Tanítókórus alapító karnagyairól 
sem kellene megfeledkeznünk. Főleg 
Szíjjártó Jenőről nem. Hiszen ő nem 
csupán kórusalapító volt, hanem ze-
neszerző is. A Vass Lajos Kórus ak-
kori vendégkarnagya, Tóth Árpád, 
tanulmánykötetet is megjelentetett a 
zeneszerzőről, és legigényesebb műveit 
fölvette a kórus repertoárjába. Hecht 
Anna kellett ahhoz, hogy ezt a kötetet 
mások is megismerjék, hogy a Szíjjártó-
műveket a Tanítókórus előadásában 
sok százan hallhassák. Ha még közöt-
tünk lenne, most minden bizonnyal 
azon munkálkodna, hogy –  az immár 
Magyar Örökség-díjas – Szíjjártó Jenő 
is szobrot kapjon valahol Dél-Szlová-
kiában. És ugyanígy Ág Tibor is, Janda 
Iván is, Schleicher László is!

***

Személyes hangvételt ígértem. Ha más 
emlékezne, aki más közegben talál-
kozott vele, bizonyára mást is írna. 
De egészen biztos, hogy csupa jót. A 
somorjaiak bizonyára beszélnének ar-
ról, hogy milyen aktív volt a Somorja 
és Vidéke Kulturális Társulásban, a 
Csemadok alapszervezetében, mások 
bizonyára sokat tudnának arról mon-
dani, hogy miképp indította útjára a 
TUDOK-vetélkedőt, megint mások 
pedig arról, hogy mit jelentett ő a Híd 
kórus számára. Akik ismertük, csak 
dolgozni és mosolyogni láttuk őt.
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Az éves tesztelés eredményeinek közzé-
tétele után gyakran vált ki vitát a szlovák 
és a magyar tannyelvű alapiskolák tanu-
lóinak eredménye közti különbség. Ez 
történt a 2016/2017-es iskolaév ötödik 
évfolyamában végzett felmérés után is (a 
továbbiakban röviden a T5-2016 megje-
lölést használjuk). A viták, újságcikkek 
azonban az országos eredményességet 
hasonlították össze és értékelték, amely 
csupán egy adat, legyen szó akár a ta-
nítási nyelvből, akár a matematikában 
végzett felmérésről. Le kell szögeznünk, 
hogy a tanulók átlageredményességé-
nek összehasonlítása mélyebb elemzés 
nélkül nem lehet objektív. Jelen tanul-
mányban megkíséreljük bemutatni az 
alapiskola 5. osztályos tanulóinak tesz-
telését, megismertetni az olvasókat a 
matematikai tesztelés céljaival, és a ta-
nulók tanítási nyelvben és matematiká-
ban elért eredményeivel. A tanulmány 
a tanulók eredményeinek tanítási nyelv 
szerinti eltéréseit több szempontból is 
megvizsgálja.

Az ötödikesek tesztelésének 
megvAlósításA
A Szabványosított Oktatásügyi Méré-
sek Nemzeti Intézete (a továbbiakban 
NÚCEM) az Oktatásügyi Minisztérium 
állami költségvetésű intézménye, amely 
2008. szeptember 1-jén kapott önálló 
jogalanyiságot az SZK Oktatásügyi, Tu-
dományos és Sportminisztériuma által 
a 245/2008 számú nevelési és oktatási 
törvény értelmében (a továbbiakban ok-
tatásügyi törvény). Az intézet feladata a 
középiskolák és alapiskolák tudásszint-
mérő tesztelésének előkészítése és meg-
valósítása. Ennek egyik részfeladata az 
ötödik évfolyam tanulóinak tesztelése, 
amelynek első országos megvalósítására 
2016. november 23-án került sor min-
den teljes szervezésű alapiskolában (ösz-
szesen 1 485 alapiskola, ebből 1 344 szlo-
vák tannyelvű, 125 magyar tannyelvű, 

ingriD alfölDyová – Tomáš ficek

a magYar És a sZlOvák taNítási NYelvű 
alaPiskolák öTöDik évfolyamában 
végzeTT TuDásszinTmérés (TeszTelés: T5-2016) 
ereDményeinek összehasonlíTása

15 szlovák és magyar tannyelvű, 1 pedig 
ukrán tannyelvű). Elsőként vettek részt 
a tesztelésben a speciális tanulási szük-
ségletekkel rendelkező tanulók, mégpe-
dig a szociálisan hátrányos helyzetű és – 
a mentálisan sérült tanulókon kívül – az 
egészégileg hátrányos helyzetű tanulók.

A tesztelés 5 céljAi A mAte-
mAtikA tAntárgyon belül
A Tesztelés 5 célja, hogy a tanulók tu-
dásszintjéről és teljesítményéről objektív 
képet nyújtson az alapiskola felső tago-
zatába való belépéskor, valamint vissza-
jelzést adjon az iskolák számára arról, 
hogy a tanulók mennyire felkészültek az 
ISCED 1 szintről ISCED 2 szintre való 
fellépésre. Ezek az országos eredmények 
belépési adatokként is szolgálnak a szlo-
vákiai alapiskolák által képviselt képzé-
si hozzáadott értékről. A matematikai 
tesztelés célja tehát, hogy az alapiskola 
első szintjén szerzett tudást mérje. A 
Tesztelés 5 relatív teljesítményteszt, ún. 
NR-teszt (norm-referenced), amely a ta-
nulókat teljesítményük alapján méri. Az 
ilyen tesztnek az a célja, hogy a tanulók 
teljesítményét összemérje egymással. 
Ebben a tesztelési formában 50-60%-os 
eredmény az elvárt, a teszt reliabilitása 
pedig több mint 0,8 kell, hogy legyen. 

A matematika teszt feladatai a szöveg-
értésre, a tudás mélységének felmérésére, 
annak gyakorlati felhasználásra és a logi-
kai gondolkodásra épülnek. A feladatok 
részeként táblázatok és grafikonok is 
szerepelnek a tesztben. Tartalmi szem-
pontból a teszt az állami oktatási prog-
ram tartalmát és előírt teljesítményeit 
tekintetbe véve, abból kiindulva készül 
(műveltségi terület: Matematika és in-
formációkezelés, az ISCED 1 melléklete, 
amelyet a Központi Tantárgybizottság 
hagyott jóvá 2009-ben.) A teszt, tartal-
mát tekintve, azonos a szlovák és magyar 
tanítási nyelvű iskolákban. A magyar 
teszt a szlovák feladatsor fordítása.

A mAtemAtikából elért átlAg- 
eredmény oktAtási nyelv szerint
A matematikatesztet összesen 45  286 
tanuló írta, akik átlageredménye 
62,3% volt. Szlovák nyelvű tesztet 
42  386 tanuló (93,6%) írt, magyar 
nyelvre lefordítottat pedig a többiek 
(6,4%). A szlovák tannyelvű iskolák 
tanulói (SZTNY AI) 63,2%-os ered-
ményességet értek el, a magyar tan-
nyelvű iskolák tanulói (a továbbiakban 
csak MTNY AI) csupán 48,8%-ot. Ez 
a statisztika nyelvén azt jelenti, hogy 
a tanítási nyelv szerinti különbség te-
kintettel a tanulók száma közötti nagy 
eltérésre (a két szám össze nem hason-
lítható) nem mutatott statisztikailag 
szignifikáns különbséget.

A mAtemAtikAeredmények 
összehAsonlításA tAnítási 
nyelv szerint 
Ebben a fejezetrészben a SZTNY AI és 
MTNY AI szerinti eredmények össze-
hasonlítását végezzük el az AI ISCED1 
szintű matematika tartalmi összetétele 
szerint nem, kerület és szociális kör-
nyezet szerinti felbontásban. Az objek-
tív összehasonlítás érdekében csupán 
a vegyesen lakott községek iskoláit vá-
lasztottuk ki, amelyekben MTNY AI és 
SZTNY AI iskolák találhatók. A kutatási 
mintába nem kerültek bele azok a tanu-
lók, akik 100 000 lakos feletti települé-
sen laknak (Pozsony és Kassa), ahol a 
magyar és szlovák tanítási nyelvű isko-
lát látogató tanulók száma jelentősen 
egyenetlen. A kutatási mintába összesen 
6 467 tanuló került be, közülük 3 613 a 
szlovák tannyelvű és 2 854 a magyar tan-
nyelvű iskolákból. Az ezen tanulók által 
elért átlageredmények éppen ezért nem 
egyeznek meg a szlovákiai átlaggal a T5 
tesztelésen belül, amelyek a NÚCEM 
weboldalán prezentáció, jelentés és saj-
tóhír formájában megtalálhatók (http://
www.nucem.sk/sk/testovanie_5).
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Az átlageredmény az állami alaptan-
tervben meghatározott egyes téma-
körök szerint ennek a csoportnak az 
esetében a következő volt: 1. Számok, 
változók, számtani műveletek számok-
kal – 60,4%, 2. Műveleti sorrend, össze-
hasonlítás, egyenlet, táblázat, grafikon 
– 57,6%, 3. Geometria és mérés – 51,1%, 
4. Kombinatorika, valószínűségszámítás, 
statisztika – 43,2%, 5. Logika, indoklás, 
bizonyítás – 53,4%. A tanulók ered-
ményességének összehasonlítását ta-
nítási nyelv szerint az 1. ábrán szem-
léltettük. A MTNY és SZTNY tanulók 
eredménye közti különbség nyilván-
való minden egyes témakörön belül. 
A statisztikai eredmények alapján ki-
jelenthetjük, hogy a SZTNY tanulók 
statisztikailag jobb eredményt értek el, 
mint a MTNY AI-ban tanulók, ez az 
eltérés statisztikailag enyhén jelentős a 
számok, változók, számtani műveletek, 
geometria és mérések, kombinatorika, 
valószínűségszámítás, statisztika témakö-
rökben. Azoknak a konkrét feladatoknak 
a vizsgálata, amelyek a MTNY tanulók-
nak a legnagyobb nehézségeket okozták, 
egy következő elemzés tárgya lesz.

A tanulók számát és átlageredményét a 
tanítási nyelv és a nem szerint ezen min-

tán belül az 1. táblázatban tüntettük fel. 
A lányok és a fiúk összességében össze-
hasonlítható eredményt értek el. 
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lányok 1 748 1 400 3 148 55,2
fiúk 1 865 1 454 3 319 57,0
együtt 3 613 2 854 6 467

1. táblázat: A tanulók száma tanítási nyelv és nem 
szerint

A SZTNY és MTNY AI tanulói nemek 
szerinti eredményeinek összehasonlí-
tását a 2. grafikon ábrázolja. A MTNY 
AI lány és fiú tanulói összehasonlít-
ható eredményt értek el. A statiszti-
kai eredmények azt mutatják, hogy a 
SZTNY AI tanulói közül a lányok és a 
fiúk is jobb eredményt szereztek, mint 
a SZTNY AI-ban a lányok és a fiúk.

A tanulók átlageredményének a taní-
tási nyelv és a 4. évfolyam végén elért 
érdemjegyek szerinti összehasonlítá-
sát a 2. táblázatban ábrázoltuk. 

1. grafikon: A tanulók átlageredményessége a tanítási nyelv szerint

2. grafikon: A tanítási nyelv és a nem szerinti eredményesség
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1 1 863 1 250 3 113 72,8
2 1 068 689 1 757 51,4
3 484 515 999 32,7
4 169 351 520 19,9
5 8 23 31 24,1

Nem tün- 
tette fel 21 26 47

Összesen 3 613 2 854 6 467

2. táblázat: A tanulók száma a tanítási nyelv és az ér-
demjegy szerint

A tanulók átlageredményének összeha-
sonlítását az elért érdemjegyek szerint 
a 3. grafikonon ábrázoltuk. A grafi-
konból egyértelműen kitűnik, hogy a 
kutatásban mintaként vett csoporton 
belül a legnagyobb eltérés az 5-ös ér-
demjeggyel értékelt tanulók között van. 
A statisztikai mutatók alapján azonban 
ez nem jelent statisztikailag jelentős kü-
lönbséget a MTNY és SZTNY tanulók 
között. Enyhén statisztikailag jelentős 
különbség mutatkozott azonban az 
egyes és kettes tanulók csoportjában. A 
tanulók többi csoportjában nem jelen-
tek meg statisztikailag jelentős különb-
ségek. A SZTNY iskolák ötös tanulói 
jelentősen jobb átlageredményt értek 
el, mint a négyes, sőt a hármas tanulók.  
A MTNY iskolák ötös tanulói a négyes 
tanulókkal összehasonlítható ered-
ményt értek el.  

A tanulók átlageredményét a tanítási 
nyelv és a kerület szerinti összehason-
lításban a 3. táblázatban ábrázoltuk. Itt 
fontos hangsúlyozni, hogy vegyes lakos-
ságú kerületekről van szó.
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TT 632 807 1 469 61,4
NR 1 515 986 2 501 59,8
BB 693 638  1 331 45,9
KE 529 396 925 49,3

Össze-
sen 3 613 2 854 6 467

3. táblázat: A tanulók száma a tanítási nyelv és a ke-
rület szerint
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A tanulók átlageredményének összeha-
sonlítását a tanítási nyelv szerint a vegyes 
lakosságú kerületekben a 4. táblázatban 
ábrázoltuk. A legkisebb különbség a 
Nagyszombati kerületben volt. Viszony-
lag nagy különbség (18,1%) figyelhető 
meg a Kassai kerületben is. A statisztikai 
mutatók szerint azonban mind a Kassai, 
mind a Nagyszombati kerületben mu-
tatkozó különbségek nem voltak statisz-
tikailag jelentősek. A MTNY és SZTNY 
iskolák diákjai között a Nyitrai került-
ben mutatkozott enyhe statisztikailag 
jelentős különbség. A Besztercebányai 
kerületben viszont erős statisztikailag 
jelentős különbség figyelhető meg.

A tanulók átlageredményét a tanítá-
si nyelv és a szociális környezet szerinti 

3. grafikon: A tanulók átlageredménye a tanítási nyelv és az érdemjegy szerint

4. grafikon: A tanulók átlageredményessége a tanítási nyelv és a kerület szerint

5. grafikon: A tanulók átlageredménye tanítási nyelv és szociális helyzet szerint

összehasonlításban a 4. táblázatban ábrá-
zoltuk.  
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4. táblázat: A tanulók száma a tanítási nyelv és a szo-
ciális helyzet szerint

A tanulók átlageredményességét a ta-
nítási nyelv és a szociális környezet 
szerinti összehasonlításban a 6. gra-
fikonon ábrázoltuk. A grafikon érté-
keiből nyilvánvaló, hogy a szociális 
környezet szerinti eltérés a magyar és 
szlovák tanítási nyelvű iskolák diákjai 
között nagyon kicsi volt. A statisztikai 
mutatók szerint ezek a különbségek 
nem voltak jelentősek. Azon tanulók 
között, akik nem élnek szociálisan hát-
rányos helyzetben, enyhe statisztikai 
eltérés mérhető. A grafikonon látható, 
hogy ez a különbség 13,2%.

befejezés 
Ebben a tanulmányban be szerettük vol-
na mutatni a szakmai és a nagyközön-
ségnek, milyen eredményeket értek el az 
ötödikesek a 2016/2017-es tanévben a 
Tesztelés 5-ben. A vizsgálatot nemcsak 
az országos átlageredmények tükrében 
végeztük el, hanem tanítási nyelv szerin-
ti összehasonlításban, több szempontot 
is figyelembe véve, azzal a céllal, hogy 
objektív képet alakíthassunk ki az ered-
mények közötti eltérésekről. A Tesztelés 
5-ben 2015 folyamán a SZTNY AI tanu-
lóinak országos átlageredménye 63,2%, 
a MTNY AI tanulóinak pedig 48,8% 
volt. Fontos leszögezni, hogy a tanítási 
nyelv szerinti különbség a SZTNY és 
MTNY AI tanulói száma közötti jelen-
tős eltérés miatt nem jelent szignifikáns 
különbséget.  Ennek ellenére érdemes 
elgondolkozni az eredményesség kü-
lönbségei felett, illetve a különbségek 
kiküszöbölésének lehetőségei felett is.

A kerettanterv mind a szlovák, mind 
a magyar tannyelvű alapiskolák 1-4. év-
folyama számára heti 14 tanítási órát ír 
elő matematikából. Abban az esetben, 
ha az iskola úgy dönt, hogy több ma-
tematikaórát szeretne, a rendelkezésére 
álló szabad óraszámból megteheti ezt. A 
tantárgy tartalmi felépítése szintén azo-
nos a szlovák és a magyar tanítási nyel-
vű alapiskolákban. Hasonló a helyzet a 
tankönyvekkel és a munkafüzetekkel is, 
amelyek szintén azonosak tartalmilag, 
hiszen a magyar tankönyvek a szlovák 
tankönyvek fordításai. A NÚCEM által 
lebonyolított próbatesztelések folya-
mán megkérdeztük az egyes iskolákban 
tanító pedagógusokat, miben látják a 
probléma gyökerét, mi lehet annak az 
oka, hogy a MTNY iskolák tanulói rosz-
szabb eredményeket érnek el a SZTNY 
AI tanulóinál. Gyakran találkoztunk 
azzal a véleménnyel, hogy a rosszabb 
eredmény oka az lehet, hogy a tanulók-
nak nem volt elég a teszt megoldására 
adott idő, nem megfelelő a tankönyvek 
magyar fordítása, és a 2011-től érvényes 



maTemaTika

iskolai reformok óta nincsenek elég jól 
ellátva az iskolák tankönyvekkel, így 
a tanítóknak önerőből kellett megol-
daniuk több évig a tankönyvhiányt. 
További okokat abban láttak, hogy a 
MTNY iskoláknak sokkal kisebb a vá-
lasztékuk a hazai magyar módszertani 
segédeszközökből és kiegészítő tan-
anyagokból, mint a szlovák tannyelvű 
iskoláknak. Mindezeket az indokokat 
sem megerősíteni, sem megcáfolni 
nem tudjuk, biztos azonban az, hogy 
több összetevője van a problémának. 
Az eddig elvégzett próbatesztelések 
eredményei (2012-től évente folytak a 
magyar tannyelvű iskolákban is) nem 
bizonyították azt, hogy a probléma a 
fordításban vagy a teszt megoldására 
kiszabott időben gyökerezik. Fontos 
lenne a probléma okait tovább kutatni 
és bevonni ebbe a pedagógusokat, az 
iskolák igazgatóit, a módszertani és 
egyéb szakembereket.

A tanulók tudását és készségeit mérő 
tesztelés eredményeiből összességében 
azt a következtetést vontuk le, hogy a 
matematika tanításán belül az alapis-
kola alsó tagozatán arra kell vezetni a 
tanulókat, hogy az egyszerű vagy bo-
nyolultabb reális, de matematikai kon-
textussal rendelkező feladatok eseté-
ben is az alapos és koncentrált olvasást 
sajátítsák el. Arra is ügyelni kell, hogy 
a tanulók tapasztalatokat szerezzenek 
a valóságközeli matematikai feladatok 
megértésében. Az összetettebb fel-
adatok megoldásakor pedig teret kell 
hagyni a feladat elemzésének, meg-
határozni a megoldás lépéseit, hogy a 
tanulók helyes eredményre jussanak. A 

fentiek értelmében azt javasoljuk a pe-
dagógusoknak, hogy (függetlenül attól, 
hogy a tankönyvek vagy a munkafüze-
tek tartalmaznak-e ilyet) iktassanak 
be a matematika tanításába olyan fel-
adatokat, amelyek esetében a tanuló-
nak meg kell indokolnia a megoldást 
és a megoldás menetét, egészítsék ki 
a tananyag tartalmát magasabb szintű 
kognitív tudást igénylő feladatokkal, 
táblázatokkal és oszlopdiagramot tar-
talmazó feladatokkal, stb. A matema-
tikai tudáson kívül megkerülhetetlen a 
szövegértési tudás fejlesztése is. A Szlo-
vákia-szerte végzett rendszeres próba-
tesztelések tapasztalatai alapján, ame-
lyekben a teszt egyes feladatait, a helyes 
fordítást is mérjük, javasoljuk, hogy a 
tanulókat az önálló szövegolvasásra 
vezessék, hogy megtanulják önállóan 
értelmezni és megoldani a feladatokat 
a házi feladatok és az iskolai feladatok 
esetében is. 

Ezúton szeretnénk megszólítani a 
MTNY alapiskolák igazgatóit, pedagó-
gusait, módszertani szakembereit, akik 
a matematika tanításával foglalkoznak 
az AI alsó tagozatán, hogy küldjék el 
nekünk véleményüket, meglátásaikat 
és javaslataikat annak érdekében, hogy 
közelebb jussunk az eredmények okai-
hoz és magyarázatához. Véleményüket, 
javaslataikat a következő címre várjuk: 
ingrid.alfoldyova@nucem.sk. 

Ez a téma további kérdések felvetésére 
ösztönöz minket is. A további elemzések 
tárgya ezért az lesz, hogy az eredmények 
közti eltéréseket megvizsgáljuk az egyes 
járásokon belül is, miközben azokra a 
járásokra fókuszálunk, amelyekben ve-

gyes lakosság él, hogy a statisztikai min-
ta összehasonlítható legyen. 

Fordította: Bolemant Lilla
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Sokszor vádolnak bennünket, szlováki-
ai magyar matematikatanárokat, hogy a 
nyelvhelyesség, helyesírás ismeretében 
nem állunk a helyzet magaslatán. Talán 
van benne némi igazság, de – egyálta-
lán nem kifogást keresve – bátorkodom 
megjegyezni, hogy valószínűleg a többi 
tantárgy pedagógusai sem állnak ezen a 
téren sokkal jobban.

 Mielőtt hazai nyelvi gondjaink bon-
colgatásához fognék, megemlítem azt a 
jelenséget, amelyet minden bizonnyal 
anyaországi kollégáinkkal „összefogva” 
idéztünk elő. Figyeljék meg: újabban 
még a hivatásos tévé- és rádióbemondók 
is idegenkednek a két számnévtől; szinte 
mindig a kettő hangzik el helyette: tizen-
kettő méter, harminckettő áldozat, kettő 
darab, kettő éves, stb. Pedig a felsorolt ese-
tek mindegyikében a két alak lenne a he-
lyes. A szabály sem túl bonyolult: szám-
névi jelzőként a két alakot használjuk, 
állítmányként pedig a kettőt. (Hány dara-
bot kér? Kettőt.) Hogy miért tartom eb-
ben magunkat, matematikatanárokat lu-
dasnak? Mert a félreértések elkerülésére 
törekedve, hogy tanítványaink a hasonló 
hangzású két és hét számokat össze ne 
keverjék, ilyeneket mondunk: kettőszáz-
hatvanhetes vagy hetesszázhatvankettő. 
Érdekes: a hetes ma még nem igyekszik 
kiszorítani a hét alakot. (Még akkor sem, 
amikor a mondatban két különböző ér-
telemben fordul elő. Nem mondjuk azt, 
hogy A hét hetes napból áll.)

 Az alábbiakban olyan „nyelvi kü-
lönlegességekről” lesz szó, amelyek egy 
anyaországi (vagy inkább nem szlováki-
ai) magyar előtt egy csapásra leleplezik, 
hogy használójuk nem Magyarországon 
élő magyar – még akkor is, ha kiejtése 
tökéletesen köznyelvi.
1.  Tizedestört/tizedes szám. Korosz-
tályom az ötvenes/hatvanas években 
járt alapiskolába. (Szándékosan írok 
alapiskolát, hiszen nálunk többnyire ezt 
használtuk/használjuk a magyarországi 
általános iskola megfelelőjeként.) Úgy 
tanultuk, és egy helytelen tükörfordítás 
nyomán így olvashattuk a hazai tanköny-
veinkben is, hogy vannak olyan törtek, 
amelyeknek 10, 100, 1000... a nevező-
je, és ezeket tizedes törteknek nevezzük. 
Ezek a törtek mind átírhatók „számfor-
mába”, és ezeket a –  tizedesvesszőt tar-
talmazó  – számokat tizedes számoknak 
nevezzük. Középiskolába, majd onnan 

horváTh géza

helYeseN magYarul a matematikaóráN is!

egyetemre kerülve gyakran forgattam 
magyarországi szaklapokat, tankönyve-
ket, és meglepődve tapasztaltam, hogy 
ezt a témakört ott merőben másképpen 
kezelik. Rá kellett jönnöm, hogy a ma-
gyar nyelv nem ismeri a tizedes szám 
fogalmát; amit mi tizedes számnak ne-
vezünk, az a tizedestört. Felütöttem az 
1972-ben kiadott Matematikai kislexi-
kont (Műszaki Könyvkiadó, Budapest). 
Tizedes szám címszót – természetesen 
– nem találtam benne, a Tizedestört 
címszó alatt viszont ez olvasható: „Ere-
deti értelmezésben 10-hatvány nevezőjű 
→ törtszám egyszerű felírási módja a 10-
es számrendszerben. ... A ~ írásmódot 
használjuk abban az esetben is, amikor 
a tizedesjegyek sorozata végtelen. A vég-
telen ~eknek két típusa van: azok, ame-
lyeknél bizonyos jegytől kezdve ugyan-
azon jegycsoport ismétlődik, periodikus 
vagy szakaszos (végtelen) ~ek; a másik 
típus, ahol ilyen ismétlődés nincs. ...” 
Ugyanakkor sorra vásároltam a magyar-
országi tankönyveket, kérdezősködtem 
a magyarországi kollégáknál, és amikor 
teljesen megbizonyosodtam arról, hogy 
a magyar szaknyelv nem használja, nem 
ismeri a tizedes szám fogalmát, több-
frontos harcot hirdettem a helyes szak-
nyelv-használatért. Tankönyvfordítóként 
semmilyen ellenállást nem tapasztaltam, 
mert a Szlovák Pedagógiai Tankönyvki-
adó magyar szerkesztősége egyetértett 
abban, hogy a rendszerváltás után meg-
jelenő új tankönyveinkben az egyetemes 
magyar szaknyelv kifejezései helyesen 
jelenjenek meg. Nyári egyetemeken, 
matematikatáborokban és más szakmai 
rendezvényeken tartott előadásaimban, 
vitaindítóimban is gyakran tértem ki a 
szlovákiai magyar matematikatanárok 
nyelvhasználatára. A mai tankönyveink 
többségéből (lassan már három évtize-
de) eltűnt a tizedes szám. Ennek ellenére 
pedagógusaink nagy hányada még most 
is ezt adja át tanítványainak, gyakran ezt 
használják a matematikai olimpia vagy a 
Pitagorasz-verseny „alkalmi fordítói” is. 
Nemrég egy nyugdíjba készülő kollégám 
bevallotta: ő még most sem látja át tisz-
tán a helyzetet, ezért inkább úgy tanít-
ja, ahogy maga is tanulta annak idején. 
Neki és másoknak is tehát összefogla-
lom: a szlovák desatinné číslo magyarul 
tizedestört. (Bár A magyar helyesírás 
szabályainak 12. kiadása a különírt tize-

des tört alakot javasolja, magam az egy-
beírtat kedvelem, mert pl. a 0,3 valójában 
egy nem tört alakba írt tört.) De akkor 
minek nevezzük a szlovákul desatinný 
zlomok-nak nevezett törtet? Ez az esetek 
többségében egyszerűen tört. Ha hang-
súlyozni szeretnénk, hogy a nevezője 10, 
100, 1000..., akkor körülírhatjuk: „10, 
100, 1000... nevezőjű tört” vagy a nagyob-
baknak: „olyan tört, amelynek a nevezője 
10 hatványa”. De erre nagyon ritkán van 
szükség. A tizedestört-alak jelentése: tize-
desvesszőt tartalmazó alak. Nem jelent-
het gondot olyan szlovák mondat lefor-
dítása sem, amelyben a desatinný zlomok 
és a desatinné číslo is előfordul. Premeň 
desatinný zlomok na desatinné číslo. Ma-
gyarul: Írd fel a törtet tizedestört-alakban!
2.  Kör; körvonal, körlap. „Lerágott 
csont” – mondhatnánk. Én inkább azt 
mondanám, hogy „falra hányt borsó”. 
Hiszen a ma használatos tankönyvek né-
melyikében is helytelenül szerepel. Itt is 
a helytelen tükörfordítást kell okolnunk. 
Hihetetlenül hangozhat, de a kör szónak 
nincs szlovák megfelelője. Ugyanis újab-
ban a körvonalat szlovákul kružnicának, 
a körlapot kruhnak nevezik. De a kör-
vonalat és a körlapot együtt jelentő kör 
szónak nincs szlovák párja. Ez egyik 
nyelvben sem jelent gondot, ám a fordí-
tónak ismernie kellene a nyelvhasználati 
különbségeket. Ugyanis – ebben az eset-
ben  – a szlovák mindig egyértelműen 
különbséget tesz a vonal és a síkidom 
között: vagy az egyikről, vagy a másikról 
beszél: körvonalat szerkeszt, a körlap te-
rületét számítja ki, a kör kerülete pedig 
„szlovákul gondolkozva” vagy a körlap 
kerülete, vagy a körvonal hossza. Ezzel 
szemben a magyar nyelvhasználat az ese-
tek többségében nem tesz különbséget a 
vonal és a síkidom között. A körvonal és a 
körlap szavakat csak akkor hangsúlyozza, 
ha félreértésre adódna ok. Tehát magya-
rul általában a kör sugaráról, átmérőjéről, 
középpontjáról, szerkesztéséről stb. be-
szélünk. Csak nagyon különleges felada-
tokban van arra szükség, hogy a vonalat 
és a síkidomot jelentő szót megkülön-
böztessük, hiszen a többi síkidom eseté-
ben a szlovák nyelv sem tesz különbséget 
a síkidomot határoló vonal és a síkidom 
között. A mindennapi szlovák szóhasz-
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nálatban tetten érhető, hogy a kruh szó-
nak kialakult egy tágabb értelmezése is, 
ami a kružnicát és a kruhot együtt jelenti. 
De ez a szakirodalomban, írásban nem 
jelenik meg. Összefoglalva: geometriai 
értelemben kruh ≠ kör.
3. Kétszer nagyobb/több, kétszer ki-
sebb/kevesebb. A legveszélyesebbek 
az alattomos hibák: azok, amelyekről 
nem is tudunk, esetleg tudunk róluk, 
de nem tudatosítjuk helytelen voltukat. 
Ahogy –  például  – a szlovákiai magya-
rok többsége ma hív valakinek, ahelyett, 
hogy felhívna valakit. Aki először hallja, 
furcsállja, sokadik hallásra megszokja, 
végül maga is így használja. Egy tan-
könyvfordítás alkalmával magyarorszá-
gi tankönyvíró kolléganőmet, Kovács 
Csongornét kértem meg, hogy nézze át a 
munkámat. Egyetlen, de többször ismét-
lődő furcsaságot talált a szövegeimben: 
„Mi itt, Magyarországon sohasem mond-
juk/írjuk, hogy »háromszor nagyobb«, 
»négyszer több«, »ötször kisebb«, »hatszor 
kevesebb« stb. Számunkra így természetes: 
»háromszor akkora«, »négyszer annyi«, 
»ötödakkora«, »hatodannyi«.” Ez az ap-
róság olykor kellemetlen perceket/órákat 
szerezhet a tankönyvfordítónak. Hogy 
lehet a szerző elképzeléseinek eleget téve 
lefordítani ezt a mondatot: „5 je ___-krát 
menej ako 30”? Semmiképp sem szóról 
szóra! Tehát nem úgy, hogy „Az 5 ___-
szor kevesebb, mint 30”, hanem – például 
– így: „Az 5 ___-szor annyi, mint 30”. So-
kan azért idegenkednek ettől a magyaro-
sabb formától, mert úgy vélik, a fél, ötöd, 
heted a tört fogalmához köthető, és ná-
lunk jóval később kezdjük a törteket ta-
nítani, mint Magyarországon. Valójában 
semmivel sem nehezebb egy harmadikos 
tanuló számára megérteni azt, hogy „Ha 
a 10 ötször annyi, mint 2, akkor a 2 ötöd-
annyi, mint 10 vagy az 5 feleannyi, mint 
10.”, mint hogy „Ha a 10 ötször több, mint 
2, akkor a 2 ötször kevesebb, mint 10 vagy 
az 5 kétszer kevesebb, mint 10.”
4. Geometriai rövidítések. A rendszer-
váltás után megjelent alapiskolai, felső 
tagozatos tankönyvfordításokban sike-
rült fokozatosan visszatérni a magyar 
nyelvből levezethető, a tanulók számára 
érthetőbb rövidítésekre. Míg a hetvenes-
nyolcvanas években a magasságot v-vel, 
a magasságpontot V-vel, a súlyvonalat 
t-vel, a súlypontot T-vel, a területet és a 
felszínt S-sel, a kerületet o-val, a közép-
pontot S-sel, az egyenest p-vel kellett je-
lölnünk, a 90-es években megjelent alap-
iskolai tankönyvekben a magasságvonal 
újra m, a magasságpont M, a súlyvonal 
s, a súlypont S, a terület T, a felszín F, 
a kerület k, a középpont O, az egyenes 

e lett. Korábban is voltak egybeesések 
(a középpont, a terület és a felszín is S 
volt, és a mai napig az maradt a szlovák 
tankönyvekben), de ilyenek újabban is 
keletkeztek (a k kerületet és kört is jelöl-
het, az m magasság és tömeg jele is le-
het). Ám ezek csak a legritkább esetben 
okoznak félreértést, hiszen ezek a rövi-
dítések bármikor megváltoztathatók és 
megválaszthatók. A tanulóknak azt kell 
tudatosítaniuk, hogy ez megegyezés kér-
dése, ezzel szemben vannak megváltoz-
tathatatlan jelölések: a térfogat csak V, a 
tömeg csak m, az idő csak t lehet, stb.
5.  Matematikaversenyeink. Nyelvé-
szeink már a rendszerváltás előtt is 
szóvá tették, hogy helytelen a szlo-
vákul matematická olympiádának és 
Pytagoriádának nevezett matematika-
versenyeket matematikai olimpiásznak, 
Pitagoriásznak nevezni, hiszen az olim-
piász ugyan létező kifejezés, de eredeti-
leg (az ókori görögöknél) nem magát a 
versenyt, hanem a két olimpiai verseny 
közti négyéves időszakot jelentette. Ma-
gyarországon tantárgyi olimpiákról be-
szélnek; ennek mintájára a matematická 
olympiáda magyar megfelelője matema-
tikai olimpia. A Pytagoriádát pedig for-
dítsuk Pitagorasz-versenyre vagy Pütha-
gorasz-versenyre. (Valójában ez utóbbi 
lenne a helyesebb, hiszen az ókori görög 
matematikus nevét Püthagorasznak kell 
írnunk, de a róla elnevezett tételnek már 
Pitagorasz-tétel az elfogadott alakja.) Egy 
alkalommal egy kollégám megjegyezte, 
hogy már azon sem lepődne meg, ha 
„olimpiászozó” és „Pitagoriászozó” ta-
nártársaink a Katedra Matematikaver-
seny nevét idővel Katedriászra módosí-
tanák.
6.  A matematikafeladatok felszólító 
mondatai. Ha egy feladatlapon azt ol-
vassuk, hogy „Számítsátok ki”, „Oldjátok 
meg”, „Szerkesszétek meg”, „Bizonyítsátok 
be”, akkor gyanítható, hogy a feladatot 

Szlovákiában vagy a Délvidéken fogal-
mazták meg. (És ez nem csupán a ma-
tematikafeladatokra igaz!) Nem állítom, 
hogy egyetlen magyarországi tankönyv-
ben vagy feladatlapon sem találkozunk a 
többes szám második személyével, de ott 
többnyire a „Számítsd ki”, „Oldd meg”, 
„Szerkeszd meg”, „Bizonyítsd be” alakok 
fordulnak elő. Nemcsak azért, mert ez 
rövidebb, hanem azért is, mert ez egy-
értelműen sugallja, hogy a szerző önálló, 
egyéni, nem pedig csoportos megoldást 
vár el a tanulóktól. És még egy apróság: 
a magyar nyelvben a felszólító monda-
tok végére felkiáltójel kerül. Ez a szlovák 
tankönyvek felszólító mondataira nem 
jellemző. Sajnos, nem mindegyik fordí-
tónk veszi észre ezt a különbséget, ezért 
egyre gyakrabban találkozunk olyan for-
dításokkal, amelyekben a felszólító mon-
datokat pont zárja.

***
Tudom, ez az írás nem oldja meg 

nyelvhasználati gondjainkat. Azokét 
biztos nem, akik nem is törekednek a 
tanulók/diákok előtti példamutató meg-
nyilvánulásra. Azokét is csak részben, 
akikben megvan az akarat a „szaknyel-
vi rendteremtésre”. Azért csak részben, 
mert a pedagógusok, akik joggal várják 
el a tankönyveinktől, hogy azok ebben 
a tekintetben (is) mintául (normaként) 
szolgáljanak, nagy százalékban a tan-
könyvekből veszik át és adják tovább a 
szakkifejezéseket, a (sokszor magyar-
talan) nyelvi fordulatokat. Fontos lenne 
tehát, hogy a tankönyvfordításaink va-
lóban nyelvi iránytűként is szolgáljanak. 
De ez – sajnos – nincs így. Talán ha (ma-
gyarországi szakembereket bevonva) 
magunk írhatnánk a tankönyveinket. Ha 
pedig továbbra is fordítanunk kell, akkor 
legalább annyit el kellene érnünk, hogy 
a bírálók között magyarországi pedagó-
gusok, tankönyvírók, esetleg nyelvészek 
is legyenek.
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Manapság már senki sem csodál-
kozik el azon, ha valaki a  matemati-
ka mindennapi életben való alkalma-
zásának igényét tartja fontosnak. Ez 
teljesen jogos elvárása társadalmunk-
nak, és magának a matematikaoktatás-
nak is a legfőbb célja, hogy a diákok 
a mindennapi életben alkalmazható 
matematikai képességekre tegyenek 
szert. Az iskolákból kikerülő végzős 
diákok matematikai tudásának megfe-
lelő felhasználásában viszont gyakran 
látnak hiányosságot már a  munkál-
tatók is, ami sajnos nem vet jó fényt 
a matematikaoktatásra. Tankönyveink 
és a nemzetközi felmérések is abba az 
irányba mutatnak, hogy a matemati-
kaórán több valóságközeli feladatot, 
problémát kellene oldani a diákoknak, 
hogy arra (is) tanítsuk meg őket, ami-
re valóban szükségük lesz. Természe-
tesen valamennyi tanár tudja, hogy a 
gyakran időigényes, kontextuson ala-
puló valóságközeli feladatok mellett 
nem szabad elhanyagolni a gyakorló 
feladatokat és algoritmusok begyakor-
lását sem, amivel általánosan fejleszt-
jük többek között a logikus gondolko-
dásukat; hasonlóan időt kell szánnunk 
a tehetséges diákjaink felkészítésére 
is. Ebben a cikkben nem egy konkrét 
megoldásról szeretnék írni, amivel 
tökéletesen felkészíthetjük diákjain-
kat a nagybetűs élet hétköznapi ma-
tematikai problémáinak megoldására, 
hanem egy olyan szempontra szeret-
ném tanárkollégáink figyelmét irányí-
tani, amivel jobban beleláthatunk a 

csáky anTal

hibaelemzés 
a valóságközeli 
maTemaTikai felaDaTok 
megolDásaiban

valóságközeli, PISA-típusú feladatok 
megoldásainak fázisaiba. 

A PISA-felmérések sok szempont-
ból vizsgálják diákjaink felkészülését a 
mindennapi életre, és eredményeikkel 
egy komplex képet próbálnak megfes-
teni diákjaink oktatásáról. A PISA ma-
tematikai feladatainál, problémáinál 
érdemes megfigyelni azt az öt fázist, 
amit matematizálásnak nevez: 
1. A probléma megértése a valós szi-
tuációban. 
2. A konkrét probléma megalkotása 
matematikai fogalmak segítségével. A 
valós matematika felfedezése.
3. A konkrét probléma átvitele mate-
matikai problémává, mely leírja a szi-
tuációt.
4. A matematikai probléma megoldása.
5. A matematikai eredmény kiértéke-
lése a valós szituáció szemszögéből.

Ez az öt fázis leírja, hogy milyen úton 
kell haladni egy valóságközeli prob-
léma megoldásához. Természetesen 
különböző problémáknál különböző 
fázisok okozhatják a megoldás nehéz-
ségét. Ezeket a fázisokat ha összevetjük 
egy általánosan elismert hibaelem-
zési modellel, melyet Anne Newman 
nevéhez köthetünk, akkor speciális, 
valóságközeli feladatok megoldására 
alkalmazható hibakategóriákat kapha-
tunk, amit felhasználhatunk a diákja-
ink új szemszögű értékelésére. M. Anne 
Newman ausztrál nyelvtanár a hetvenes 
években kifejlesztett egy hibaelemzé-
si modellt, amivel elemezni lehetett a 
szöveges matematikai feladatok meg-

Valós 
probléma

Matematikai 
probléma

Valós 
megoldás

Valós 
világ

Matematikai 
világ

Matematikai 
megoldás

oldásait. Newman 5 hibakategóriát kü-
lönböztetett meg: olvasási hiba, megér-
tési hiba, átalakítási hiba, a készségek 
helytelen alkalmazása és kódolási hiba. 
A PISA matematizálásának fázisait és a 
Newman hibakategóriák összevetését 
egészítsük ki egy harmadik modellel is, 
ami szintén a valós szituációk matema-
tikai elemzésével foglalkozik. Közismert 
a matematikai tanárok között a matema-
tikai modellezés. „A modell egy elméleti 
séma általános matematikai formában, 
melynek tanulmányozása megkönnyíti 
az adott jelenség, szituáció megértését és 
vizsgálatát.” (Ambrus Gabriella) A mo-
dellezési feladatok lényegében olyan fel-
adatok, melyek azt várják el a diákoktól, 
hogy matematikai modelleket hozzanak 
létre, majd ezek segítségével oldják meg 
a feladatot, ezután a kapott megoldást 
képesek legyenek értékelni és összevetni 
a valósággal. Tulajdonképpen ezt ne-
vezzük a modellezés folyamatának. A 
modellezés folyamatát az alábbi ismert 
módon ábrázolhatjuk vázlatosan:

A valóságközeli, kontextuson alapuló 
matematikai feladatok megoldásaiban 
elkövetett hibakategóriák megalkotásá-
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ra ezt a 3 modellt vethetjük össze. Az 1. 
táblázatban jól láthatjuk, hogy a 3 mo-
dell hol találkozik és hol tér el egymás-
tól.
Ennek az összevetésnek következménye 
lehet a konkrét hibakategóriák kialakítá-
sa, ahol 13 elkülöníthető hibát határoz-
hatunk meg. Ezeket a hibákat az ábécé 
betűivel jelölhetjük (A-M). (2. táblázat)

 
A hibák elemzéséből gyakran leszűrhe-
tő, hogy a diáknak hol vannak a legna-
gyobb hiányosságai, bizonyos esetben 
kimutatható, hogy egy gyengének ér-
tékelt diák nem számolási problémával 
vagy algoritmikus gondolkodással küzd, 
hanem egyszerű szövegértési problémái 
vannak. A hibaelemzést felfoghatjuk 
akár egy alternatív értékelésként. Gon-
doljunk csak arra, hogy egy szöveges 
valóságközeli probléma megoldása-
kor hogyan pontozunk, mikor és mire 
adunk pontot. Hasonlóképpen bizonyos 
kategóriák szerint besorolhatjuk diákja-
inkat az elkövetett hibájuk alapján is.

Ha a diákjaink valóságközeli feladata-
ik megoldásait szeretnénk értékelni hi-
baelemzés segítségével, akkor a követke-
ző szempontokat kell figyelembe venni. 
A tanár a hibaelemzést csak a helytelen 
megoldott feladatokon tudja elvégezni. 
A nem megoldott, illetve a jól megoldott 
feladatokat nyilván nem fogjuk vizsgál-
ni. Ha a feladat zárt volt, előre megadott 
válaszokat tartalmazott, akkor szintén 
nem tudjuk elvégezni a hibaelemzést. 
Fontos, hogy a diák logikai menetét 
végig tudjuk követni a megoldásban. 
Mivel gyakran előfordul, hogy a diákok 
több típusú hibát is elkövetnek, az első 
elkövetett hibát tanácsos feljegyezni. 
Bizonyos, összetettebb kutatásokban 
érdemes akár az összes típusú hibát is 
feljegyezni. Ha sikerült megtalálni a 
megfelelő hibakódot a feladatok meg-
oldásaiban, egy képet kaphatunk arról, 
hogy hol vannak nehézségei a diákok-
nak, mire kell nagyobb hangsúlyt fek-
tetnünk még, milyen típusú feladatokat 
kell bevinni az órára. Minden bizonnyal 
a leggyakoribb hibatípust a szövegértés-
nél fogjuk találni, amire többek között a 
PISA is rámutatott, hisz közismert tény, 
hogy tanulóinknak óriási szövegértési 
problémáik vannak.

Szlovákiában egy 454 kilencedik 
osztályos – szlovák és magyar – tanu-
lón végzett kísérlet segítségével sikerült 
rámutatni, hogy azok a diákok, akik a 
tanév folyamán gyakrabban oldanak 
valóságközeli feladatot, a PISA-típusú 
felmérésekben sokkal jobban teljesíte-
nek szövegértés, átalakítás és kódolás 
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A – Kulcsszó félreértése A tanuló félreértette a kulcsszót, ami legtöbbször 
egy matematikai kifejezés volt.

B – Hiba az információk kivá-
lasztásában

A tanuló nem tudta elkülöníteni a lényeges és 
kevésbé lényeges információkat.
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C – Eljárási tendencia A tanuló automatikusan egy matematikai műve-
letet hajtott végre anélkül, hogy elemezte volna a 
művelet szükségességét.

D – Szövegre fordított túlzott 
figyelem

A tanuló matematikai szemszögből nem vizsgálta 
meg a problémát, de válaszolt a valóságközeli 
problémában felmerült kérdésre.

E – Helytelen matematikai 
művelet/értelmezés

A tanuló olyan matematikai elemzést/művelete-
ket hajtott végre, melyek lényegtelenek a feladat 
megoldásában és rossz eredményhez vezetnek.

F – Grafikon képként való 
kezelése

A tanuló csak a grafikon alakjára figyelt, nem 
tulajdonított figyelmet annak tulajdonságaira.
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G – Algebrai hiba Hiba a függvény vagy az algebrai kifejezés megol-
dásában / elkészítésében.

H – Aritmetikai hiba Hiba a számításban.
I – Grafikon matematikailag 
helytelen értelmezése

A tanuló az intervallum helyett helytelenül csak 
egy adott pontra összpontosított.

J – Skála helytelen használata A tanuló helytelenül állapította meg a skálán 
felvett pontok értékeit.

K –Mérési hiba A tanuló nem egységes mennyiségekkel dolgozott, 
nem végezte el az átváltást.

L – Befejezetlen válasz A tanuló jó matematikai felépítéssel és helyesen 
számolt, de nem fejezte be a feladatot.

K
ód

o-
lá

s M A tanuló nem tudta helyesen kiértékelni az 
eredményeit és helyes választ adni az eredeti 
valóságközeli problémára. 

Newman 
hibakategóriák

Valóságközeli matematikai feladatok megoldásának fázisaival
Modellalkotási folyamat (Blum & 
Leiss)

A matematizálás 
fázisai (PISA)

Olvasás: hiba az egysze-
rű szavak megértésében

--- ---

Megértés: hiba a 
probléma lényegének 
megértésében

A szituációs modell megalkotása a 
probléma megértésének köszönhetően

A probléma megértése a 
valós szituációban

------ Valós modell kialakítása a szituációs 
modell egyszerűsítésével ------

 
------

 
------

A konkrét probléma 
megalkotása matemati-
kai fogalmak segítségé-
vel. A valós matematika 
felfedezése.

Átalakítás: hiba a 
probléma matematikai 
problémává való 
átalakításában

Matematikai modell megalkotása, a 
valós modell matematizálása.

A konkrét probléma 
átvitele matematikai 
problémává, mely leírja 
a szituációt.

Készségek alkalmazása: 
hiba matematikai számí-
tások lépéseiben

A „tiszta” matematikai probléma 
megoldása.

A matematikai problé-
ma megoldása.

Kódolás: hiba a mate-
matikai megoldás ered-
ményének közlésében

A matematikai megoldás összekötése az 
eredeti problémával. A matematikai ered-
mény ellenőrzése a kontextusra nézve.

A matematikai eredmény 
kiértékelése a valós szitu-
áció szemszögéből. 

----- Az eredmény közlése a valós szituá-
cióban. -----

1. táblázat

2. táblázat
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klasszikus fesTmények 
nem klasszikus szerePben
A művészet a készségfejlesztés haté-
kony katalizátora tud lenni, ami segít 
megérteni a bennünket foglalkoztató 
kérdések széles skáláját is. Nem vélet-
len, hogy az alkotás elsődleges célján, 
azaz a műfaj technikai elsajátításán túl 
az ágazatban jártas szakemberek egyre 
gyakrabban fogalmazzák meg az alko-
tás további előnyeit is, a képzőművészet 
készség- és személyiségfejlesztő hatása-
it. Ez az írás egy olyan módszert kíván 
bemutatni, ami a művészet ezen attitűd-
jére épül, ráadásul nem túl szokványos 
környeztben. 

Jó néhány készség az alkotómunka 
során csiszolódik. Az emlékezet, a kre-
ativitás, a kitartás fejlesztésére minden 
alkotási folyamat jó hatással van, kor-
osztálytól függetlenül. Ezt gyakorolni 
iskolai foglalkozások alkalmával is le-
het, de az iskolán kívüli kreatív foglal-
kozások ugyanúgy lehetőséget nyújta-
nak alkotás közbeni készségfejlesztésre.

Bizonyos foglakozásokon viszont 
a művészeti alkotások indirekt vannak 
jelen, és egy-egy festmény mint eszköz 

kerül a fejlesztési folyamatba. Számta-
lan lehetőség rejlik abban, hogy isko-
lákkal múzeumok működjenek együtt, 
mint ahogy arra több hazai és külföldi 
példa is megfigyelhető. A galériák egy-
részt saját kulturális intézményüket 
népszerűsíthetik, másrészt gyűjtemé-
nyükkel mankót tudnak nyújtani azok-
nak a pedagógusoknak, akik elkötele-
zettek abban, hogy diákjaik művészeti 
ismereteivel és készségeivel törődjenek.

Az alábbi példa bár egy az ameri-
kai felsőoktatásban elterjedt módszert 
mutat be, inspirációként szolgálhat 
mindenki számára, aki a művészet le-
hetőségeivel nemcsak rajz- és művé-
szettörténet-órákon szeretne élni, ha-
nem ezek határait átlépve más területen 
is használná. 

Tizenhat évvel ezelőtt Linda Fried- 
laender, a Yale Center for British Art 
oktatási kurátora és Irwin Braverman, a 
Yale Egyetem fogorvosoktatója együtt-
működéséből egy remek program szüle-
tett. A program azon az ötleten alapul, 
miszerint az elsőéves orvostanhallgatók 

terén. A matematikai feldolgozás-
ban elkövetett hibák egyformán 
jellemzők voltak mind a gyakorlott 
valóságközeli problémát megoldók 
között, mind a kevésbé gyakorlott 
valóságközeli feladatok megoldói 
között. Mondhatnánk, hogy ez egy 
természetes következménye a gya-
korlottabb valóságközeli problémát 
megoldóknak, hiszen a valóságközeli 
feladatok gyakorlásával pontosan ezt 
a 3 hibakategóriát tudjuk elkerülni. 

Természetesen nem szeretném 
arra buzdítani kedves kollégáinkat, 
hogy mindent félretéve próbáljanak 
csak valóságközeli problémákkal 
tanítani, hisz ez nem reális kérés, 
de mindenképp buzdítanám őket, 
hogy bátran egészítsék ki az órákat 
valóságközeli feladatokkal, problé-
mákkal, amik már nagy számban 
elérhetők feladatgyűjteményekben és 
internetes oldalakon is. A következő 
gyűjteményeket ajánlom az olvasók 
figyelmébe: 

 magyar nyelven: Ambrus Gabriella 
– Valóságközeli matematika, Ambrus 
Gabriella: Titanic a Balatonon

  szlovák nyelven: Jozef Fulier a kol.: 
Matematika. Zvyšovanie kľúčových 
matematických kompetencií 
žiakov základných škôl. Zbierka 
problémových úloh bežného života; 
Zdeněk Kubáček a kol.: Matematika 
a svet okolo nás, zbierka úloh

 Angolul a következő gyűjtőoldal: 
http://www.educationworld.com/a_
curr/mathchat/mathchat019.shtml

felhAsznált irodAlom:
 WIJAYA, A. et al. 2014. Difficulties in 

solving context-based PISA mathemat-
ics tasks: An analysis of students´ errors. 
In  The Mathematics Enthusiast.  ISSN: 
1551-3440, 2014, vol. 11, no. 3, p. 555-584

 NEWMAN, M. A. 1977. An analysis 
of sixth-grade pupils´ errors on written 
mathematical tasks. In  Victorian Insti-
tute for Educational Research Bulletin.   
ISSN: 0049-6154, 1977, vol. 39, p. 31-43. 

 BLUM, W. – LEISS, D. 2007. How do 
students and teachers deal with modeling 
problems? In  Mathematical Modeling: 
Education, Engineering and Economics 
ICTMA-12. Chichester: Horwood Pub-
lishing, 2007. ISBN-  978-1-904275-20-
6, p. 222-231.

 MAASS, K. 2010. Classification sche-
me for modelling tasks. In  Journal für 
Mathematik-Didaktik.  ISSN: 1869-2699, 
2010 vol. 31, no. 2, p. 285-311. 

 AMBRUS, G. 2007. Valóságközeli prob- 
lémák, hétköznapi matematika. In Tanári 
Kincsestár – Matematika,  2007/marec. 
Budapest : RAABE Tanácsadó és Kiadó 
Kft, 2007. 1-32p. ISSN 963-86123-9-8.    
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művÉsZettel NevelÉs

a szakmájukhoz szükséges készségeket 
a klasszikus művészet bevonásával fej-
lesszék. A Yale örök riválisa, a Harvard 
Egyetem hamarosan kialakította saját 
programját, ami lényegében ugyanezt 
az irányt követi: a művészetet eszköz-
ként használni az orvosi gyakorlatra 
való felkészítéshez. A módszert ma már 
nemcsak az említett két egyetemen és 
nemcsak medikusok használják, hanem 
kiterjesztették az egészségügy valameny-
nyi dolgozója számára is. Leghíresebb 
oktatója a nemzetközileg elismert Alexa 
Miller, az Arts Practica nevű készségfej-
lesztő műhely megalapítója. 

Mi is ez a program? A módszer az 
érdeklődés-megfigyelés-leírás-elemzés 
négyesére épül, ezek közül is a leghang-
súlyosabb a megfigyelőkészség fejleszté-
se. Maga a gyakorlat egy tízperces meg-
figyeléssel kezdődik, amikor az oktató 
utasítására a hallgatók alaposan szem-
ügyre veszik a festményt. 10 perc után 
elkezdődik a beszélgetés a látottakról, és 
kérdések hangoznak el arra vonatkozó-
an, ami a vásznon volt. Hogy egy konk-
rét példával éljünk, Degas Balettpróbája 
kapcsán meg lehetne kérdezni, hogy hol 
zajlik a próba, vagy hogy a tanár melyik 
kezével fogja a pálcát.

Ezután a diákok megbeszélik, hogy 
szerintük mit ábrázol a festmény. Mivel 
egy festmény értelmezése már sokkal 
szubjektívebb terület a puszta leírásnál, 
többféle válasz is elfogadott, de csakis 
akkor, ha a gondolatmenet a festmé-
nyen található „bizonyítékkal” van in-
dokolva, amit továbbra is emlékezetből 
kell felidézni. Ha valaki Bruegel Betlehe-

mi népszámlálása kapcsán, tegyük fel, 
azt állítaná, hogy a kép bibliai jelenetet 
ábrázol, akkor az úgy lenne elfogadott, 
ha alátámasztja például azzal, hogy a 
festményen látni véli Józsefet, aki a sza-
márháton ülő Máriával halad a számlá-
lók felé.

 Az orvosi gyakorlatban is kihívást je-
lent az a helyzet, amikor rövid idő alatt 
kell a lehető legtöbb információt meg-
szerezni a páciensről és abból diagnózist 
felállítani. Friedlaender felhívja a figyel-
met annak a veszélyére, ha egy megfi-
gyelés nem alapos, és csak részinformá-
cióra alapozzuk következtetésünket – az 
orvosok esetében ez téves diagnózishoz 
vezet. Hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy ne elégedjünk meg egy válasszal, 
gondolkodásunkat ne állítsuk le az első 
adandó magyarázat után, hanem enged-
jünk teret annak, hogy további „jelek” 
figyelembevételével és arra alapozott 
magyarázattal akár felül is tudjuk írni az 
első benyomásainkat. 

A gyakorlat ráadásul nemcsak a meg-
figyelést tökéletesíti, hanem fejleszti az 
érvelési-kommunikációs készséget is, 
mivel a diákok egymás előtt fejtik ki a 
gondolataikat. Ezek természetesen sok-
szor egymásnak ellentmondóak, de ez-
által is lehetőségük nyílik gyakorolni az 
indoklási technikákat és az álláspontjuk 
megvédését. Az érvek különbözősége és 
a cáfolhatatlanság lebontása pedig meg-
tanítja a foglalkozásokon résztvevőket a 
bizonytalanság érzetének elfogadására 
és kezelésére.

A foglalkozáson különböző szak-
képzettségű és beosztású egészségügyi 

dolgozók és más-más szakirányú 
medikusok vesznek részt. Ahogy 
szinte mindenhol, úgy az iskolai 
környezetben is észlelhető, hogy az 
eltérő tudásszinten alapuló hierar-
chia gyakran eredményezi az észre-
vételek és vélemények nem azonos 
súlyú szereplését a diskurzusokban. 
Ezzel szemben ez az óra egy min-
denki számára semleges terület. Az, 
hogy ki mit látott a festményen és 
hogyan értelmezi az alkotást, po-
zíciótól és rangtól független. Nem 
ritka, hogy pont azok ragadják meg 
leginkább a lényeget, akik nem jár-
tasok a témában, és nincsenek elő-
re megfogalmazott gondolataik a 
szóban forgó tárgyról. A gyakorlat 
éppen ezért ennek a hierarchiába 
ágyazott vélemény-egyenlőtlenség-
nek a csökkentésére is jó hatással 
van, ami az egészségügyben – ha 
a módszer eredeti környezetében 
maradunk – azt eredményezheti, 
hogy egy nővér habozás nélkül meg 
meri mondani a beteggel kapcsola-
tos észrevételeit egy magas beosztá-
sú professzor előtt is.

Az oktatók gyakran olyan fest-
ményt visznek be a foglalkozá-
sokra, ami nem kellemes látvány, 
esetenként akár visszataszító. Ezt 
olyan megfontolásból teszik, hogy 
a résztvevők ne csak azt tudják 
gondosan megfigyelni, aminek a 
látványa megnyugtató érzést kelt, 
hanem tanuljanak meg látni füg-
getlenül az objektum által kiváltott 
érzésektől is.

Még ha ez a módszer egy az egy-
ben nem is ültethető át a jelenlegi 
oktatási struktúrába (elsősorban a 
művészettörténeti témájú órákon 
hasznosítható), mindenképp arra 
ösztönöz, hogy érdemes a művé-
szettel kísérletezni, egymástól távol 
lévő területeket találkoztatni, mert 
egymásra jó hatással lehetnek. Ak-
kor meg pláne, ha úgy is érezzük, 
hogy jobban megbíznánk azokban 
az orvosokban, akik így készülnek 
a szakmájukra.

források:
 http://www.artspractica.com
 https://tonic.vice.com/en_us/article/

wje9-nw/old-works-of-art-are-helping-
med-students-learn-how-to-diagnose

 http://britishart.yale.edu
 http://pannoncolor.hu/hu/hirek-

ujdonsa-gok/reszletek/regi-korok-hires-
festoi-1-resz-edgar-degas

 https://www.google.com/culturalins-
titute/beta/exhibit/zQKyGcrY3z1hKQ

Pieter Bruegel: A betlehemi népszámlálás, 1566, Olaj, fa, Musée Royaux des Beaux-Arts, Brüsszel
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Az alsó tagozatos irodalomoktatásban 
különösen fontos szerephez jut a szö-
vegközpontúság és játékos módsze-
rek alkalmazása. Cikksorozatomban 
Nemes Nagy Ágnes máig klasszikus 
művét, a Bors néni könyvének báb- és 
dramatikus játékokkal történő feldol-
gozását mutatom be. A foglalkozások 
során a könyv négy versével (Hol lakik 
Bors néni?, Bors néni kertje, Amikor Bors 
néni gyerek volt, Vízimolnár) és két me-
séjével (Bors néni és a bors; Talla-Galla, 
az éjszakai város) ismerkedünk meg. 

A hat foglalkozásból álló sorozatot 
harmadik és negyedik osztályos tanulók 
számára terveztem. A projektet a tava-
lyi tanév folyamán, a komáromi Munka 
Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapisko-
la harmadik osztályú tanulói körében, 
szakköri tevékenység keretén belül va-
lósítottam meg. A kísérleti csoportot a 
3.B osztály képezte, 8 lány és 9 fiú tanu-
lóval. A 45 perces foglalkozásokra heti 
egy vagy két alkalommal került sor. 

A foglalkozások fő célja, hogy a 
gyermekek a dramatikus tevékenység 
és bábjáték megtapasztalásán keresz-
tül közelebb kerüljenek a verses-me-
sés irodalmi szövegek élményszerű 
befogadásához. A tanulási folyamat-
ban szerepet kap a tanulók ötleteinek 
kinyilvánításával a kezdeményező, 
vállalkozói kompetencia, a csoport-
munkákkal a szociális kompetencia, 
a beszélgetős játékokkal az anyanyelvi 
kommunikációs kompetencia fejlesz-
tése, továbbá számtalan olyan készség 
és képesség fejlesztése, mint a dallam- 
és ritmuskészség, az együttműködési 
és művészeti készségek, az emlékező és 

fantáziakészség, a tolerancia- és empá-
tiakészség fejlesztése, és még sorolhat-
nám. 

Minden foglalkozás három részből 
tevődik össze: a ráhangolódás, a jelen-
tésteremtés és a reflektálás szakaszá-
ból. Az óratervezetek egyes szakaszait 
kétféle stílusban fogalmazom meg. A 
nevelési és oktatási célokat, illetve a 
gyakorlatok leírását általánosságban, 
személytelen modalitással, jelen idő-
ben, míg a gyakorlati tapasztalatokat 
személyes hangvétellel, az adott foglal-
kozás konkrét megvalósításait rögzítve, 
múlt időben írom le. A valós tapaszta-
latok és élmények leírásai segítenek a 
könnyebb megértésben, és alátámaszt-
ják a gyakorlatok tényleges megvalósít-
hatóságának lehetőségeit. 

ismerkedés bors nénivel 
1. foglAlkozás

Ráhangolódás
Nemes Nagy Ágnes Bors néni könyve 
(Nemes Nagy, 2012) című művének 
feldolgozását egy rendhagyó olvasásóra 
szervezésével kezdjük. A tanóra hely-
színe az osztályterem hátsó vagy elül-
ső része, ahol lehetőség van körbeülni, 
hogy kerekasztal-jellegű beszélgetést 
tudjunk folytatni, ahol mindenki látja 
és hallja a másikat. A kör közepén pok-
róccal letakart tárgyak találhatók, ami-
ket a tanulók még nem láthatnak. Az 
óra célja, hogy felkeltsük a gyerekek ér-
deklődését, és bevezessük őket a mese 
és a szereplők világába. Miután a gyere-
kek helyet foglaltak, kezdődhet az óra. 

 Asszociációs játék tárgyak megfi-
gyelésével és pókhálóábra-készítés

Az óra elején az indirekt motiváció 
módszerét alkalmazva kíváncsiságot 
keltünk a gyermekekben. Az első drá-
majáték az asszociációs játék, melynek 
lényege, hogy felkeltse az érdeklődést, 
és az esetleg már meglévő ismeretekre 
alapozva továbbgondolkodásra ösz-
tönözze a játékosokat. Legegyszerűbb 
erre a „szóra szó” játékforma, melyben 
egy adott szó, fogalom, megnevezés, 
esetleg cím más szavakat – fogalmakat, 
neveket, évszámokat, tárgyakat stb. – 
juttat a játékosok eszébe (N.Tóth, Pet-
res Csizmadia, 2015, 317). Esetünkben 
az asszociációs játékok egyik speciális 
formáját választjuk, mikor is az asz-
szociációs feladat nem szógyűjtéssel, 
hanem tárgyak megfigyelése segítségé-
vel valósul meg. A gyakorlat a mesénk 
főhőséhez kapcsolódó tárgyakat mint 
kulcsmotívumokat értelmezi. Szüksé-
ges segédeszközök: pamutgombolyag, 
sütőkesztyű, kötőtű, szemüvegtok, fa-
zék, főzőkanál, fotó egy cicáról, öntöző-
kanna, varázspálca és egy boríték. 

A bemutatás és beszélgetés módsze-
rével indítjuk a gyakorlatot. A tárgyak 
bemutatását követően a gyerekek öt-
leteket gyűjtenek arról, vajon milyen 
személyhez kapcsolódhatnak a megfi-
gyelt tárgyak. A tárgyak alapján történő 
asszociálás a mese iránti érdeklődést 
kívánja felkelteni és a gyerekek fan-
táziáját mozgósítja. Megállapításaikat 
egy grafikai szervezőbe, pókhálóábrába 
gyűjtjük, amivel a gondolatok rend-
szerezésére, logikus megformálására 
ösztönözzük őket. A pókhálóábra egy 

nemes nagy ágnes 
BOrs NÉNi köNYve című 
művÉNek BáB- És Dramatikus 
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grafikai szervező, az asszociációs fürt-
ábra egyszerűbb változata. Egy köz-
ponti „hívó szóhoz” (fogalomhoz, kife-
jezéshez, problémához, kérdéshez stb.) 
társított gondolatok, információk, fo-
galmak, jelentések, asszociációk össze-
gyűjtését és rögzítését segíti. Használa-
takor minden, a „hívó szóról” eszünkbe 
jutó tartalmat a központi kifejezéshez 
társítunk, és nem gondolkodunk azon, 
hogy logikai kapcsolatokat vagy alá-fö-
lérendeltségi viszonyokat hozzunk létre 
a felírt jelzésszerű gondolatok között 
(N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 301). 
A pókhálóábrát közösen készítjük el egy 
nagy rajzlapra. A tanár kérdéseket tesz 
fel, és a gyerekek válaszai alapján épül 
az ábra. Kinevezhetünk egy vagy két 
diákot, akik leírják az információkat. 
A játékban mindenkinek fontos sze-
repe van, minden ötlet számít. Együtt 
nevezzük meg az egyes tárgyakat, majd 
arra gondolva, hogy ezek a tárgyak egy 
személyhez tartoznak, gyűjtünk infor-
mációkat az egyelőre még ismeretlen 
Bors néniről. A gyakorlatok fejlesztik az 
ítélőképességet és a szóbeli szövegalko-
tást, azon belül a reproduktív beszédet, 
ami azt jelenti, hogy mások észlelését és 
elképzeléseit látva, hallva vagy olvasva 
alkotjuk meg saját véleményünket.

 A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók
A foglalkozás megvalósításakor nagyon 
hatásosnak bizonyult az indirekt motivá-
ció. A terembe érkezve mindenki azon-
nal a pokróccal letakart tárgyak köré ült, 
ezt követően meg is mutattam a tárgya-
kat. Megnéztünk együtt minden kelléket, 
és elindult a kommunikáció egymás kö-
zött. Kérdéseket tettem fel a gyerekeknek: 
„Kié lehet ez a sok tárgy? – „Egy nénié!” 
– hangzott egyértelműen a gyerekektől. 
„Mennyi idős lehet ez a néni?” – „Idős. 
Nagymamakorú.” –  „Mit jelentenek az 
egyes tárgyak? Miért van itt egy öntöző-
kanna?” – Elkezdtük a pókhálóábrába 
gyűjteni az ötleteket, egyelőre egy üres 
karika köré: van kertje, ahol öntözi a virá-
gait, szeret főzni, szereti a macskákat, va-
rázslónő/tündér. Megnéztük a borítékot, 
ami meg volt címezve: Bors Józsefné Ba-
logh Borbála, Báthori utca 3, Budapest. A 
borítékban volt egy üdvözlő lap: Boldog 
80. születésnapot! Megegyeztünk, hogy 
a szereplőnket egyszerűen Bors néninek 
fogjuk hívni, kibővítettük az ábrát, és a 
nevet is beírtuk a karika közepébe.

Jelentésteremtés
Megfelelő ráhangolódás után az óra fő 
részében továbbra is igyekszünk fenn-

tartani a gyermekek érdeklődését. A 
jelentésteremtés fázisában sor kerül 
Nemes Nagy Ágnes Hol lakik Bors néni? 
(Nemes Nagy, 2012, 6) című versének 
ismertetésére. A mintaszerű tanári be-
mutatás módszerével a gyerekek szá-
mára biztosítjuk a megfelelő esztétikai 
élményt és azt, hogy az amúgy is mesés 
hangvételű vers még érdekesebb legyen. 
A versben hallott információkat fürt-
ábrába rendezzük a követhetőség és át-
láthatóság érdekében. Sor kerül a bábu 
bemutatására, majd a tanár a bábuval 
énekelve előadja Nemes Nagy Ágnes 
Vízimolnár (Nemes Nagy, 2012, 32) 
című versét. A vers dramatizálása által 
fejlesztjük a tanulók dallam- és ritmus-
készségét. A jelentésteremtés szakaszá-
nak második felében a tanulók három-
féle rajzot készítenek el a megszerzett 
információk rögzítésének érdekében, 
fejlesztve együttműködési és művészeti 
készségeiket. 

 Fürtábra készítése, vers dramatizá-
lása és rajzolás csoportokban
A helyszín változatlan, a gyerekek kötet-
len formában körben ülnek. A tanár elő-
adja Nemes Nagy Ágnes Hol lakik Bors 
néni? című versét. A versből kiderül, 
hogy Bors néni fent lakik a padláson, 33 
szobája van, 33 világot lát az ablakain át. 
Az új információkat fürtábrába rend-
szerezzük. A fürtábra egy olyan sokol-
dalú grafikai szervező, amely gondola-
tokat, információkat, fogalmakat és a 
köztük megjelenő kapcsolatokat osztá-
lyozza egy adott téma vonatkozásában. 
Lehet asszociatív vagy rendszerező. A 
Bors néni lakhelyéről szerzett tudásele-
meket, információkat logikus rendbe 
foglaljuk. A központi szót, esetünkben 
a nevet, felírjuk egy írófelület közepére, 
csoportban kezdjük el gyűjteni azokat 
a szavakat vagy kifejezéseket, amelyek 
a versben elhangzottak házáról. Ahogy 
a gondolatok sorban előjönnek, elkez-
dünk kapcsolatokat teremteni a megfe-
lelőnek látszó elemek között. Az adatok 
rendszerbe építése elmélyíti a megértést 
és segíti a tanulást. Az információkat az 
óra során más színekkel kibővíthetjük 
(N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 301). 

 A vers bemutatása után előkerül Bors 
néni bábuja. A tanár felveszi kezére a bá-
but, és szerepébe lépve üdvözli a gyere-
keket. Egyfajta számonkérésre kerül sor, 
ugyanis a tanár a bábu szerepében visz-
szakérdezi a gyerekektől a megszerzett 
információkat. Az óra alatt folyamatos 
ismétlés folyik az információk rögzítése 
és elmélyítése érdekében. Visszatérünk 
a fürtábrához, és egy új szín segítségével 

rögzítjük, hogy Bors néni gyerekkorát a 
vízimalomnál töltötte, mert az édesap-
ja vízimolnár volt. Egy beszélgetés in-
dul Bors néni és a tanulók között arról, 
hogy mi az a malom, ki az a molnár és 
mi az ő feladatuk (a molnár búzát, ár-
pát, rozst és kukoricát őröl a malomnál, 
amiből előbb liszt, majd kenyér készül). 
Bors néni segítségével a tanár dalolva 
mutatja be Nemes Nagy Ágnes Vízimol-
nár című versét. A gyakorlat elsődleges 
célja a szöveg rögzítése, mélyebb átélése, 
a beleélés és a szövegbe lépés lehetősé-
gének a biztosítása dramatikus játékkal, 
azonban az is fontos, hogy a hosszan-
tartó iskolai ülés után aktivizáljuk a ta-
nulókat, felfokozzuk a vérkeringést, és 
így felébresszük az esetleg már lankadó 
figyelmet. Mindenki feláll, és a bemu-
tatás után közösen elénekeljük a verset. 
A gyerekek lenthangsúlyos rugózásba 
kezdenek, ahol minden zenei mérő kez-
detén a rugózás súlypontja lefelé halad, 
majd visszatér egy magasabb szintre. A 
súlypont lefelé és felfelé haladásának 
váltakozása biztosítja az ütemes rugó-
zást. A gyakorlat végrehajtásában részt 
vesz a boka-, térd- és csípőízület (web 
1). Miközben rugóznak, a testük előtt 
páros karral imitálják az őrlő mozdula-
tot. A gyakorlat szórakoztató, és kellő-
képpen fejleszti a motorikus képessége-
ket, a dallam- és ritmuskészséget. A dalt 
háromszor-négyszer elénekelhetjük, 
közben a vállalkozó szellemű tanulók 
maguk is megtáncoltathatják a bábut. A 
gyakorlat után mindenki visszaül saját 
helyére, és megnézi a széke alját, ahová 
a tanár már korábban kártyákat ragasz-
tott fel. A kártyák segítségével kerül sor 
a csoportok véletlenszerű kialakítására. 

 A következő gyakorlathoz három 
csoportra lesz szükség, így háromféle 
kártyát használunk (cica, malom, lisz-
tes zsák jelzéssel). A véletlenszerűen 
kialakított csoportok létrehozása gyors, 
egyszerű, és azon az elven alapul, hogy 
a csapattagok közül bárki képes együtt-
működni egy másikkal, függetlenül 
annak személyétől. Ez a módszer a 
gyengébben teljesítő tanulók számára is 
biztosítja, hogy kipróbálhassák vezetői 
képességeiket, emellett igazságos, és le-
hetővé teszi, hogy a tanulók minél több 
társukat megismerjék, velük kapcsolat-
ban munkatapasztalatokat szerezzenek, 
illetve egymástól tanuljanak, továbbá 
rászoktatja a diákokat, hogy együtt 
dolgozzanak több, különböző szemé-
lyiségű társukkal, lemásolva ezzel a tár-
sadalmi együttműködést, ahol ritkán 
választhatjuk a barátunkat társnak. Ez a 
fajta csoportalakítás lehetővé teszi olyan 
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szociális képességek megszerzését, mint 
a tolerancia, a tisztelet és a különbségek 
értékelése (web 2). A tanulók a kártyák 
szerint 1-1 asztal köré csoportosulnak. 
Mindhárom csoportnak szüksége van 
egy A3-as méretű rajzlapra és színes ce-
ruzákra. Rendelkezünk egy pókhálóáb-
rával és egy fürtábrával, amiket a tanár a 
táblára helyez, hogy mindenki számára 
látható legyen. Megismerkedtünk két 
verssel, amikből információkat merítet-
tünk Bors nénivel kapcsolatban. A cso-
portok differenciált feladatot kapnak:

 Az első csoport feladata, hogy elké-
szítse Bors néni házát. A tanár nem 
szabja meg, hogy a ház kívülről vagy 
belülről kerüljön ábrázolásra. A rajzlap 
mellé egy barna színes papírból kivágott 
ablakot kapnak segédeszközként, amely 
a rajz arányait kívánja megadni. 

 A második csoport a rajzlap mellé egy 
barna színes papírból kivágott malom-
kereket kap segédeszközként, ami köré 
a malmot, Bors néni gyerekkorának 
helyszínét kell megalkotniuk. 

 Míg az első két csoport történetünk 
két helyszínét készíti el, addig a harma-
dik csoport egy szereplő karakterét fog-
ja papírra festeni, ugyanis az ő feladatuk 
Bors néni apukájának a lerajzolása. A 
rajzlap mellé egy barna színes papírból 
kivágott bajuszt kapnak segédeszköz-
ként.

A csoportok tevékenysége koope-
ráción alapszik, ahol a hagyományos 
csoportmunkán túl a hangsúly a társas 
tevékenységen alapuló tanuláson, közös 
munkán és az együttműködésen van. 
Szerepet játszik a tanulók intellektuális 
képességeinek, valamint a szociális és 
együttműködési képességeinek kialaku-
lásában és fejlődésében. A konstruktív 
tanulási elméletre épül, vagyis az isme-
retek elsajátítása nem befogadó, hanem 
alkotó módon történik, probléma ala-
pú, felfedező tanulást eredményez (Me-
rényi, Szabó, Takács, 2006, 12). 

 A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók
A jelentésteremtés gyakorlatainak meg-
valósítása sikeresnek bizonyult. A fürt-
ábrába kerülendő szavakat kérdésekkel 
irányítottam (pl.: Hol lakik Bors néni? 
– a padláson. Mit tudunk erről a padlás-
ról? – 33 szobája van. Mit lát Bors néni a 
33 szobából? – 33 ablakon lát 33 világot). 
Bors néni bábuja a gyerekek szemében 
könnyen életre kelt: „Jó napot, Bors 
néni!” – hangzott el egy kislánytól a kö-
szöntés. Miután a bábu szerepébe lépve 
elmeséltem, hogy hol nőtt fel Bors néni, 
közösen gyűjtöttük össze, hogy mit 

őrölhet a molnár a malomban (búzát, 
árpát, rozst, kukoricát). Két új fővona-
lat indítottunk a fürtábrán – Hol nőtt fel 
Bors néni? Ki volt Bors néni apukája? –, 
és különböző színekkel írtuk fel az új in-
formációkat. A Vízimolnár című verset 
körülbelül négyszer-ötször énekeltük 
és játszottuk, mert a gyerekek nagyon 
élvezték.

 Fontos tapasztalata volt a jelentés-
teremtés szakaszának, hogy a csoport-
munka megszervezésének problémái 
felszínre kerültek. A harmadik csoport 
tagjai nehezen fogadták el, hogy együtt 
kell működniük. Mivel rájuk bíztam, 
hogy milyen módon ábrázolják Bors 
néni lakhelyét, vita alakult ki köztük. A 
csapat egyik fele a ház külsejét képzelte 
el, a másik pedig a belsejét. Elmondtam 
a gyerekeknek, hogy ha nem tudnak 
megegyezni, akkor mindenki kerekít-
sen le magának egy kisebb területet a 
rajzlapból és oda rajzolja a saját ötleteit, 
azonban arra is felhívtam a figyelmü-
ket, hogy jobban örülnék, ha mégiscsak 
meg tudnának egyezni és egy egészet 
alkotnának. Már elléptem tőlük, mikor 
hallottam, hogy az egyik kislány azt 
mondja társainak: „Szerintem inkább 
beszéljük meg, és rajzoljuk meg együtt, 
mert úgy sokkal szebb lesz.” Ez után a 
mondat után tökéletes harmóniában al-
kotott a csoport. Elkezdődött az együtt-
működés. Mindent meg tudtak beszél-
ni, és végül a ház belsejét rajzolták meg. 

Reflektálás
Az óra reflektálási szakaszában a tanu-
lók saját kontextusba helyezve a friss 
információkat összegzik és megerősí-
tik az új ismereteket (Petres, 2014, 46).  
A gyerekek bemutatják elkészült rajza-
ikat, megindokolják, hogy mit miért 
rajzoltak, fejlesztve a gondolkodást és 
az ok-okozati összefüggések megérté-
sét.  

 Csoportmunkák értékelése és az óra 
összefoglalása a rajzok és a bábu segít-
ségével

Az elkészült rajzokat feltesszük a táb-
lára a pókhálóábra és a fürtábra mellé. 
A csoportok bemutatják munkájukat 
társaiknak, és közösen értékelünk min-
den rajzot, fejlesztve ezzel a tanulók íté-
lő- és bírálóképességét. 

Az óra utolsó gyakorlatához körbe-
állunk, és összefoglaljuk az ismereteket. 
Bors néni bábuját körbeadva, tanári 
minta után, mindenki egyes szám első 
személyben mond egy mondatot. A 
táblán felfüggesztett ábrák és rajzok se-
gítenek az összefoglalásban. Az óra vé-

gén a tanár elteszi az ábrákat és a rajzo-
kat, mert a későbbi foglalkozások során 
még szükség lesz rájuk. 

 A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók

Miután a rajzok elkészültek és fel-
helyeztük őket a táblára, könnyedén 
foglaltuk össze Bors néni szerepébe 
lépve az órán szerzett információkat: 
„Amikor gyerek voltam, sokat játszottam 
a malomnál. Egy olyan padláson élek, 
aminek harminchárom szobája van. Van 
egy cicám, akit úgy hívok, hogy Titilla. 
Az apukám vízimolnár. A vízimolnár a 
vízimalomnál dolgozik. A vízimolnár a 
malomban őrli a búzát, és abból lesz a 
liszt”.

 Az óra remek hangulatban telt, a ref-
lektálási szakaszban kiválóan összefog-
laltuk a Bors néniről szerzett informáci-
ókat. 
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könyvajánló

„Gyarapítsa szókincsét, pallérozza el-
méjét, engedje szárnyalni fantáziáját, 
tegye próbára kreativitását, tehát legyen 
a játszó társam, kedves játszótársam!” 
– ezekkel a szavakkal buzdítja Szőcsné 
Antal Irén az érdeklődőt könyve elolva-
sására (8. old.). Az Anya – nyelv – búvár 
c. nyelvijáték-gyűjteménye 2016-ban 
a Tinta Könyvkiadó Az ékesszólás kis-
könyvtára sorozatának 39. köteteként 
jelent meg. A kiadó sorozatában ez már 
a harmadik olyan kiadvány, amely anya-
nyelvi fejtörőket sorakoztat fel. Olyan 
gyűjteményeket követ, mint amilyen 
Forgács Tamás Anya – nyelv – csavar 
(2008) és Anya – nyelv – ész (2012) című 
munkája, Hernádi Sándor Nyelvi próbák 
(1982) gyűjteménye, illetve amelyekből 
maga a szerző is merít: Vargha Balázs 
Játsszunk a szóval! (1972), Grétsy Lász-
ló Nyelvi játékaink nagykönyve (2013). 
A gyűjtemény a következő tematikai 
fejezetekre tagolódik: játék a magán-
hangzókkal, a mássalhangzókkal, a szó-
tagokkal, az igékkel, a melléknevekkel, 
a számnevekkel stb. A feladatok sokré-
tűségét és hasznosíthatóságát előlegezi 
meg az a tény, hogy a szerző sokéves 
magyartanári tapasztalattal rendelke-
zik, és országos anyanyelvi vetélkedők 
előkészítésében is rendszeresen részt 
vesz. Szőcsné könyvét az előszóban a 
pedagógusoknak, a szülőknek és a fi-
ataloknak ajánlja (8. old.). A könyv a 
szórakozást, kikapcsolódást kereső vá-
sárlókat és a tanórai segédletek iránt ér-
deklődő tanárokat egyaránt megszólítja 
a könyvesboltok polcairól. A 110 oldal-
nyi feladat között tananyag-kiegészítő, 
tanórai „lazítást” szolgáló, a diákokat 
unalmukból felébresztő gyakorlatokat 
találunk kicsiknek és nagyoknak.

A gyűjtemény elsősorban a nyelvtan-
órákon forgatható haszonnal. A legtöbb 
feladat a szófajtan témaköréből való (l. 
a követező fejezeteket: Játék az igékkel, 
Játék a nevekkel, Játék a melléknevek-
kel, Játék a számnevekkel), de egy-egy 
fejezeten belül olyan gyakorlatokat is 
találunk, amelyekre a cím közvetlenül 

nem utal. A mondatrészeket gyakorol-
tathatjuk például a Mondatbővítés (12. 
old.) feladattal, a lexikológiai jelentés-
viszonyokat pedig a Szavak szinonimái 
– csupa e-vel, csupa a-val, csupa o-val 
(21. old.), Ez is állati! (56. old.), Bizo-
nyos állatfajoknak több megnevezésük is 
van (62. old) című feladatokkal. A fra-
zeológia témakörének gyakorlatait bő-
víthetjük a Rokon értelmű szóláshason-
latok (27. old.), Hogyan illenek össze a 
széttörött közmondások? (27. old.), 3x10 
igekötős ige kerestetik! (28. old.) vagy az 
Állatok a közmondásokban (65. old.) 
címet viselő feladatokkal. A helyesírá-
si készségek elmélyítésére is találunk 
hasznos feladatokat. A j és ly helyesírá-
sára fókuszálnak az Egy szóban a j és a 
ly (15. old.), j-vel is jó, ly-vel is jó (15. 
old.) vagy az Itt j, ott ly (113. old) fel-
adatok. A rövid és hosszú mássalhang-
zók jelentés-megkülönböztető szerepét 
emeli ki a Milyen közös rövid és hosszú 
mássalhangzópár illik a szó végére? (14. 
old) vagy a Mit jelentenek a következő 
szavak? (15. old.) feladatok.  A szóalko-
tás – főként a szóképzés, szóösszetétel – 
témaköréhez kapcsolódnak többek kö-
zött a Szógyűjtés (77. old), Melyik két szó 
hiányzik a szóösszetételekből? (77. old.), 
Véletlen számnév (79. old.) és a Milyen 
foglalkozás a közös előtag? (87. old.) fel-
adatok. 

A gyűjtemény ugyanakkor nemcsak 
a nyelvtanórákon, hanem az irodalom-, 
történelem- és földrajzórákon is segít-
ségünkre lehet. A Biblia témaköréhez 
kapcsolódik a Bibliával kapcsolatos 
szólások (48. old.) nevű feladat, a Jókai 
Mór-regényekről tanultak visszacsa-
tolására pedig a Csillogó regények (72. 
old.), Melléknevek Jókai regényeiben (73. 
old.) vagy a Jókai-regények szereplői (73. 
old.) feladatok szolgálhatnak. Költők, 
írók nevét, vers- és prózacímeket kell 
megfejteni a Milyen számok hiányoznak 
a könyv- és verscímekből? (76. old.), az 
Irodalmi őrjárat és az „ÉS” az irodalom-
ban (117. old.) feladatokban. A diákok 
általános tudásának és műveltségének 

bővítését szolgálják többek között a 
Játék a családnevekkel (46. old.) vagy a 
Híres emberek helye (108. old.) felada-
tok. Az Állatok csapatban (64. old.), Ők 
vigyáznak rájuk (64. old.), Ház körüli 
állatok szálláshelye (65. old.), Régi fog-
lalkozások – Mi a párja? (88. old.) című 
feladatok a kicsik tudását bővítik a vi-
lágról, az őket körülvevő környezetről. 
Történelmi ismereteiket tesztelhetik a 
diákok a Történelmi eszperentével (83. 
old.). A szerző a földrajzi fejtörőknek 
is szentel fejezeteket. A 30 feladatot 
tartalmazó két egységben elsősorban 
Magyarország településneveit érintő 
gyakorlatokat találunk, 15 feladat pe-
dig célzottan Borsod–Abaúj–Zemplén 
megye településneveire épül. Ez utób-
bi motiváltsága a szerző szülőföldjével 
köthető össze. A megoldások ellenőrzé-
sében a gyűjtemény végi megoldókulcs 
is segít.

A kötetből nem hiányoznak az anag-
ramma- és a palindromfeladatok sem. 
A Szólánc fűzése (12. old.) című fel-
adatnak köszönhetően pedig sokunk 
gyermekkori emlékei elevenednek fel. 
Személyes kedvenceimmé lettek a Ho-
gyan lesz a tökből bab? (9. old.) és az 
Igék bújócskája (26. old.) feladatok. Az 
előbbiben egy szóláncot kell alkotnunk 
úgy, hogy a megadott első és utolsó 
szó közötti szavakban mindig csak 1-1 
hangzót változtatunk meg.  Az utóbbi 
feladatban pedig egy közös igével kell 
két szót kibővítenünk úgy, hogy az első-
nél az ige egy főnév része, a másodiknál 
pedig egy újabb igéé legyen (pl. ököl~ 
körmöl).

Magyartanárként sokszor azt tapasz-
taljuk, hogy diákjainknak gondot okoz 
a nyelvtani szabályok megértése és a 
helyesírás, emiatt pedig kevésbé ked-
velik a nyelvtanórákat. Szőcsné Antal 
Irén nyelvi fejtörői azonban játékos és 
kreatív jellegüknél fogva felébreszthetik 
tanulóink motivációját az anyanyelvi is-
meretek megszerzésére. Bátran ajánlom 
ezért a kötetet minden olyan tanárnak, 
aki az élményközpontú oktatás híve. 

szerDi ilona

NYelvtaNóráN is JátÉkOsaN!
(SzőcSné AntAl Irén: AnyA – nyelv – búvár. nyelvI játékok. 
tintA könyvkiAdó, budApest, 2016. 145 old.)
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A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület szokás szerint minden 
év közepe táján szokta közzétenni, hogy 
a következő évben mely élőlényeket 
ajánlja a lakosság megkülönböztetett 
figyelmébe. Ezek szerint már 2016. jú-
lius 27-én megtudhattuk, három jelölt: 
az erdei fülesbagoly (Asio otus), a házi 
veréb (Passer domesticus) és a tengelic 
(Carduelis carduelis) közül az utóbbi 
kapta a legtöbb internetes szavazatot, 
ezért ő lett a 2017-es év madara. Ez 
igazi demokratikus népszavazás volt, 
melyhez semmi közük sem volt a poli-
tikai pártoknak, s ráadásul meglepően 
sokan, 12  523-an vettek részt benne. 
Egyszerű többséggel, 5445 szavazattal, 
(43%) győzött a tengelic. 4442 szava-
zattal (35, 5%) második helyre került 
a fülesbagoly, de a szegény házi veréb 
jócskán lemaradt, mert csupán 2632 
vokshoz (21, 0%) jutott. Ez nem is 
csoda, mert hozta magával a múltbeli 
rossz hírét, amikor még őt tartották a 
legszemtelenebb madárnak nemcsak 
Európa-szerte, mert alig van olyan zuga 
a Földnek, ahova be ne fészkelte volna 
magát. És annak ellenére, hogy min-
denevő, tehát akad számára táplálék 
bőven, mi tagadás, még nagyon mohó 
is. Arról meg ne is beszéljünk, mennyire 
szapora (volt), évente háromszor is költ, 
egyszerre 5-6 fiókát nevelt fel. Sajnos a 
száma az utóbbi években mégis draszti-
kusan csökken. Brehm Az állatok világa 
1960-as kiadásában olvasható (többes 
számban) a házi verébről, amit mi is 
gyakran tapasztalhattunk: „A városi 
lakosságnak nem egyszer bosszúságot 
okoznak. Ha valaki a lakásától pár hétig 
távol van, ott fészkelnek a zsaluk közt, és 
otthonosan berendezkednek az erkélyen 
is. Mindent beszennyeznek, s zavarják 
az embert lármájukkal. A „kárt” azon-
ban nem kell eltúlozni. Tartsuk szem 
előtt, hogy a verebek gyakran az egyedüli 
madarak, melyek felélénkítik a város-

ok kősivatagjait.(…). A verebek elleni 
rendszabályok nem sokat használnak, e 
madarak nem tágítanak az egyszer bir-
tokba vett területről. Ha az ember tevé-
kenységének következményeképp megrit-
kulna a verébtársadalom, a gyors ütemű 
szaporodás hamar pótolja a hiányokat. 
Főleg azért nem sikerül a verebeket vala-
honnan elűzni, mert „erős a lelke”, azaz 
nem bántják az emberi kultúrviszonyok, 
mint annyi érzékeny madarat.” De bár-
mennyire „erőslelkű” madár is a veréb, 
az ember kíméletlen „kultúrviszonyai” 
őt is utolérték, akárcsak a legtöbb ma-
dárfajt, mi több, az egész élővilágot a 
Földön. 60-70 évvel ezelőtt, sőt még 
később is, én szintén közömbös voltam 
a verebek iránt, ma viszont, ha meglá-
tok egy-egy kis csapatot, megállok gyö-
nyörködni bennük. Sokáig az élt ben-
nem, mint amit a közvélemény tartott 
róluk, hogy még átvitt értelemben is 
szürkék. Magamnak kellett rájönnöm, 
hogy ez mennyire nem igaz. Sőt, ami 
még érdekesebb, a házi verébre az is 
jellemző, ami ritkaság az énekesmadár 
fajoknál, az ivari kétalakúság, szaknyel-
ven, a nemi dimorfizmus. Bizony még a 
mezei verébnél (Passer montanus) is ne-
héz megkülönböztetni a hímet a tojótól. 

Ugyanez a helyzet az év madara „ran-
got” elért tengelicnél is. Ő ma már a 
verebeknél is gyakoribb. Legalábbis ná-
lunk, Párkányban. Régen nem merész-
kedett be a városokba, pár évvel ezelőtt 
viszont a városunk sétálóutcáját díszítő 
alacsony fákon is fészkelt, de mára kiköl-
tözött a lakótelepek parkjaiba. Tenge-
licet gyerekkoromban ritkán pillantot-
tam meg nyáron, télen viszont sokszor 
tűntek a szemem elé. Nagyon félénkek 
voltak. Amikor közeledtünk feléjük, a 
zúzmarával borított bogáncs közül ri-
adtan felröppenve, alig hallhatóan, de 
szaporán csipogták, hogy „tiglitt-tiglitt”. 
Csak jóval később tudtam meg, hogy 
számos európai nyelvben is hasonló a 

nevük a magyarban használt népi meg-
nevezésükhöz: tengelice, stiglinc, stiglic, 
tengelic; a németben például Stieglitz, a 
románban Sticlete, a szlovákban stehlík. 
Valójában mind hangutánzó szónak 
tekinthetők. Gyerekkoromban volt egy 
jellegzetes, néhány tánclépésből álló 
mozgásos játékunk, amit kettesével ösz-
szekapaszkodva roptunk a libalegelőn, 
miközben azt énekeltük, hogy „Így jár-
ják a/ kú-dús tán-cot/, istiglinc!” Ebből 
az egyetlen mondatból állt a dal, mely-
nek az utolsó szavát hangosan kiáltot-
tuk. Ám az istiglincre úgy megrántottuk 
egymást, hogy hirtelen megperdültünk, 
és újra meg újra ismételtük a tánclé-
péseket, amíg a fáradtságtól lihegve el 
nem terültünk a füvön.  Feltételezésem 
szerint e játék a tengelic fürge, olykor 
akrobatikus mozdulatainak az utánzá-
sából keletkezhetett. Ki tudja? Talán a 
néprajzkutatók majd egyszer kiderítik, 
ha eszükbe jut, és valaki a régiek közül 
még emlékezni fog rá. Nincs kizárva, 
hogy igen, már csak azért is, mert az 
egyik csallóközi gyermektánccsoport 
nevének az Istiglincet választotta. No, de 
maradjunk a madaraknál, melyeknek 
az osztályába (Aves) tartozó fajokat a 
rendszertan 25 rendbe sorolja be. Mind 
a verébfajok, mind a tengelic a veréb-
alakúak, hagyományosan az énekesma-
dár-alakúak (Passeriformes) rendjébe 
tartoznak, ám e rendet újabban 3 al-
rendre tagolják. Harmadik a verébal-
katúaké (Passeri), de még ezt is alrend-
ágakra osztják fel. A verebek alrendágán 
(Passerida) keresztül jutunk el a szóban 
forgó madarak családjáig. Itt viszont a 
házi veréb a rokonaival együtt a veréb-
félékhez (Passeridae), a tengelic pedig 
a pintyfélékhez (Fringilillidae) tartozik. 
Nem árt megjegyezni, hogy e hajszál-
hasogatásnak tűnő „pepecselés” nem 
öncélú dolog, mert azok számára lehet 
fontos, akiket közelebbről is érdekel a 
madárvilág, mi több, később ornitoló-

csicsay alajos

a 2017-es év maDara
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giát vagy „csak” biológiát fognak tanul-
ni. Ám annyit azonban nem árt megje-
gyezniük a laikusoknak sem, hogy nem 
mindegy, -alakúak, -alkatúak vagy -fé-
lék kifejezést használunk-e, amikor be-
szélgetés közben biológiai témáról vál-
tunk szót egymással. A biológiaórákon 
meg pláne nem. Persze kisdiákokkal 
bemagoltatni semmi esetre sem taná-
csolom a szűk réteg által használt szak-
kifejezéseket, mert ha nem sikerül velük 
megkedveltetni az élővilágot, a kényszer 
még inkább eltávolítja tőle őket. Ezért is 
voltam és vagyok ellene a tekintélyelvű 
pedagógiának.

Ha társalgás közben szóba kerül va-
lamelyik madár, néha még a felnőttek 
is megkérdezik tőlem, hogy az mivel 
táplálkozik. Ilyenkor mindig zavarba 
jövök, főleg a verébalkatúakkal kap-
csolatban. Ugyanis köztudott, hogy a 
verebek és a tengelic is magevők, amire 
a kúpalakú csőrükről is lehet következ-
tetni, ám a házi verébről, ha megfigyel-
jük, hamar kiderül, mindenevő. A ten-
gelicről pedig azt írják a szakkönyvek, 
hogy főként a mezei aszat (mácsonya) 
és a bogáncs magvait kedveli. Viszont 
az interneten találtam egy kitűnő fel-
vételt róla, amelyen fűszálakat csipeget, 
alatta e felirattal: „gyermekláncfű mag-
jait eszegeti”. Jót derültem rajta, mert a 
gyermekláncfű virága ugyan ott virított 
előtte, de a madár rá se hederített. Meg-
jegyzem, több magevő madarat láttam 
már kora tavasszal friss füvet legelni, 
például galambokat, verebeket és per-
sze tyúkokat is. Azonban sok növényi 
táplálékon élő madárfaj a fiókáit rova-
rokkal eteti. Hogy többet ne mondjak, 
a verebek, a tengelic és a „rosszhírű” 
seregély is, egészen biztos. Ugyanis ezek 
fiókáinak a fejlődéséhez nélkülözhetet-
len az állati fehérje.

Sok ember számára öröm mada-
rakat etetni, figyelgetni őket, vannak, 
akik a madárvártákra is szívesen ellá-
togatnak. Régebben, amíg bírtam, én is 
megtettem. Számomra lehangoló, hogy 
megszokott helyeken egyre kevesebb 
fajjal találkozom, és azok egyedszáma 
is szemlátomást csökken. Az egykor 
túl szapora verebeké szintén, mégpedig 
drasztikusan. A megmaradtak legin-
kább télen örvendeztetnek meg, amikor 
szélvédett helyeken felborzolt tollak-
kal szunyókálnak a bokron. Azonban 
sok esetben voltam már tanúja annak, 
amikor jéghideg vízben fürödtek, nem-
csak ők, hanem a parkokban tanyázó 
feketerigók is. Hallottam a járókelők 
megjegyzéseit, „hú, de melegük van 
ezeknek!”. Biztosan nem gondoltak 

arra, hogy a szerencsétlen madaraknak 
az élősködők csípéseitől hevülhetett át 
a testük annyira, hogy, jobb híján, ily 
módon igyekeztek megszabadulni tő-
lük, miközben úgy megfáztak, hogy a 
fürdőzésért az életükkel fizettek. Nyitott 
marad a kérdés, nyáron miért a port ré-
szesítik előnyben a vízzel szemben. A 
választ bízzuk a kutatókra.

No, de szóljunk néhány szót az év 
madarának a második helyezettjéről, az 
erdei fülesbagolyról is. Mint utaltam rá, 
rengeteg madárfaj él a Földön. A gerinc-
húrosok (Chordata) törzséhez tartozó 
gerincesek (Vertebrata) altörzsének 
mintegy 10 ezer fajból álló, legnépesebb 
osztályát (Aves) ők alkotják. Miként Ma-
gyarországon, így nálunk, Dél-Szlová-
kiában is, közel 400 madárfaj él. Hajdan 
még úgy tanultam, a ragadozó madara-
kat két nagy csoportra osztjuk, misze-
rint vannak nappali és éjjeli ragadozók. 
Ezt bizony már régen megcáfolták. Az 
ún. nappali ragadozók a sólyomalakú-
ak (Falkoniformes), az éjjeli ragadozók 
pedig a bagolyalakúak (Strigiformes) 
rendjébe tartoznak. Az utóbbiak rend-
je 217 fajt számlál, amelyik mindössze 
két családot alkot. Egyikbe soroltatik 
be a bagolyfélék (Strigidae) 210 család-
ja, másikba pedig a gyöngybagolyfélék 
(Tytonidae) 19 családja. A nálunk élő 
gyöngybagoly (Tyto alba guttata) már 
1985-ben az év madara lett. Azóta sem 
nyerte el egyik bagoly sem e megtisztelő 
figyelmet, mert, mint említettem, az er-
dei fülesbagoly csak második helyezést 
ért el. Jóllehet, régebben rászolgált az 
erdei megnevezésre, de szegény ma már 
– mint sok más erdők, mezők lakója – 
kénytelen volt urbanizálódni. Azt írják 
róla, hogy napközben a városi parkok 
tűlevelű fáin szunyókál szívesen, néha 
csapatostul, ami nem egészen igaz, mert 
pár évtizeddel ezelőtt, a gyerekek nem 
kis örömére, a párkányi iskola udvarán 
álló nyírfákon bóbiskoltak. Az viszont 
tény, hogy előszeretettel költenek var-
jú- vagy szarkafészkekben. Ezt tették 
Párkányba költözésük után is, a szom-
szédos óvoda egyik nyírfáján. Az óvó 
nénik rémülten kérdezték meg tőlem, 
mi lehet az a szörnyeteg, ami a szarkák 
fészkében tanyázik, s ha azok közeledni 
mernek hozzá, fenyegetően kiemelke-
dik belőle, hogy elriassza őket.

Mi tagadás, a baglyok a népi hie-
delemvilágban nem örvendtek vala-
mi nagy népszerűségnek. Van köztük 
olyan, amelyiket, mégpedig a kuvikot 
(Athene montanus), halálmadárnak 
nevezik, de sok más fajjal kapcsolatban 
is léteznek furcsa megjegyzések. Mind-

amellett a bagoly a bölcsesség szimbólu-
ma. De vegyük alaposabban szemügyre 
a népesebbik családnak a latin nevét, és 
vessük össze a történelemből szerzett 
ismereteinkkel. Állítólag egyik kirá-
lyunk, Könyves Kálmán tiltotta meg a 
boszorkányüldözést, mondván: „Bo-
szorkányok pedig nincsenek”. Csakhogy 
őfelsége e rendeletét nem magyarul 
foglaltatta törvénybe, hanem az akkori 
hivatalos nyelven, azaz latinul. Abban 
pedig a boszorkák egyik csoportjának 
a neve strigák, akik éjnek éjszakáján, 
seprűn száguldozva vitték végbe bűbá-
jos varázslataikat (lásd mesevilágun-
kat). Ezeknek a perbe fogását tiltotta 
meg Kálmán. Ám úgy látszik, a többi-
ről szándékosan megfeledkezett. Azóta 
sem égettek meg közülük egyet sem ele-
venen, pedig titokban mindmáig űzik a 
mesterségüket, amit igen sok férfi meg-
tapasztalhatott már. Egyedül Dankó 
Pista merte kibeszélni egyik közismert 
dalában, hogy őt is megrontotta egy bo-
szorkány Szegeden. Annak bizony már 
több mint száz éve. De azóta már a nóta 
is más lett, meg a világ is másképpen 
megyen.



zene

„A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az 
élet szépségét s ami benne érték, azt 
mind meghatványozza.” 

(Kodály Zoltán)

A komáromi GAUDIUM éneklő-mu-
zsikáló együttes, egyben polgári társu-
lás is. Így fokozatosan kialakulhattak 
helyi rendezvényei: a Komáromi Vá-
rosi Művelődési Központtal (VMK) 
karöltve VOX HUMANA néven ren-
dezi meg évente a komáromi ének-
karok tavaszi fesztiválját. Az I. VOX 
HUMANA (még név nélkül) 2002. 
április 25-én volt. A VMK és a Béke 
Utcai Alapiskola – Kodály Zoltán szü-
letésének 120. évfordulója tiszteletére 
– a komáromi gyermekkarok és ven-
dégkórusok részvételével nagyszabású 
ünnepi hangversenyt szervezett. Ün-
nepi köszöntőt Pásztor István, a város 
polgármestere mondott; ő vetette fel: 
ebből hagyományt kellene teremteni. 
Azóta – évente, hármas vetésforgóban: 
az alsó, felső tagozatos énekkarok és a 
felnőttek kórusai – VOX HUMANA 
néven kerül sor a komáromi énekka-
rok tavaszi hangversenyére, amelyen 
minden alkalommal vendégkórusok is 
szerepelnek.

A GAUDIUM további rendezvé-
nyei: a Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesülettel közösen szervezi – 
az egyetemes magyar kultúra nagyjai 
(pl. Petőfi, Egressy, Erkel, Liszt, Illyés 
stb.), s csakúgy Komárom neves sze-
mélyiségei (Csík János, Dobi Géza 
stb.) tiszteletére teltházas emlékestjeit; 
a Komáromi Regionális Népművelé-
si Központtal „Hogy megszólaljon a 
nagy Harmónia” címmel nemzetkö-
zi baráti kórustalálkozóit; valamint a 
VMK és a Jókai Mór Alapiskola „kicsi-
nyek” és „nagyok” kórusainak közös 
hagyományos adventi hangversenyeit.

Az együttes saját rendezvényein 
való fellépései mellett gyakran tesz 
eleget mind a helyi polgári társulások 

felkérésének, mind pedig a baráti kó-
rusai meghívásainak határokon innen 
és túl. A GAUDIUM „csapata” baráti 
kapcsolatot tart fenn – kölcsönösen 
szerepelnek egymás rendezvénye-
in – a nagymegyeri Bárdos Lajos, a 
somorjai Híd, a galántai Kodály Zol-
tán Dalosegylet, a koloni Zobor hang-
ja, a székesfehérvári Ars Musica, a 
Pápai Éneklő Szülők Kara, a solymári 
Corvinus, a brünni Lumír vegyes ka-
rokkal; a dél-komáromi Vox Femina, 
a zsérei Zoboralja s a zábrehi Slavice 
(Morvaország) női karokkal.

Az eltelt 15 év folyamán a GAU-
DIUM munkáját nagyban segítették 
a VMK dolgozói, élen Varga Anna 
igazgatónővel, a helyi művészeti alap-
iskola mindenkori igazgatósága és pe-
dagógusai – Bakos Márta; Domonkos 
Dezső és az általa vezetett növendék-
zenekar; Fekete Éva és növendékei: 
Csiba Emese, Misák Bence; Fekete 
Vince és növendéke, Fehér Dalma; 
Harmat Rudolf és növendéke, Boris 
Borsányi; Hollósy Gabriella Zsuzsan-
na; Kalmár Zsuzsanna; Kulin Eduard 
és növendéke, Szabó Nikolett; Szalay 
Szilvia és növendékei, Chudá Barbara, 
Korpás Réka, Mikus Nelli, Keresztes 
Friderika; Záhorská Kuczmann Re-
náta; Zsákovics László; továbbá: Czif-
ra Zsolt, Nagy Hollóssy Zsuzsanna, 
ifj. Pfeiferlik Lajos, Pfeiferlik Tamás, 
Szombat Károly, Uhrin Andrea; Dráfi 
Mátyás Jászai Mari-díjas érdemes mű-
vész.

A GAUDIUM ezúton is köszöni  
mind az előbb megnevezetteknek, 
mind Komárom város önkormány-
zatának, és további támogatóinak – 
Barthalos István, Bott Frigyes, Csicsó 
Péter mérnök, Földes István, Kis Zol-
tán, Pfeiferlik Lajos mérnök vállal-
kozóknak; valamint Harsányi Zoltán 
mérnök – hathatós anyagi segítségét, 
és hálás közönségének műsorai láto-
gatását.

sTirber lajos

15 éves a komáromi 
gauDium vegyes kar 
és hangszeres 
kamaraegyüTTes (v.)

Az I. VOX HUMANA egyesített kara – mintegy 
450-500 énekes – zengi Kodály Zoltán Toborzóját 
a helyi MAI zenekara kíséretével. A koncertmester 
török Ferenc, vezényel Stirber Lajos

A MAI növendékzenekara, művészeti vezetőjével, 
Domonkos Dezsővel (a zongoránál)

A kórus a II. – „Hogy megszólaljon a nagy Harmó-
nia” nemzetközi kórustalálkozón – zongorán közre-
működik Kalmár Zsuzsa

A VOX HUMANA közönsége a Városi Művelődési 
Központban
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Az őszi munkaalkalmakhoz kapcso-
lódó szokások közé tartozik többek 
között a szüret is. A szüret első napja 
egyes területeken neves dátumokhoz 
fűződik (Szent Mihály napja, Lukács 
napja, Szent Teréz napja, Orsolya vagy 
Simon napja). Régebben a szüret tár-
sas eseménynek számított, amelyre 
egy egész éven át emlékeztek és ké-
szültek a családok. Ez az egész közös-
ség közös tevékenysége volt. A lányok, 
asszonyok gyűjtőedényekbe szedték a 
szőlőt, a fiúk és férfiak fából készült 
puttonyokba gyűjtöttek. A szemeket 
préselés előtt összezúzták, ezt követő-
en indult a borkészítés. A munka alatt 
viccelődtek, énekeltek, hangoskodtak. 
A szüret – ősi gonoszűző rítusként – 
zajkeltéssel indult, a nap végén pedig 
táncmulatságot tartottak.

Dalok, mesék, babonák, színes szöve-
vénye övezi a magyar szőlőt, a szüretet, 
amelyekből bőven lehet válogatni az 
óvodai foglalkozásokhoz, hogy ezeken 

keresztül megismertethes-
sük gyermekeinkkel a szü-
reti szokásokat.

szüreti játék
1.  Dombon törik a diót, a 
diót,
rajta, vissza, mogyorót, mo-
gyorót,
tessék, kérem, megbecsülni,
és egy kicsit lecsücsülni, 
csüccs! 
A mondóka ritmusára körbejárnak a 
gyerekek, a „rajta, vissza” felszólításnál 
menetirányt váltanak, és a „csüccs-re” 
leguggolnak.

2. fiúk (felállnak): - Gyertek, lányok, a 
szőlőbe, szedjünk diót a kötőbe.
Lányok (felállnak): - Piros almát a zse-
bünkbe, dalolgassunk jókedvünkre!
3. Badacsonyi szőlőhegyen (vagy a 
kassai szőlőhegyen) (ének)
Mozgással kísérjük a dal szövegét.

4. A kálói szőlőbe (ének)
Elindul a kör jobbra, egy-egy lépéssel, 
a „sűrű, sűrű” részre kézen fogva befelé 
mennek a gyerekek, és a „raff, raff”-ra 
dobbantanak.
Térdütögetéssel körbejárnak: 
Elmúlt a nyár, itt az ősz.
Kampós bottal jár a csősz.
(A csősz leguggol a kör közepére.)
A présházban must csorog,
Forrnak már az új borok.

Lipem-lopom (ének)
Kiválasztjuk a csőszt, a tolvajt és a bí-
rót. A dal végén mindenki szaladni 
kezd, a csősz elkapja a „tolvajt”, viszi a 
bíró elé, a többiek kísérik.
7. Csősz: - Mit loptál?
Tolvaj: - Szőlőt.
Csősz: - Mennyit?
Tolvaj: - Egy kosárral.
Csősz: - Hol van?
Tolvaj: - Nem mondom meg.
Csősz: - Viszlek a bíró elé.
Csősz: - Adjon Isten, bíró uram. Ez az 
ember lopta gazduram szőlőjét.
Bíró: - Lopta-e? Az nagy baj! Akkor én 
megbüntetem. No, álljon fél lábra, kel-
med, és ugrálja körül az ünneplőket!

Pázmány annamária

Érik a sZőlő...

bAdAcSonyI Szőlőhegyen

A kálóI Szőlőbe
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méz, méz, méz…

éttem Szőlőt...

csillAg, boris...

még Azt mondják: nem illik...

lipem-lopom

I, i, i, meg kell szépen ölelni!
A gyerekek poharukat feltartva énekel-
nek.
Mindenki (körbejárnak): 
- Három hordó borom van, 
mind a három csapon van.
Egyik édes, másik ó, 
a harmadik savanyó.
Kezdődjék a szüreti tánc!
Mind: - Akinek most kedve nincs, 
annak egy csöpp esze sincs.
Kört alakítanak.
Éttem szőlőt... (ének)

A gyerekek kézen fogva körbe járnak, 
egy lány a kör közepén áll, a „hej, rica” 
részre párt választ, és azzal forog a kör 
közepén. A kiválasztott gyerek nevét 
énekeljük a dalban.
(párválasztás): –Én se kicsi, te se nagy,
Éppen hozzám való vagy.
Túrót ettem, puliszkát.
Attól nőttem ekkorát.
Tánc
Csillag, Boris... (ének)

Mind: - Aki nem tud táncolni, 
menjen haza aludni!

Még azt mondják: nem illik...
17. Mind: - Hálát adunk a jó Istennek, 
hogy e napot megélhettük. A gazdag 
termést Istennek, a jó munkát nektek 
megköszönjük.
Éljen, éljen, éljen!

felhAsznált irodAlom:
 http://csipcsirip.com/ettem-szolot-erik-

szuret-idejere/
 http://www.aldasegyuttes.hu/ovi/szureti-

mulatsag/
 Barsi Ernő: Népi hagyományaink iskolai és 

amatőr színpadon. Győr, 1995.
 Csukáné Klimó Mária: Játsszunk játékot, 

táncot, színházat. Kolozsvár, 1998.

A gyerekek tapsolnak és mondják:
Édes ősz jött,
Hull a körte,
Hamvas szilva
Hull a földre.
Itt az alma,
Kasba rakd.
Ott a szőlő,
Hamm, bekapd.
Bíró: - Megbüntettük a tolvajt. Kez-
dődjék a szüret!

 
Leszedik a szőlőt nemsokára…
Leszedik a szőlőt nemsokára,
Árván marad a bokor magába.
Árván maradsz te is, kis angyalom,
Mert énnékem el kell masíroznom.
A gyerekek kosarakba, kötényükbe sze-
dik a szőlőt.

9. Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.
Sose láttam szebbet!
Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtből lesz akó borom.
Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet.
Az öregnek aszúbor jár,
A gyereknek must csordogál.

Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, de jó!
Igyunk erre egyet!

10. Fiúk: - Kezed, lábad mozogjon,
a szőlőhöz simuljon
Lányok: - Aki híven munkálkodik,
az vígan is takarodik.
Fiúk: - Madarak voltunk, földre száll-
tunk, szőlőszemet csipegettünk.
Lányok: (hessegetik a fiúkat) - Seregély, 
seregély, szüretelni ne segélj.
Mind: - Tele a kiskosár, jöhet a hordár.
Bíró: - Jó bort ide hát és nem mást, kö-
szöntsük el az áldomást:
Isten tartsa országunkat, szép hazán-
kat, mindnyájunkat!
A gyerekek félkörbe állnak.
Méz, méz, méz… (ének)

A gazda körbejár, és mindenkinek 
„bort” tölt a poharába)
13. A, a, a, éljen a nagy csutora!
Szomjas torok tútora,
el ne fogyjon a bora.
A, a, a, éljen a nagy csutora!
E, e, e, adjuk egymás kezibe!
Hadd fogyjon ki izibe,
Ami szorult közibe,
E, e, e, adjuk egymás kezibe!
I, i, i, meg kell szépen ölelni,
és belőle jót inni,
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Az eTwinning egy olyan európai okta-
tási program, amihez eddig több mint 
450 ezer pedagógus csatlakozott Eu-
rópa-szerte, és amely 2005-től töretlen 
sikerrel működik. A program az Eu-
rópai Bizottság kezdeményezésére jött 
létre; célja, hogy ösztönözze az európai 
pedagógusokat a kommunikációs tech-
nológiák változatos formáit használó 
együttműködési partnerségek alakítá-
sára. 2014-től az Erasmus+ program 
részeként működik, közös adatbázissal, 
célközönséggel.

Az „e“ az elektronikai szó rövidítése, 
a „twinning“ partnerséget, együttmű-
ködést jelent. Az eTwinning motorját 
a központi portál (www.etwinning.net) 
adja, ahol a pedagógusok regisztráció 
után partnerintézményeket kereshet-
nek, és projekteket indíthatnak diákja-
ikkal, és ezek eredményeit egy bizton-
ságos virtuális térben oszthatják meg 
(Twinspace).

Az eTwinning program 2007-ben 
elnyerte az IMS Global Learning 
Consortium (IMS Globális Tanulási 
Konzorcium) arany fokozatú „Learning 
Impact” díját. A díjat a technológiák ok-
tatási célú felhasználásában leginkább 
hatékony kezdeményezések közötti első 
világverseny keretében osztották ki.
Az etwinningnek köszönhetően a peda-
gógus:
 kapcsolatot teremthet európai part-

neriskolával
 a  partnerrel közösen új projektet in-

díthat vagy partnerként bekapcsolódhat 
már létező projektbe
 együttműködhet egy biztonságos vir-

tuális térben („twinspace“)
 részt vehet szemináriumokon vagy 

konferenciákon (Szlovákiában és Eu-

rópában) és új kollégákkal ismerkedhet 
meg
 online kurzusokon vehet részt
 felhasználhatja az eTwinning oktatási 

anyagait a tanításban
 eTwinning nemzeti és nemzetközi mi-

nőségdíjazást szerezhet
 elismerést,  valamint tárgyi és anyagi díjakat 

nyerhet nemzeti és európai versenyekben.

Az etwinning szervezete
Az eTwinning programban az úgyneve-
zett  Nemzeti Szolgáltatópontok  (NSS)  fe-
lelősek a nemzeti szintű koordinációért, 
míg a Központi Szolgáltatópont (CSS) nem-
zetközi szinten fogja össze a programot.

A Nemzeti Szolgáltatópontok (NSS) 
(online és telefonos) tanácsadást tarta-
nak és segítséget nyújtanak, konferen-
ciákat és nemzeti versenyeket, rendez-
vényeket szerveznek, valamint média 
és PR kampányokat folytatnak. Szlová-
kiában ezt a feladatot az ún. Národná 
služba pre elektronickú spoluprácu 
škôl (Nemzeti szolgáltatópont az is-
kolák elektronikai együttműködésért) 
munkatársai végzik, akik a  zsolnai 
egyetem részeként tevékenykednek 
2004-től. A központot 5 személy vezeti, 
akik feladata az eTwinning programmal 
kapcsolatos tevékenységek koordinálá-
sa, és a különböző szereplők ösztönzése 
Európa-szerte a programban való rész-
vételre. További feladataik közé tartozik:
 válaszolnak az intézményeknek 

az eTwinning programmal és az 
eTwinning projektek elindításával kap-
csolatos kérdéseire
 konkrét iránymutatással, javaslatokkal 

és ötletekkel segítenek a pedagógusoknak
 sikeres projekteket mutatnak be, hogy 

ezekkel ösztönözzék a nemzetközi 
együttműködéseket

 ellátják a pedagógusokat európai hí-
rekkel az  eTwinning Hírlevélben
 regionális képviselők segítségével kép-

zéseket biztosítanak a programmal kap-
csolatban.

A szolgáltatópont célja, hogy Szlová-
kiában minél több iskola, tanár és diák 
csatlakozhasson ehhez a nagyszerű 
kezdeményezéshez. Ingyenes informá-
ciós napok, roadshow-k, konferenci-
ák, szakmai továbbképzések keretében 
nyújtanak technikai, pedagógiai, mód-
szertani segítséget a programhoz csatla-
kozóknak. Szintén ingyenesen juttatják 
el a pedagógusokat találkozókra, külföl-
di továbbképzésekre és partnerkereső 
szemináriumokra, nyelvi és módszerta-
ni segítséget nyújtva nekik.

Ezen találkozók elsődleges célja, 
hogy minél több partnerség jöjjön lét-
re, és minél hatékonyabban tudjanak 
együtt dolgozni a partnerek. Az elmúlt 
évek visszajelzései alapján a résztvevők 
sok hasznos módszertani tapasztalatra 
tettek szert, megismerhették külföldi 
kollégáik munkamódszereit, és szakmai 
fejlődésük szempontjából mindenkép-
pen fontosnak ítélték ezeket a találko-
zókat.

Ezekről a lehetőségekről bárki tudo-
mást szerezhet az általuk működtetett 
www.etwinning.sk oldalról is, ahol ki-
fejezetten a szlovákiai résztvevők szá-
mára közölnek hasznos információkat 
az eTwinning hazai kezdeményezései-
ről, emellett általánosságban is számos 
információt nyújtanak a programról, és 
ötleteket adnak induló projektekhez.

ki vehet részt A progrAmbAn?

Az eTwinning fenntartótól függetlenül 
minden óvodának, alapiskolának, kö-

PeTernai zsuzsanna

mi az eTwinning Program?
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zépiskolának és speciális iskolának nyi-
tott. Bürokratikus akadályoktól men-
tesen az említett iskolatípusok tanárai 
diákjaikkal együtt bármikor elkezdhet-
nek egy projektet. A programnak nin-
csen semmiféle már részvételi feltétele, 
határideje, zárójelentés beadásának kö-
telezettsége, stb., ezért a bekapcsolódási 
kedven kívül másra nincs is szükség egy 
projekt regisztrációjához. 

Az eTwinningben dolgozhatnak 
olyan tanárok is, akik még nem találtak 
partneriskolát és nincs közös projektjük. 
Részt vehetnek rövidtávú (4-10 napos) 
online oktatási programokon, tovább-
képzéseken vagy az egyes Csoportokon 
belül tapasztalataikat oszthatják meg. 
Saját fórumot is nyithatnak, tervezhet-
nek videókonferenciát vagy saját online 
tevékenységet (Adobe Connectben).

miért érdemes bekApcsolódni?
Mert az örömön és szórakozáson kívül 
az eTwinning mást is kínál:
 ingyenes hozzáférést
 közösségérzést
 biztonságos felületet
 iskolák együttműködését támogató 

projekteket
 szakmai fejlődést
 támogatást
 boldog diákokat
 bürokrácia hiányát
 elismerést
 szórakozást az osztályban.

hogyAn kell elkezdeni?
Érdemes a honlapra kattintani akár 
projektötlet nélkül is, ilyenkor „gon-
dolatindítónak” érdemes a projektekről 
készült publikus bemutatkozó olda-
lak között böngészni. Angol nyelvtu-
dással rendelkező kezdőknek ajánla-

tos bekapcsolódni a „Virgilio – your 
guide to eTwinning“ (Virgilio – az Ön 
eTwinning vezetője) csoportba. Ahogy 
Vergílius segített az Isteni színjátékban 
Danténak megtalálni a mennybe vezető 
utat, úgy a Virgilio csoport segít meg-
találni az utat az eTwinning világába! 
Három tapasztalt regionális képvise-
lő vezeti a  csoportot, akik segítségére 
bármikor számíthat a  tanár. A csoport 
megtalálható az eTwinning Live-ba való 
bejelentkezés után a „Csoportjaim“ me-
nüpont alatt. 

Ha már van projektötlet, csak partner 
nincs, a portálon a programban regiszt-
rált intézményekre, résztvevőkre lehet 
keresni különböző kritériumok szerint.

Fontos tudni, hogy a programhoz 
nem kapcsolódnak anyagi támogatá-
sok, és a partnerek személyes találkozá-
sa nem feltétele a részvételnek.

A részvétel feltételei
A részvétel nagyon egyszerű, az ingye-
nes és a közös projektmunkához ren-
geteg eszköz áll a tanár rendelkezésére. 
Az évek alatt ez a pedagógusi és intéz-
ményi adatbázis egy jól működő euró-
pai szintű platformmá nőtte ki magát, 
ahol a pedagógusok projektjeik mel-
lett tapasztalatot cserélhetnek európai 
kollégáikkal, tananyagokat oszthatnak 
meg egymással, online közösségekké 
formálódhatnak.

A projektpartnerek a maguk által 
választott témával kapcsolatban végez-
hetnek közös munkát az internet segít-
ségével, melynek során egyensúlyt kell 
tartani az IKT eszközök használata és 
egyéb tantermi tevékenységek között. 
Emellett kívánatos az is, hogy a téma il-
leszkedjen a részt vevő iskolák nemzeti/
helyi tanterveihez.

Az együttműködési projekt témája 
lehet csupán egy tantárgyat érintő, de a 
projekt kifejezetten alkalmas több tan-
tárgy összekapcsolására, keresztkompe-
tenciák fejlesztésére. 

Az eTwinning program egyik dekla-
rált célja az, hogy fejlessze a diákok és a 
pedagógusok digitális kompetenciáját, 
és hogy a számítógépes technológiákat, 
technikákat az iskolák mindennapi éle-
tének részévé tegye.

díjAk, mInőSítéSek, 
rendezvények
A programban szereplő projektek leg-
jobbjai évenként elnyerhetik a  Minő-
sített eTwinning Projekt címet, mely 
elismerésből a részvevő intézmények 
könnyen profitálhatnak. Ez a cím az 
eTwinning programban végzett magas 
színvonalú munkát ismeri el. A diákok 
munkakedvét fellendíti, az iskola pedig 
nyilvános elismerést kap az európai 
együttműködési munkában tanúsított 
igényességéről és nyitottságáról. Ez jó 
ajánlólevél, ha az iskola más EU-s pro-
jekteken pályázik, és a külső források 
megszerzésénél is előnyt jelenthet.

Ha egy partnerségben legalább két 
partner elnyerte a Nemzeti Minősített 
eTwinning Projekt címet, a projekt au-
tomatikusan megkapja az Európai Mi-
nősített eTwinning Projekt címet.

Ugyancsak elismerés, ha az isko-
la elnyeri a nemzeti vagy az európai 
eTwinning Díjat. Ezt azon intézmények 
nyerik el, amelyek kimagasló minőségű 
eTwinning projekteket hoztak létre. A 
díjakért folyó verseny jelentkezési idő-
szaka ősszel zajlik, pályázni az előző 
iskolaév időszakában folytatott projek-
tekkel lehet. Itt is értékes nyeremények 
várják a helyezetteket.



beszámoló

A Csillag-szóró Gyermekszínjátszó 
Csoportot Köteles Judit, Bodonyi And-
rás, Bélik Erzsébet és Bodonyi And-
rásné hívta életre negyedszázada az 
ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskolában, a mai Pongrácz Lajos Alap-
iskolában. A névadó Bodonyi András 
volt, aki egy korábbi önálló műsorának 
címével ajándékozta meg a csoportot. 
A Csillag-szóró metaforikus név: a csil-
lagok a szlovákiai magyar költők gyer-
mekversei, melyeket a színjátszó gyere-
kek szétszórnak a nagyvilágban, hogy 
megörvendeztessék közönségüket. A 
csoport tevékenységét kezdettől fogva 
támogatta Lendvay Tibor igazgató. Már 
az első év nívódíjat hozott a szlovákiai 
magyar bábosok és gyermekszínjátszók 
országos versenyén, a Duna Menti Ta-
vaszon, ez lelkesítette a gyerekeket a 
további időszakban. A következő évad-
ban N. Tóth Anikó is bekapcsolódott 
a Csillag-szóró munkájába. 1994-től 
Köteles Judit és N. Tóth Anikó vezet-
te a csoportot, az utóbbi rendező 1995 
szeptemberétől munkahelyi változás 
miatt több évig vendégrendezőként és 
dramaturgként segített. Bizonyos elő-
adások színpadra állításában Forgács 
Miklós rendező is közreműködött. Kö-
teles Judit nyugdíjazása után is folytatta 
a csillag-szórózást. Majd egy évig Lend-
vay Gabriella vette át a vezetést, aki a 
Csillag-szóró első generációjának tagja 
volt. Két évnyi szünet után 2008 szept-
emberében Köteles Judit és N.Tóth 
Anikó  újraindította a csoportot.

A jó gyermekelőadáshoz nemcsak 
tehetséges gyerekek, hanem felkészült 
vezetők is kellenek. Köteles Judit és 
N.  Tóth Anikó kezdettől fogva tuda-
tában volt annak, hogy elengedhetet-
len a folyamatos szakmai képzés, ezért 
rendezői tanfolyamokon vettek részt 

Zsámbékon, Dunaszerdahelyen, Bia-
torbágyon és Nagykovácsiban, me-
lyeken kiváló hazai és magyarországi 
szakemberektől sajátították el a rende-
zés alapjait, a színészvezetést, a dráma-
pedagógiai módszereket, a beszédtech-
nikát. Az utóbbi években rendszeresen 
látogatták a Magyar Drámapedagógiai 
Társaság Színházi lecke elnevezésű 
workshopjait. 

A Csillag-szóró legfontosabb színpa-
di műfaja, sőt védjegye a szerkesztett 
játék lett. Előadásaihoz a szlovákiai 
magyar szerzők versein túl más kortárs 
magyar (és svéd) költők verseiből válo-
gattak a vezetők, de arra is volt példa, 
hogy mesét dolgoztak fel. Az utóbbi 
négy évad előadásainak – Gasztrosztár, 
Álom-album, Titok-tár, Ki vagyok én? 
– szövegét N.Tóth Anikó írta a gyere-
kekkel folytatott beszélgetések és drá-
majátékok alapján. Egyedi, senki másra 
nem jellemző forgatókönyvek szület-
tek, melyeket több alkalommal külön-
díjjal értékeltek a fesztiválokon.

A csillag-szórós műsorokban ki-
emelkedő szerepe van a zenének. A 
házi szerző kezdetben Bodonyi András 
volt, majd Béres Gábor írta a betétda-
lokat. Általában egész kis zenekar áll 
össze egy-egy darabhoz – természete-
sen csillag-szórós gyerekekből, akik az 
utóbbi időben maguk is hozzájárulnak 
a színpadi zeneszerzéshez: Béres Anilla 
dallamokat, Straňák Zoltán kísérőzenét 
komponál. 

A Csillag-szóró egyszerű, ám ötletes 
kellékekkel dolgozik, elkészítésükben 
kezdettől fogva sokat segítettek a csa-
ládtagok, anyukák, nagymamák, két 
nevet mindenképpen ki kell emelni: 
Ványi Zsuzsanna és Oroszlány Zita 
igazi lelkes és kreatív jelmeztervezővé 
vált.

A heti próbákon kívül két- vagy há-
romnapos alkotótáborban teremtettek 
feltételeket az előadások aprólékos ki-
dolgozásához. Kezdetben Gyűgyön, 
később a palásti Ivánka-kastélyban 
nemcsak kemény próbák folytak, ha-
nem a csoport tagjai jobban megismer-
hették egymást, miközben észrevétle-
nül kialakult a csapatszellem.

A Csillag-szóró műsorairól minden 
évadban színlap és plakát készült. Né-
meth Ilona képzőművész jóvoltából 
logóval is rendelkezik. Oroszlány Zita 
zászlót varrt a csapatnak. Az előadá-
sokat videofelvételek őrzik. A csoport 
tevékenysége nyomon követhető a saj-
tóban. 

A Csillag-szóró a legkülönbözőbb 
helyszíneken és színpadi terekben tartja 
az előadásait: jól érzi magát kicsi falu és 
nagyváros művelődési házában, iskolai 
tornateremben, szabadtéri színpadon 
vagy tanteremben egyaránt, de nem ve-
szik el kőszínházi nagyszínpadon sem; 
alázattal játszik kis lélekszámú közön-
ségnek, de nem riad meg a telt háztól 
sem. Leggyakrabban Ipolyságon lép fel: 
iskolai esztrád- és anyák napi műsoron, 
több alkalommal szerepelt a Honti Kul-
turális Napok programjában, a Csema-
dok szervezte Pünkösdi műsorban, a 
Szondy György Gimnázium Művészet-
napján, rendszeres részvevője az Ipoly 
Menti Találkozások gyermekprogram-
jának. Négyszer kapott meghívást a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi 
Intézetébe, ahol a Dramatikus játékok 
napja elnevezésű módszertani műhely 
keretében nemcsak szórakoztatta a ta-
nárjelölteket, egyetemi oktatókat és a 
meghívott gyerekközönséget, hanem a 
csillag-szórós gyerekek és rendezők be-
vezették őket a műsorkészítés titkaiba is.   

volT egyszer egy gyermekszínjáTszó csoPorT
a csillag-szóró 25 éve

zanoleTTi áDám



beszámoló

A csoport vezetői és mindenkori tag-
jai fontosnak tartják a megmérettetést 
a különböző színjátszó fesztiválokon, 
versenyeken, ahol sokat tanulnak nem-
csak a zsűri szakmai értékeléseiből, 
hanem a többi csoporttól is. Fontos 
színjátszós eseménynek tartják itthon 
a Duna Menti Tavaszt, Magyarorszá-
gon pedig kétszer neveztek be a Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó 
Találkozóra. 

A Csillag-szóró két alkalommal volt 
házigazdája Ipolyságon a Ságraforgó 
Regionális Gyermekszínjátszó Fesz-
tiválnak, melynek célja az volt, hogy 
bemutatkozhassanak a régióból meg-
hívott színjátszócsoportok, a kulturális 
központoktól távol élő ipolysági gyer-
mek- és középiskolás közönség számára 
pedig lehetővé tegye a saját korosztálya 
által játszott előadások megtekintését, a 
színházi nevelést. Az előadásokat zsű-
ri kísérte figyelemmel, melynek tagjai 
szakmai beszélgetésen osztották meg 
a csoportvezetőkkel észrevételeiket, ta-
nácsaikkal pedig segítették a csoportok 
további munkáját.

A csillag-szórósok vendégszereplé-
süket többször budapesti színházlá-
togatással kötötték össze. A színházi 
élmény alkalmat adott esztétikai érzé-
kük fejlesztésére, a darabok aprólékos 
elemzése révén kritikai gondolkodásuk 
formálására. 

sikeres évaDoT zárT 
a csillag-szóró az iDén is 
A kamasz identitást körüljáró Ki va-
gyok én? c. műsor előkészítése az őszi-
téli hónapokban zajlott önismereti tré-
ninggel és improvizációs játékokkal. A 
szövegkönyv ezek tapasztalatából állt 
össze. Az előadás vázlatát a csillag-
szórósok március elején a palásti 

Ivánka-kastélyban tartott kétnapos 
alkotótáborban szerkesztették meg. 
A bemutatóra Nyitrán, a Konstantin 
Filozófus Egyetemen került sor ápri-
lis 20-án, a Dramatikus játékok napja 
elnevezésű élményműhely keretében. 
Két nappal később a Csillag-szóró 
megmérettetett a Weöres Sándor Or-
szágos Színjátszó Találkozó megyei 
fordulóján, Balassagyarmaton, ahol 
aranysávos besorolást kapott. Ápri-
lis 25-én a magasra értékelt műsorból 
ízelítőt láthatott az ipolysági közönség, 
amikor a Csillag-szóró átvette Ipolyság 
Város Díját kulturális tevékenységéért 
és a város jó hírének terjesztéséért ide-
haza és külföldön. Május 12-én Muzs-
lán szerepelt a csapat a Duna Menti 
Tavasz regionális válogatóján, ahol a 
zsűri továbbjutásra javasolta. A követ-
kező napon a WSO regionális döntő-
jében lépett színpadra Balassagyarma-
ton, teljesítménye alapján meghívást 
kapott az országos találkozóra, Pécsre. 
Május 18-án a csoport látogatást tett a 
Bajor Gizi Színészmúzeumban, Buda-
pesten, valamint megtekintette a Bu-
dapest Bábszínházban a Janne Teller 
világhírű regénye alapján készült Sem-
mi c. előadást.  Május 20-án került sor 
a Ki vagyok én? ipolysági premierjére; 
az Ipoly Menti Találkozások gyermek-
programjaként a Csillag-szóró ezút-
tal is nagyszámú közönséget vonzott, 
zsúfolásig telt a zsinagóga. Május 30. 
és június 2. között a csoport a Duna 
Menti Tavasz fesztiválon vett részt 
Dunaszerdahelyen, megismételve a 
tavalyi eredményt: gyémántsávos mi-
nősítést szerzett, kivívta a gyerekzsűri 
díját, valamint egy dramaturgiai kü-
löndíjat is kiérdemelt, egyik rendezője, 
N.Tóth Anikó pedig megkapta a Duna 
Menti Tavasz életműdíját, a Dusza 

István-díjat. Ezenfelül a csoport úgy, 
mint tavaly, ismét meghívást kapott a 
Fesztiválgyőztesek Fesztiváljára, Bu-
dapestre. Június 9-én a pécsi Bóbita 
Bábszínházban tapsolhatott a WSO 
népes közönsége a csoportnak. A Csil-
lag-szóró egyetlen szlovákiai magyar 
gyermekszínjátszó csoportként került 
be a 25 legjobb csapat közé. Mind a ne-
ves színházi szakemberekből álló zsűri, 
mind a gyerekzsűri nagy elismeréssel 
nyilatkozott az előadásról. Az orszá-
gos gála mindkét napjának programja, 
hangulata, a Zsolnay-negyed gyönyörű 
környezete maradandó élményt je-
lentett a csillag-szórósoknak. De még 
június utolsó hetében sem pihentek a 
gyermekszínészek: 27-én felléptek az 
ipolysági Szondy György Gimnázium 
Művészetnapján, ahová meghívást 
kaptak a Pongrácz Lajos Alapiskola 
kilencedikes tanulói is. A nagy tapsot 
kiváltó előadás után a csoport megtar-
totta hagyományos évadzáróját, mely 
ezúttal 25 éves működésének értéke-
lését is jelentette. A csoport rendezője, 
Köteles Judit és N. Tóth Anikó kitért a 
Csillag-szóró nagy utazásának legfon-
tosabb állomásaira. Az ünnepségen 
jelen voltak azok a segítők is, akik hoz-
zájárultak a Csillag-szóró tevékeny-
ségének biztosításához. A jubileumra 
megjelent egy emlékfüzet is. 

A Csillag-szóró tehát egy többéves 
színházi és pedagógiai projekt, mely 
biztos fellépést, gondolkodásbeli önál-
lóságot, a kreatív energiák felszabadítá-
sát garantálja tagjainak. A csillag-szó-
rós gyerekek jól érzik magukat egymás 
társaságában: a próbák és az előadások 
tanulást és szórakozást jelentenek szá-
mukra, a kitartó csapatmunka eredmé-
nye pedig a számtalan sikeres fellépés, 
elismerő vélemény és díj.    



TeheTségek

„A tehetség benned vAn”

A kAtedrA irodAlomverseny 
i. kAtegóriájA 
orSzágoS döntőjének 
győzteSeI

A diósförgepatonyi Móricz Zsigmond 
Alapiskola és Óvoda tehetséges tanulói 
a 2016/17-es iskolai évet kiváló ered-
ményekkel zárták. Ami a versenyered-
ményeket illeti, több kiemelkedő járási, 
megyei, sőt országos eredmény született. 
Ezek közül a szép eredmények közül ki-
emelném az országos Katedra Irodalmi 
Verseny I. kategóriájában megszerzett 
első helyezést, amelyre méltán büszkék 
vagyunk.

A Diósi Fürgék nevet viselő csapa-
tunk – Varga Nóra, Sátor Bence, Nagy 
Fanni – a tavalyi második helyezés után 
bebizonyította, hogy szorgalmas, kitartó 
csapatmunkával minden elérhető.

A versenyzők hónapról hónapra kitar-
tóan dolgoztak, az iskolai feladatok mel-
lett zokszó nélkül olvasták Szabó Magda 
Sziget-kék című regényét, és oldották 
az ötfordulós levelezős verseny kreatív 
feladatait. Néha nem volt könnyű dol-
guk, hiszen voltak igényesebb feladatok, 
néha szócsatába keveredtek egymással, 
de végül mindig sikerült megegyezésre 
jutniuk a megoldásokat illetően. Ebben 
nagy szerepe volt Bencének, aki szinte 
a kis csapat „mozgatórugója” lett. Végül 
a kitartó munka meghozta gyümölcsét, 
csapatunk bejutott az országos döntőbe. 
Nagyon boldogok voltunk, de ezután 
következett csak az „igazi felkészülés” a 
nagy megmérettetésre.

Felkészítő pedagógusként és az em-
lített tanulók osztályfőnökeként el-
mondhatom, hogy ezek a gyerekek ha-
todikosként a versenyre való felkészülés 
során felnőtteket meghazudtoló kitar-
tásra tettek szert. Kiválóan működött a 
csapatmunka, az alkalmazott kooperatív 

módszerek segítségével megtanulták, 
hogy egy-egy szöveget, feladatot hány-
féleképpen lehet értelmezni, hányféle 
módja van a megjegyzésnek. Fontosnak 
tartottam, hogy a művet ne csak intellek-
tuálisan szemléljék, ne csak a szereplők 
nevét, a mű cselekményét ismerjék, de 
megértsék azokat az emberi viszonyo-
kat is, melyek az egyes szereplők tetteit 
motiválják, a cselekmény folyását meg-
határozzák. A tanulók élményekkel gaz-
dagodtak, közel kerültek egy-egy szerep-
lőhöz, bőrükbe bújva megtapasztalták 
egy, a sajátjuktól nagyon is különböző 
élet lehetőségét, kitágult előttük a világ. 
Ugyanakkor olyan valódi, mély embe-
ri érzelmekkel, értékekkel találkoztak, 
amelyek gazdagították saját belső vilá-
gukat. 

A döntőre immár hagyományosan 
Dunaszerdahelyen került sor. A kezdeti 
izgalmat felváltotta az egészséges ver-
senyszellem, a jókedv. Tanulóim velem 
együtt izgatottan várták az eredmény-
hirdetést. Utolsóként hangzott el a Diósi 
Fürgék név, ami az első helyet jelentette 
számunkra. Tehát országos bajnokok let-
tünk az irodalmi versenyen!

S kik is valójában a siker kovácsai? 
Ők hárman, Varga Nóra, Sátor Ben-
ce, Nagy Fanni, akiket szeretnék be-
mutatni Önöknek. Mindhárman a 
diósförgepatonyi Móricz Zsigmond 
Alapiskola és Óvoda hatodikosai, színje-
les tanulók.

nAgy fAnni
Fanni kis csapatunk következő 
lánytagja, Nóra legjobb barát-
nője. Talán Nóra rábeszélésének 
köszönhető, hogy vállalta a verse-
nyen való részvételt. Nem okozott 
csalódást, hiszen a mindig napra 
kész, mindenre felkészült emi-
nens tanuló „hozta a formáját”. 
Higgadt, okos hozzászólásaival, 
precíz megoldásaival, gyöngybe-
tűs írásával a csapat méltó tagjává 
vált. 

Fanni az olvasás mellett legin-
kább a sportot kedveli. Kézilab-
dázik az iskolai csapatban, emel-
lett az atlétikában is jeleskedik. 
Több atlétikai versenyen szerzett 
már érmet. Nagy DAC-rajongó, 
édesapjával minden hazai mér-
kőzésen jelen van. 

Aktív tagja a Vöröskereszt is-
kolai csapatának, többször sze-
repelt eredményesen a járási ver-
senyeken. Megbízható, komoly, 
példás viselkedésével az osztály-
közösség egyik legnépszerűbb 
diákja.  

Szabadidejében szívesen ki-
rándul családjával, szeret tú-
rázni, fürödni, emellett van egy 
nyuszija, amit születésétől kezd-
ve gondoz.

Fanni szerénységével, felké-
szültségével belopta magát min-
denki szívébe.

vArgA nórA
Nóra az egyik legsokoldalúbb tanu-
lónk. Annak ellenére, hogy még csak 
hatodikos, már nagyon sok megmé-
rettetésen vett részt. Elsős kora óta 
rendszeres szereplője a Tompa Mihály 
Vers- és Prózamondó Versenynek. Né-
hányszor eljutott Rimaszombatba, az 
országos döntőre, ahol ezüstsávos lett. 
Negyedikesként Kassán járt, az orszá-
gos Szép Magyar Beszéd döntőjén. 
Alsóbb évfolyamokban a 7 mérföldes 
csizmában heted 7 határon át elneve-
zésű mesevetélkedő országos forduló-

jáig jutott. A tavalyi országos Katedra 
Irodalmi Versenyen csapattársaival 2. 
helyezést ért el. 

Állandó szereplője az iskolai rendez-
vényeknek. Az énekkar oszlopos tagja. 
Szereti az irodalmat, nagyon szeret ol-
vasni, szép a kiejtése, választékos a szó-
kincse. Hogy még jobban csiszolja elő-
adói képességét, a nyár elején részt vett 
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége által szervezett „verstáborban” 
Komáromban. Nóra elmondása szerint 
rengeteg újat tanult a táborban, és sok 
új barátra tett szert. 

Orisko Éva, 
a Diósi Fürgék felkészítő tanára



sátor bence
A csapat mozgatója, irányítója, akár a 
focipályán. Kedvenc időtöltése a focizás. 
Tagja a község korosztályos futballcsapa-
tának. Azon fiúk egyike, aki szívesen ol-
vas. Kedvenc olvasmánya a Harry Potter, 
de előszeretettel lapozgatja a sportfolyó-
iratok focistákat bemutató oldalait is.

Rutinos versenyzőnek számít, ugyanis 
negyedikesként csapattársaival megnyer-
te a 7 mérföldes csizmában heted 7 ha-
táron át elnevezésű mesevetélkedő ma-
gyarországi döntőjét. Tagja volt a tavalyi 
Katedra Irodalmi Versenyen 2. helyezést 
elért csapatnak is. Ezenkívül a matemati-
kai versenyek állandó résztvevője. 

Az osztályközösség tevékeny tagja. 
Osztálytársai körében népszerű, sok 
barátja van, hallgatnak a véleményé-
re. Minden tantárgyból a maximumot 
nyújtja. Számára a tanulás nem teher, ha-
nem inkább szórakozás. Szeret új dolgo-
kat kipróbálni, ezért kezdett el gitározni. 
Szívesen és ügyesen játszik a hangszeren.  

Bence példás magaviseletű, tisztelet-
tudó, önmagával szemben igényes, min-
den iránt érdeklődő fiatalember. Bizo-
nyára sokat hallunk még róla. 

Az iskolai év utolsó napján mindhárom 
tanuló átvehette intézményünk igazgató-
nőjétől, Mgr. Fekete Anikótól a megérde-
melt igazgatói dicséretet és könyvjutalmat. 
Az igazgatónő ünnepi beszédében kiemel-
te, hogy a tehetség minden diákban ott van, 
csupán felszínre kell hozni. Most ez meg-
történt. Köszönöm iskolánk vezetőségének, 
pedagógustársaimnak, és természetesen a 
szülőknek az anyagi, erkölcsi és minden-
nemű támogatást, amellyel hozzásegítették 
tanulóimat ehhez a szép sikerhez!

Szabad idejében szívesen rajzol, több 
rajzverseny díjazottja. Irodalomszerete-
te vetekszik az állatok iránti szeretetével. 
Nagy cicabarát, kertes házuk udvarán 
egész cicacsaládot gondoz.

A tanulmányi versenyek mellett sport-
versenyeken is képviseli iskolánkat. Nem 
csupán a versenyeken szerepel kiválóan, 
hanem az osztályközösség életéből is kive-
szi a részét. Sokat segít gyengébb előme-
netelű osztálytársainak. A dicsőség azon-
ban nem szállt a fejébe, hiszen egy mindig 
vidám, mosolygós, tettre kész, barátságos 
lányt ismerhetünk meg személyében. 

Orisko Éva, 
a Diósi Fürgék felkészítő tanára

A 2016. július 3-10. között immár 14. al-
kalommal megrendezésre kerülő, az Eu-
rópa Jövője Nemzetközi Gyermek- és If-
júsági Találkozón, a Csiperón, a Zsigárdi 
MTNY Alapiskola képviselte Felvidéket 
és egyben Szlovákiát. A kecskeméti talál-
kozóra huszonhárom országból érkeztek 
fiatalok: túlnyomórészt Európából, de 
jöttek Izraelből, Indiából, az Ír-tenge-
ren levő Man-szigetről és Jakutföldről is. 
A  zsigárdiak vendéglátói a  Kecskeméti 
Református Általános Iskola tanulói vol-
tak. 

2017. június 19-25-e között hívtuk vi-
szontvendégeskedésre Zsigárdon a  kecs- 
keméti gyerekeket. Hétfőn az iskolabusz-
szal Komáromba utaztunk, és vendége-
inket a  révkomáromi erőd előtt vártuk. 
A zsigárdi és kecskeméti gyerekek bará-
tokként üdvözölték egymást, majd Vass 
Laura, a Csemadok Komáromi Területi 
Választmányának titkára és idegenveze-
tő segítségével megtekintettük az erődöt. 
Városnéző körutunkat a Klapka téren át 
az Európa-udvarban folytattuk. Az  esti 
órákban érkeztünk meg Zsigárdra. Az 
iskola ebédlőjében elfogyasztott vacsora 
után családoknál szállásoltuk el a  kecs-
keméti gyerekeket.

Kedden Hajdú Irén nyugdíjas peda-
gógus vezetésével közösen megtekin-
tettük a  deáki román kori templomot. 
Ezt követően a  galántai Honismereti 
Múzeumba vezetett utunk, innen elsé-
táltunk a  Kodály-emlékműhöz. Ebéd 
után látogatást tettünk a zsigárdi Kolozsi 
ranchra, ahol Kolozsi János hintózást, 
sétakocsizást és ízletes vacsorát biztosí-
tott számunkra. Este közös kultúrműsort 
mutattunk be: a vendégek pünkösdölő 
műsorát és a zsigárdi iskolások A dzsun-
gel könyve c. színdarabját tekinthették 
meg a nézők.

Szerdán elvittük vendégeinket a  Ka-
szás Attila-tájházba, majd Sípos Dávid, 
Vadkerti Imre és Zsabka Attila zenés 

A kecskeméti csiperósok zsigárdon
műsorát néztük meg a  helyi kultúrház-
ban. Délután a  gyerekek nagy örömé-
re az Aranykárász-tavon kajakoztunk 
és kenuztunk. Míg Takács Zoltán, a 
NaturAqua polgári társulat elnöke és 
édesanyja a bográcsgulyást főzték, a gye-
rekek lubickolhattak a  családi meden-
cékben. 

Csütörtökön Pozsonyba utaztunk, 
ahol megtekintettük a főbb történelmi 
nevezetességeket, a  várat, a  koronázó 
templomot. Megcsodáltuk a Mihály-ka-
pu, az Academia Istropolitana, a Prímás 
palota, a Redut, a Szlovák Nemzeti Szín-
ház épülettömbjeit is. Az ízletes ebédet 
a  Duna Utcai Magyar Tannyelvű Alap-
iskola és Gimnázium ebédlőjében fo-
gyasztottuk el.

Pénteken gyermeknapot tartottunk az 
alapiskola udvarán. Zsibongott az isko-
laudvar: volt rendőrautózás, ismerkedés 
a  rendőr- és tűzoltóautó felszerelésével, 
elsősegélynyújtás bemutatása. Pintér 
Gábor négykerekűn motoroztatta a gye-
rekeket. Hatalmas sikoltozás közepette 
a  tűzoltóautók a  gyerekek közé vizet 
spricceltek. Este a Zsigárdi Kulturális és 
Információs Központba vittük vendé-
geinket, ahol jótékonysági gálán meg-
emlékeztünk Kaszás Attila halálának 10. 
évfordulójáról. A nívós gálán neves ma-
gyarországi és felvidéki művészek léptek 
színpadra. 

Szombaton a bősi vízi erőműhöz ki-
rándultunk, és egy lebilincselő hajóuta-
záson vettünk részt a  zsilipkamrákon 
keresztül. A kilátótoronyból páratlan pa-
noráma nyílt a Dunára, a zsilipkamrákra 
és a környékre.

Vasárnap kecskeméti vendégeink részt 
vettek az istentiszteleten a  református 
templomban. A fogadó családoknál elfo-
gyasztott ebéd után az iskola előtti téren 
gyülekeztünk, és könnyes szemmel vet-
tünk búcsút kecskeméti barátainktól.

Žiaček Adrianna, iskolaigazgató
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iskolahírek

A Selye János Gimnázium a 2016/2017-
es tanévben is folytatta az egykori ko-
máromi jezsuita, majd később bencés 
gimnáziumok diákjai és tanárai által 
megalapozott hagyományokat. A tanu-
lók nevelésében továbbra is három pil-
lérre építünk: magyarság iránti hűség-
re, a másság tiszteletére és a nagyfokú 
tudásra. Testvériskolai kapcsolatokat 
tartunk fenn a budapesti Szent István 
Gimnáziummal és a székelyudvarhelyi 
Tamási Áron Gimnáziummal.

Az elmúlt tanév több jelentős ese-
ménnyel gazdagította iskolánk kró-
nikáját, melyek közül kiemelkedett a 
több mint 100 ezer euró értékű projekt 
befejezése – ennek keretében Nyitra 
Megye Önkormányzatának anyagi tá-
mogatásával megújult iskolánk sport-
pályája. További örömteli hír volt, hogy 
iskolánk egykori diákjának, Palinay 
Gyulának (érettségizett 1930-ban) az 
örökösei 20 ezer euróval támogatták 
alapítványunkat, mely összeget a tehet-
séges tanulók támogatására fordítjuk. 
Ezen felül kivételes elismerésként a Ma-
gyar Örökség és Európa Egyesület Ma-
gyar Örökség-díj bírálóbizottsága idén 
többek között gimnáziumunknak ítélte 
oda a Magyar Örökség-díjat, melynek 
átadására 2017. március 25-én került 
sor a Magyar Tudományos Akadémia 
székházában, Budapesten. 

A tantárgyi és sportversenyeken ki-
emelkedően szép eredményeket értünk 
el az elmúlt tanévben. Sportolóink közül 
országos döntőben szerepelt fiú röplab-
dacsapatunk, amely a kerületi 1. helyezés 
után az országos bajnokságon is dobo-
góra állhatott, a 3. helyet megszerezve. A 
lányok kézilabdában a kerületi bajnoksá-
gon a 2., kosárlabdában pedig a 3. helyen 
végeztek. Nagy örömmel nyugtáztuk, 
hogy már a nyolcévfolyamos gimnazis-
táink is nagyon szép eredményeket ér-
nek el korosztályukban, hiszen a lányok 

kézilabdában járási 1., majd kerületi 4. 
helyet szereztek. Asztaliteniszező lánya-
ink a járási győzelem után a kerületi for-
dulóból is dobogós, 3. helyezéssel tértek 
haza. Egyéni atlétáink a kerületi döntők-
ben 7 dobogós helyet szereztek. A nem 
hivatalos versenyek sorából kiemelkedik 
a Komárom-Komárno futóverseny, ahol 
több mint 100 tanulónk állt rajthoz, a 17-
18 évesek kategóriájában 2. és 4. helye-
zést szerezve. 

Történészeink is kitettek magukért, 
a Gloria Victis történelmi vetélkedő 60 
csapatos budapesti országos döntőjébe 
két csapatunk is bejutott, ahol országos 
8. és 11. helyen végeztek. A társadalmi 
ismeretek tantárgy keretében a legna-
gyobb sikert az Európai Digitális Ifjak 
csapatversenyében elért országos 1. 
hely volt, az egyéni döntőben pedig or-
szágos 3. helyezést ért el egy tanulónk. 

A humán irányú tantárgyak vonalán 
ezzel korántsem értek véget a sikerek, 
hiszen szavalóink közül hatan is do-
bogós helyen végeztek a Tompa Mi-
hály szavalóverseny országos döntőjén. 
Hasonló siker született a Szép magyar 
beszéd versenyben, ahol két kerületi 
elsőség után az országos döntő 1. és 3. 
helyén végeztek diákjaink. Az Implom 
József helyesírási verseny országos dön-
tőjében   szintén az 1., 3. és 4. helyen 
végeztek diákjaink, amit a kárpát-me-
dencei döntőben 3. és 6. helyezések 
követtek. A szlovák nyelvi versenyek 
között az Ismerd meg a szlovák nyelvet 
verseny kerületi döntőjéről ezüstsávos 
minősítéssel érkezett haza egy tanu-
lónk. Az idegen nyelvi olimpiákon né-
met nyelvből országos 3. és 6., spanyol 
nyelvből pedig országos 5. helyezéssel 
tértek haza tanulóink, a Best in Deutsch 
online-versenyen szereplő csapatunk 
európai nagydíjas lett.

A reáljellegű tantárgyak versenyeiben 
diákjaink hagyományosan jól szerepel-

nek. Matematikából az olimpia kerületi 
fordulójában, 4 kategóriában összesen 
négy 1. helyet szereztek diákjaink, mi-
közben a legmagasabb A kategóriában 
egy tanulónk az országos döntőben 
képviselte iskolánkat. Nyolcévfolyamos 
„kisgimiseink” az alapiskolások 9. évfo-
lyamának kategóriájában holtverseny-
ben két 1. helyet is elhoztak a kerületi 
fordulóból, majd a Pitagorasz-verseny 
pozsonyi országos döntőjén szereztek 1. 
és 5. helyezést, és a TIT Kalmár László 
Matematikaverseny budapesti országos 
döntőjében is 2. helyezést ért el egy ta-
nulónk.

Fizikából három kerületi 1. hely, vala-
mint az országos döntőben szereplő négy 
tanulónk méltó helytállása jelentette a 
legnagyobb sikereket. A biológiaolim-
pián egy kerületi 6., majd a rákövetkező 
országos 16. hely volt a „termés”.  Az in-
formatika területén is kiemelkedő ered-
mények születtek az iBobor, Infoprog és 
Zenit informatikai versenyeken, ám a 
legnagyobb sikert az informatikai olim-
pia kerületi 2. és országos 4. helyezése 
jelentette.

A felsoroltakon kívül már nem maradt 
idő és hely a sportolók további járási és 
kerületi sikereinek, sem pedig az egyéb 
nem hivatalos tantárgyi versenyek és 
háziversenyek győzteseinek méltatásá-
ra, pedig ezeken a további versenyeken 
legalább még egyszer ennyi szép ered-
mény és siker született, mint a fentebb 
felsoroltak. Ismerve tanulóink tehetségét 
és iskolánk tanárainak munkáját, őszin-
tén bízom benne, hogy ez a folyamat a 
következő években is hasonlóan folyta-
tódik majd.

A sikerekért természetesen köszönet 
illeti a diákokat, a felkészítő tanárokat, 
de ugyanakkor a szülőket is, akik évről 
évre sok tanulót íratnak be hozzánk.

Andruskó Imre, igazgató

A selye jános gimnázium egy éve
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Az iskolaügyi minisztérium az eddigi 
hagyományokhoz hűen erre a tanévre 
is összeállította és a hatáskörébe tarto-
zó intézményekhez is eljuttatta szlo-
vák nyelven az új tanévre vonatkozó 
pedagógiai és szervezési utasításokat. 
Ez a dokumentum ugyancsak szlovák 
nyelven teljes terjedelmében meg-
található a minisztérium honlapján, 
tehát minden pedagógus és érintett 
iskolai dolgozó számára hozzáférhe-
tő. Természetes követelmény, hogy az 
intézményvezetőknek át kell tanulmá-
nyozniuk ezeket az utasításokat – még 
akkor is, ha egyébként nagyon jogosan 
úgy találják, hogy az bizony túlságosan 
is, talán fölöslegesen is terjedelmes-
re sikeredett –, hiszen ennek alapján 
dolgozzák ki az általuk vezetett in-
tézmény programját az egész tanévre. 
Az említett túlméretezett terjedelem 
miatt lapunk nem vállalkozhat arra, 
hogy az utasításokat teljes egészében 
közölje magyar nyelven, ám fontosnak 
tartjuk, hogy olvasóink számára – szá-
mítva természetesen az érintett szülők 
érdeklődésére is – legalább a tanév 
szervezésével kapcsolatos általános 
tudnivalókat ismertessük.

 
áltAlános tudnivAlók
A 2017/2018-as tanév hivatalosan 
2017. szeptember 1-jén kezdődik, 
ám az első tanítási nap szeptember 
4-e (hétfő). Az első félév 2018. január 
31-én (szerdán) ér véget, és másnap 
– 2018. február 1-jén, csütörtökön – 

kezdődik a második félév, amely 2018. 
június 29-én (pénteken) zárul.

A 2017/2018-As tAnévre terve-
zett tAnítási szünetek

Az előző tanévekhez hasonlóan az 
őszi, a karácsonyi, a félévi, a húsvéti 
és a tanév végét követő nyári szünet 
az ország minden kerületében azonos 
időpontban lesz. A tavaszi szünet tehát 
az egyetlen, amelynek az időpontja el-
térő az egyes kerületekben.
 Az őszi szünet 2017. október 30. – 

október 31. – a szünet előtti utolsó 
tanítási nap október 27-e (péntek), a 
szünet utáni első tanítási nap novem-
ber 2-a (csütörtök).
 A karácsonyi szünet időpontja: 

2017. december 23. – 2018. január 5. 
– a szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. december 22-e (péntek), a szü-
net utáni első tanítási nap 2018. január 
8-a (hétfő).
 A félévi szünet ebben a tanévben is 

mindössze egyetlen tanítási nap: 2018. 
február 2. – a szünet előtti utolsó taní-
tási nap 2018. február 1-je (csütörtök), 
a szünetet követő első tanítási nap pe-
dig 2018. február 5-e (hétfő).
 A húsvéti szünet 2018. március 29-

től 2018. április 3-ig tart – a szünet 
előtti utolsó tanítási nap 2018. március 
28-a (szerda), a szünet utáni első taní-
tási nap április 4-e (szerda).
 A tanév befejezését követő nyári szü-

net időpontja: 2018. július 2. - 2018. 
augusztus 31. A szünet előtti utolsó ta-

nítási nap 2018. június 29-e (péntek), a 
2018/2019-es tanév első tanítási napja 
2018. szeptember 3-a (hétfő). 
 A tavaszi szünet időpontja az egyes 

térségekben:
 a Besztercebányai, Zsolnai és Tren-

cséni kerületben: 2018. február 19. 
– 2018. február 23. (A szünet előtti 
utolsó tanítási nap 2018. február 16-a, 
péntek, a szünet utáni első tanítási nap 
pedig 2018. február 26-a, hétfő)
 a Kassai és Eperjesi kerületben: 2018.

február 26. – 2018. március 2-a (a szü-
net előtti utolsó tanítási nap 2018. feb-
ruár 23-a, péntek, a szünet utáni első 
tanítási nap 2018. március 5-e , hétfő)
 a Pozsonyi, Nyitrai és Nagyszomba-

ti kerületben: 2018. március 5. - 2018. 
március 9.  (A szünet előtti utolsó ta-
nítási nap 2018. március 2-a, péntek, a 
szünetet követő első tanítási nap pedig 
2018. március 12-e, hétfő).

Az AlApiskolák 9. osztályos 
tAnulóinAk országos tesz-
teléSe – teSzteléS 9 – 2018
Az alapiskolák 9. osztályos tanuló-
inak tesztelésére – a mentálisan sé-
rült tanulókon kívül – 2018. március 
21-én (szerdán) kerül sor az alábbi 
tantárgyakból: matematika, szlovák 
nyelv és irodalom, szlovák nyelv és 
szlovák irodalom, magyar nyelv és 
irodalom, ukrán nyelv és irodalom. 
A tesztelés pótterminusa 2018. április 
5-e, csütörtök. A tesztelés célja ebben 
a tanévben is az ISCED 2 szintet záró 

a 2017/2018-as Tanév PeDagógiai és szervezési TuDnivalói
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tanulók tudásának és képességeinek 
a felmérése, illetve az egyes isko-
lák eredményeinek az összevetése, 
melyek az oktatási-nevelési munka 
színvonalának emelését szolgálják. A 
mérési eredmények a középiskolai fel-
vételi vizsgák alapjául szolgálnak. Az 
országos tesztelést a Szabványosított 
Oktatásügyi Mérések Nemzeti Intéze-
te (NÚCEM) készíti elő, állítja össze, 
felügyeli, irányítja és értékeli. A helyi 
szintű lebonyolításért az adott iskola 
igazgatója felel. A tesztelés objektivi-
tásának növelése érdekében az illeté-
kes felsőbb szintű hivatal más iskolák 
pedagógusait bízza meg az iskolában 
lebonyolítandó mérések felügyele-
tével. Néhány kiválasztott iskolában 
ebben a tanévben is próbatesztelésre 
kerül sor 2017 szeptemberében és ok-
tóberében. Bővebb információ a tesz-
teléssel kapcsolatban a www.nucem.
sk oldalon található.

Az érettségi vizsgA
Az írásbeli érettségi vizsgák időpontjai 
a 2017/2018-as tanévben:
 szlovák nyelv és irodalom, szlovák 

nyelv és szlovák irodalom – 2018. 
március 13. (kedd),
 angol nyelv, német nyelv, orosz nyelv, 

francia nyelv, spanyol nyelv, olasz 
nyelv – 2018. március 14. (szerda),
 matematika – 2018. március 15. 

(csütörtök),
 magyar nyelv és irodalom, ukrán 

nyelv és irodalom – 2018. március 16. 
(péntek).

Az írásbeli vizsgát a SZOMNI 
(NÚCEM) készíti elő, állítja össze, 
felügyeli és irányítja. A tesztek 
elküldésére a kerületi iskolaügyi hiva-
talok kapnak megbízást, a helyi szintű 
lebonyolításáért az adott középisko-

la igazgatója felel. A szóbeli érettségi 
vizsgákra 2018. május 21-e és 2018. 
június 8-a között kerül sor. Az írásbeli 
érettségi vizsgák pótterminusa 2018. 
április 10-13. Az egyes tantárgyak 
pótterminusának pontos időpontját 
a jelentkező tanulók számától függő-
en a SZOMNI (NÚCEM) határozza 
meg. A pótterminus pontos időpontját 
legkésőbb március 26-ig hozza nyilvá-
nosságra. A 2017/2018-as tanév javító 
érettségi vizsgáira 2018. szeptember 
4-e és 7-e között kerül sor – a tantár-
gyak szerinti szétírást a jelentkezők 
számától függően szintén a SZOMNI 
(NÚCEM) határozza meg, és a pontos 
időpontokat legkésőbb 2018. augusz-
tus 1-jéig hozza nyilvánosságra. 

Néhány kiválasztott középiskolában 
2017 szeptemberében, októberében, 
novemberében, illetve 2018 január-
jában és februárjában próbatesztelé-
seket szervez a feladattal megbízott 
intézmény. Az érettségi vizsgák ki-
értékelése, az írásbeli, szóbeli részek 
osztályozása, valamint a pótvizsgák 
lebonyolítása a www.minedu.sk olda-
lon található módszertani útmutató 
alapján történik.

Az eddigi általánosan érvényes 
tudnivalók mellett kollégáink külön 
figyelmébe ajánljuk a minisztérium 
által kidolgozott utasítások 1.5.4.4-es 
számú fejezetét, amely a nemzetiségi 
iskolák sajátos feladataival foglalkozik. 
Az iskolaügyi minisztérium javasolja, 
hogy a magyar tanítási nyelvű alapis-
kola első évfolyamában adott szabad 
– vagyis diszponibilis – órákat min-
denekelőtt az anyanyelv, tehát a ma-
gyar nyelv, illetve a zenei nevelés heti 
óraszámának az emelésére használja 
fel, ezzel is segítve az anyanyelvnek a 
gyermek életkorának megfelelő szintű 

elsajátítását. Javasolja továbbá, hogy a 
magyar tanítási nyelvű alap- és közép-
iskolákban az anyanyelv és a szlovák 
nyelv tanítása során megkülönbözte-
tett figyelmet szenteljenek a tanulók 
kommunikatív készségeinek fejleszté-
sére, a hallás és olvasás utáni szöveg-
értés színvonalának az emelésére, va-
lamint az önálló aktív kommunikáció 
és írásbeli gondolatközlés, továbbá 
az értelmi fejlettségüknek megfelelő 
szintű  véleménykifejtés és meggyőző 
érvelés fejlesztésére. E cél érdekében 
ismételten felhívja az iskolák igazga-
tóinak figyelmét, hogy a lehető legkö-
vetkezetesebben alkalmazzák az osz-
tályok csoportokra bontását a szlovák 
nyelv tanítása során – összhangban a 
minisztérium utasításával.

Mindannyiunk által pozitív ered-
ményként értékelhető, hogy a mi-
nisztérium ebben a tanévben végre 
szakított eddigi teljes mértékben téves 
politikai hozzáállásával és hibás szak-
mai megközelítésével, mely szerint el-
képzelhetetlen, hogy ebben az ország-
ban bármely állami iskolában idegen 
nyelvként tanítsák a szlovák nyelvet. 
A minisztérium véleménye a szakmát 
ismerő pedagógusok szakmai érvelése 
nyomán végre olyan irányban módo-
sult, hogy egyértelműen javasolja a 
szlovák nyelvet tanító kollégáknak: a 
szlovák nyelv tanítása során követke-
zetesen alkalmazzák az idegen nyelvek 
tanításában bevált hatékony oktatási 
formákat és modelleket. E feladat egy-
re sikeresebb végrehajtása érdekében 
az Állami Pedagógiai Intézet (ŠPÚ) 
és a SZOMNI (NÚCEM) az elvárások 
szerint fokozott ütemben szervezi a 
szlovák szakosok sajátos felkészítését 
ennek a feladatnak a sikeres teljesíté-
sére. 
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Az én városom felhívÁs

szerzőink

kAtedrA

Az „én városom” körülbelül hatvan éve Po-
zsony.
1954-ben kerültem föl a koronázó s egye-
temi városba, tanulni, s azóta megszakítás 
nélkül itt lakom, s ez a hatvan év talán fel-
jogosít rá, hogy magaménak (is) tartsam 
a várost. Ha a kezem nyoma persze nem is 
maradt rajta, a megszámlálhatatlan lábnyo-
mom közül valamelyik valószínűleg máig 
ott van az utcáin, az egyetemei, iskolái elő-
adótermeiben, a szerelmes kapualjakban, a 
város egykori magyar redakcióiban, könyv-
kiadóiban és a – kórházaiban.
Van Rejtő Jenőnek egy könyve, az a címe, 
hogy Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem 
haldokoltam. Pozsony az a sarka a világnak, 
ahol én a legtöbbet haldokoltam. Egyszer 
megkérdezték tőlem, tulajdonképpen miért 
nem települök át Budapestre, mi köt Po-
zsonyhoz. S én hirtelenében nem tudtam 
okosabb választ kiötleni, mint azt, hogy 
leginkább a kórházak tartanak itt. Egy vá-
rosnak sem ismerem olyan jól a kórházait és 
orvosait, mint Pozsonyéit.
S ez a mai orvoshiányos időkben nem is 
olyan jelentéktelen szempont!
A válasz persze az igazsága ellenére is csak 
bonmot. Jól hangzik, de a valóság ennél ter-
mészetesen sokkal bonyolultabb.
1954-ben például távolról sem lettem azon-
nal pozsonyi polgár.
1956 körül írtam a következő bökverset:
                                              
Grand-kávéház
A Grandban a WC ülőkéje
olyan nagy, hogy két far is ráférne.
Persze, csak olyan soványabb fajta
mint az enyém. Míg csücsültem rajta
írtam ezt a „toalett” falára:
„Csakis polgárfenekek számára!”

Azaz 1956-ban még nagyon is népfinek érez-
tem magamat, ellenzékben mindennel szem-
ben, ami  polgár,  ami városi, ami Pozsony. 
S ha valaki akkor mégis a „városomat” fir-
tatja, inkább mondtam volna városomnak 
Komáromot, ahol, korábban, gimnáziumba 
jártam, vagy Rimaszombatot, ahol viszont 
az ún. polgári iskolát végeztem. Vagy akár 
Salgótarjánt. A legkorábban ugyanis ez 

a magyarországi bányaváros volt számomra 
a Város. Így, nagybetűvel. A háborút köve-
tő zavaros időkben ugyanis magyarországi 
iskolákban voltam kisdiák, s ha az otthon 
töltött szünetekről visszautaztam a magyar 
alma matereimbe, mindig Salgótarjánban 
szálltam vonatra, s akkoriban szinte az volt 
az egyetlen város, amelyet ismertem.
De lélekben én bizony nagyon sokáig Po-
zsonyban is „falusi” voltam és „paraszt” 
(holott felmenőim nem voltak parasztok, 
csak falun laktak), mi több, öntudatos „fa-
lusi” és „paraszt” voltam, de hogy ne han-
gozzék mindez túl parlagiasan, kieszel-
tem magamnak egy sajátos nacionálét: ha 
a  származásomat kérdezték, azt mondtam, 
„Gömörország” a hazám. S ez a metafo-
ra számomra azt jelentette, hogy a költők 
hazájából való vagyok, abból az országból, 
ahol a szó, a népdal, a mítosz, az élet és ha-
lál, az ember és a természet még szerves kö-
zösségben él, lélegzik.
Azóta már mondhatnám persze városom-
nak akár Budapestet, Prágát, Bécset, Párizst 
vagy Alma-Atát is, s ha mégis azt mondom, 
hogy az „én városom Pozsony”, annak a leg-
általánosabb oka az a hatvan év, amelyet 
leéltem benne. Ez alatt a hatvan év alatt az 
egykori falusi legényből városi polgár lett. 
Mondhatnám tehát akár azt is, hogy ez a vá-
ros második születésem helye.
Ez a második születésem azonban nagyon 
lassú folyamat volt. Talán azzal tudnám 
lassúságát érzékeltetni, ha sorra venném 
a pozsonyi lakhelyeimet, mert mielőtt 
a  pozsonypüspöki Alsóvadászi nevű dű-
lőben felépített lakónegyed (Dolné hony) 
egyik bérházának második emeletén végleg 
megfeneklettem (a nyolcvankét évemet te-
kintve azt hiszem, helyén való a szó), laktam 
a városnak legalább nyolc helyén: főiskolai 
internátusokban, szerkesztőségekben, al-
bérletekben, s végül saját lakásokban. Erre 
a szemlére azonban természetesen nincs 
itt hely és idő, egyet a sok pozsonyi lakhe-
lyem közül (a pozsonyi polgárrá válásomat 
tekintve a legmeghatározóbbat) azért meg-
próbálom megérzékíteni.

(folytatás a 8. oldalon)

Prof. ALBERT SÁNDOR, a Selye János Egyetem alapító rektora, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. igazgatója, Kassán és Paton él  
(albert.sandor43@gmail.com); PaedDr. INGRID ALFÖLDYOVÁ, PhD., a NÚCEM tudományos munkatársa, Pozsonyban él 
(ingrid.alfoldyova@nucem.sk); PaedDr. CSÁKY ANTAL, PhD., a nyitrai KFE adjunktusa, Kolonban él (acsaky@ukf.sk); 
PaedDr. CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság volt elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); 
Mgr. TOMÁŠ FICEK, a NÚCEM tudományos munkatársa, Partizánskeban él (tomas.ficek@nucem.sk); RNDr. HORVÁTH GÉZA, nyu-
galmazott pedagógus, a Katedra Matematikaverseny szervezője, Zselízen él (horvath.geza@slovanet.sk); Mgr. KALOCSÁNYI MÓNIKA, 
a Komáromi Munka Utcai Alapiskola tanítónője, Komáromban él (kalocsanyi.m@gmail.com); KOSSÁR GEORGINA, szerkesztő-riporter 
(georginavirag@freemail.hu); PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él 
(annamaria73@gmail.com); PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD., a Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, az eTwinning nagy-
követe, Érsekújvárban él (zuzana.peternai@gmail.com); doc. PINTES GÁBOR, PhD., a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagó-
giai Karának tudományos dékánhelyettese, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); 
STIRBER LAJOS, nyugalmazott zenepedagógus, a komáromi Gaudium vegyes kar karnagya, a Magyar Kultúra Lovagja, Komáromban 
él (stirberlajos@gmail.com); Mgr. SZERDI ILONA, a Selye János Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Doktori Iskola doktorandusza, 
Királyhelmecen él (szerdi.ilona@gmail.com); TŐZSÉR ÁRPÁD, a Nemzet Művésze, Kossuth-és József Attila-díjas költő, nyugalmazott 
egyetemi oktató, Pozsonyban él

pozsonyi őrjÁraT
Tőzsér ÁrpÁd

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Közép-euró-
pai Tanulmányok Kara, az Arany A. László Polgári Társulás, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai 

Tanács 
a 2017/2018-as tanévben ismét meghirdeti a 

LEGERE IRODALMI VERSENYT.

A verseny témája: ARANY JÁNOS ÉLETMŰVE
A verseny célcsoportja: háromfős középiskolás csapatok

A verseny helyszíne: Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra

A részletekről és a jelentkezés feltételeiről a 
legere.irodalomverseny@gmail.com 

kérhetnek tájékoztatást.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 30.

esszéíró verseny
íGy lÁTom én a kiTelepíTésT

versenyfelhívÁs

A Katedra folyóirat „Így látom én a kitelepítést” címmel esz-
széíró versenyt hirdet az alapiskolák felső tagozatos tanulói 
számára, melynek témája – ahogy a cím már előzetesen utal 
rá – az 1947-1949 között lezajlott lakosságcsere és a szlovákiai 
magyarok Csehországba való deportálása.

Idén emlékezünk meg a hetven éve történt tragédiáról, 
amelynek eredményeképp több mint százezer szlovákiai ma-
gyart telepítettek kényszerrel Magyarországra és hurcoltak 
el Csehországba. Ma is élő kitelepítettek – akik hetven éve 
javarészt gyerekek voltak még – számtalanszor beszámoltak-
beszámolnak arról, miként fáradoztak azon, hogy emlékeze-
tükben megtartsák szülőföldjük legalább néhány, számukra 
kedves emlékét, s idegen földön való felnőtté válásuk során 
ezekből az apró mozaikkockákból táplálkozott soha nem 
múló igényük, hogy kapcsolatukat a szülőföldjükkel mind-
máig fenntartsák.

Versenyünk témája nem a történelmi tények felsorolása és 
elbeszélése. Arra vagyunk inkább kíváncsiak, hogy a kitele-
pítettek kiállása a szülőföld mellett milyen mértékben szólítja 

meg a ma fiataljait; a tanulók hogyan látják és értelmezik a 
hetven éve történt tragédiát; van-e kitelepített ismerősük, ro-
konuk, akinek elbeszéléséből a puszta tények ismeretén túl a 
haza és az otthon szeretetéről is tanultak.

Az esszék terjedelme: 1-2 oldal

Beküldési határidő: 2017. november 20. 

Az eredmények kihirdetésének időpontja: 2017 decembere 

A beérkező munkákat négytagú zsűri értékeli:
Doc. Simon Attila, PhD., a Selye János Egyetem Történelem 
Tanszékének tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Inté-
zet ügyvezető igazgatója
Mgr. Angyal László, PhD., a Katedra Történelemverseny 
szervezője, történelemtanár
Mgr. Presinszky Ágnes, a Katedra Történelemverseny volt 
gesztora, történelemtanár
Mgr. Tóth Tibor, a Katedra Földrajzverseny szervezője, tör-
ténelemtanár
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