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az én Városom
könyVajánlókaTedra

Több város is belopta magát a szívembe: 
az egyik a  látnivalókban bővelkedő Eger, 
a  másik a  nyugalom szigetének számító 
Nagyvárad, a harmadik pedig a vizek város-
ának is nevezett Gyula. E város neve halla-
tán két dolog jut az ember eszébe az első pil-
lanatban. Az egyik a kolbász, a másik pedig 
a város turisztikai attrakciója, a gyógyfürdő. 
A nagyvárosok mindig feszélyeznek. Szere-
tem a nagy múlttal rendelkező kisvárosokat, 
azokat, amelyek utcáiban sétálva belefutha-
tunk a  történelem emlékeibe. Azokat, ahol 
látni a fejlődést, a tenni akarást, ha lépten-
nyomon műemlékbe, értékbe botlunk, ahol 
sok a  zöldövezet, a  városközpont pedig 
megújult külsővel és szökőkutakkal teli par-
kokkal kápráztat el. Nem mellékes az sem, 
ha klasszikus panelházak sem rontják a vá-
ros összképét. Gyula város gótikus tégla-
várának megtekintése maradandó élményt 
nyújtott, pedig már kétszer is ellátogattam 
az ódon falak közé, ahol szinte érezni lehe-
tett az elmúlt évszázadok illatát, a  felújítás 
ellenére is. Ritka látvány nyújt a  vár, mert 
Közép-Európa síkvidékének ez az egyet-
len épen maradt téglavára. A várban és a 
várkertben rendszeres programokkal vár-
ják a  szervezők az érdeklődőket. A Gyulai 
Várszínház is itt nyújt kulturális feltöltődést 
az  arra szomjazó közönségnek. A várkert 
azonban nemcsak a fesztiválok ideje alatt 
telik meg élettel, hiszen egész évben kelle-
mes sétákat tehetünk a  történelemmel át-
itatott környezetben. Jó időben csónakáz-
hatunk vagy akár még vízibiciklizhetünk 
is a csónakázó tavon, télen pedig a korcso-
lyázás szerelmesei vehetik birtokba a jéggé 
dermedt vízfelszínt. A  város utcáin sétálva 
megtaláltuk Erkel Ferenc szülőházát, vala-
mint egy csodálatos mozaikképet a  vízka-
pus szökőkút mellett, amelyik Dürer Ádám 
és Éva című alkotását ábrázolja és tükrözi 
vissza a  járófelületre. S  hogy erre a  képre 
esett a választás, talán annak is köszönhető, 

hogy Dürer ősei a Gyula melletti Ajtósfal-
váról származtak. Megcsodáltuk sétánk so-
rán a világórát is, így a smaragdzöld üveg-
gömbről földünk valamennyi időzónáját 
leolvastuk. Aki Gyulára látogat, ne hagyja 
ki a  gyógyfürdő szomszédságában találha-
tó  Csigakertet sem, ahol megleltük többek 
között Sissi királyné szobrát is. A kiadós séta 
után akár be is térhetünk a gyógyfürdőbe, 
hogy élvezzük a gyógyvíz jótékony hatását. 
A medencék száma szinte megszámolhatat-
lan, s nemcsak a gyógyulni vágyók, hanem 
azok is élvezhetik a  vizet, akik egyszerűen 
csak sportolni, kikapcsolódni szeretnének. 
Gyula mocsaras vidékre épült, s hogy szim-
bolizálják a vizek városa elnevezést, a főté-
ren szökőkutakat, csobogót építettek. Az 
esti sétánk során megcsodálhattuk a várost 
kivilágított pompájában, és vallom, hogy 
a  látvány mindenkit ámulatba ejtett. Nem 
kevésbé a Százéves Cukrászda – ide belép-
ve olyan érzés kerített minket hatalmába, 
mintha visszarepültünk volna az időben. A 
belső termekben korhű és eredeti vagy gyö-
nyörűen restaurált beidermeier tárgyakat 
találtunk. Valódi időutazásban volt részünk. 
A kínálat sem volt utolsó, a kávé, a cukrász-
sütemények ízvilága feledtette velünk a  fá-
radságot, ami a  több kilométer gyaloglás 
mellékhatásaként telepedett ránk. A  cuk-
rászdában egy kiállítás is megtekinthető ál-
landó jelleggel, ami valóban egyedivé teszi 
a helyet. 
Gyulára bármikor szívesen visszamegyek, 
mert azt érzem, hogy jó ott lenni. Csak így, 
egyszerűen. Ott képes vagyok arra, hogy ki-
engedjem magamból a fáradt gőzt, sőt még 
arra is, hogy az örökös rohanást lecseréljem 
egy igazi, felfedező sétára. Ez talán annak is 
köszönhető, hogy ott szinte senki nem siet 
sehova, az egy percre jutó lépések száma 
minden bizonnyal messze elmarad az álta-
lam megszokott tempótól.

gyula, te Csodás!

nagy erIka
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A néhány napja magunk mögött ha-
gyott esztendőt reményt keltő és éb-
resztő, de egyben reményt és illúziót 
vesztő 365 napnak is értékelhetjük. Az 
év – talán – első harmada azért volt 
reményt keltő, mert hosszabb idő után 
azt hihettük, hogy valami mozgásnak 
indult az oktatásügy terén, és az, ami 
már évek, évtizedek óta gyökeres vál-
tozásra érett és ítéltetett, talán tényleg 
elindul a maga útján. Egy kívülálló 
számára az iskolaügy és annak aktu-
ális „ügyei” inkább egy latin szappan-
operának tűnhetnek, semmint a jövőt 
befolyásoló komoly rendszernek. S az 
„ügy” komolyságát leginkább az adja, 
hogy nem kevesebbről van szó, mint a 
jövőről. A mi jövőnkről és a ma, hol-
nap generációjának jövőjéről. 

Az, amit Comenius a 17. század-
ban megalkotott, vitathatatlanul zse-
niális dolog volt. Osztály, tantárgy 
és tanórarendszert dolgozott ki és 
pampaediája – melynek jelszava 
„Omnes, omnia, omnino”, vagyis min-
dent, mindenkinek, minden keretek 
között – forradalmasította, jobban 
mondva megteremtette a mai érte-
lemben vett közoktatást. Elméletben 
és gyakorlatban egyaránt. A kérdés 
az, miért ragaszkodunk annyira ah-
hoz, ami a múlt szükségleteihez és 
elvárásaihoz mérten vált be és műkö-
dött jól. Egyértelmű, hogy a 21. szá-
zad oktatásügyének résztvevői közül 
is még mindig sokan hiszik azt, hogy 
ami a múltban megfelelően működött 
és jónak minősült, az napjainkban is 
ugyanígy fog funkcionálni. A gond 
az, hogy a jelen társadalmi és okta-
tási környezetét egészen más igények 
és tényezők határozzák meg. Jövőbe 
mutató, minőségi oktatást pedig nem 
lehet 17. század oktatásfilozófiával 
művelni és megvalósítani.

PINTeS gÁbor

mIT TeheTüNk éS mIT Nem?
Mit lehet tehát tenni mindezzel? Itt 

kanyarodunk vissza ahhoz, amivel a 
vissza- és egyben előretekintést elkezd-
tem. Az újítás, a korhoz és korszel-
lemhez történő igazodás nem egyszeri 
cselekmény. Ideálisnak nevezhető az az 
állapot, amikor egy rendszernek (eb-
ben az esetben az oktatásinak) szerves 
része a folyamatos és állandó korrek-
ció. Ekkor a rendszer résztvevői szinte 
észre sem veszik, hogy valami változik, 
mert a változás a működésnek nem 
csak katalizátora, de üzemanyaga is. 
A hazai oktatási rendszerünk viszont 
meglehetősen üzemanyag-hiányos, 
s a katalizátorról már szót se ejtsünk! 
Erről győződhettünk meg az elmúlt 
évben is, amikor egy meglehetősen 
nagy alapossággal elkészített állapot-
felmérés („Tanuló Szlovákia” címmel 
anyakönyvezve) valószínűleg ugyan-
arra a sorsra fog jutni, mint megannyi 
korábbi kezdeményezés, melyek sza-
kítani kívántak az elmúlt évszázadok 
praktikáival. Ezzel az úm. felülről jövő 
kezdeményezésre keresztet is vethe-
tünk. Szerencsére van még egy irány, 
mely felől elindíthatók a változások. 
Az alulról történő építkezés nem ne-
vezhető általánosnak, de példát és szi-
nergiát válthat ki azok körében, akik 
nem elégednek meg a jelen állapotok-
kal, irtóznak azon érvektől, melyek 
szerint: ha jó volt ez a múltban, miért 
ne felelne meg a jövőben is. Meggyőző-
désem, hogy az elmúlt évek, évtizedek 
tapasztalata alapján Szlovákiában csak 
ez az egy irány maradt. Ennek kerete-
in belül kell megtenni mindent, ami 
lehető! Nem másra és egymásra várni! 
Inkább kezdeményezni az elmozdulást 
és reménykedni abban, hogy azt má-
sok is érzékelik és csatlakoznak hozzá. 
Merem hinni, hogy az előttünk álló év 
erről (is) fog szólni.



laUDÁCIó

Csölle Ilona magyar–német szakos 
pedagógus. 1977 óta tanított a felbári 
Batthyány-Strattmann László Magyar 
Tannyelvű Alapiskolában.

A tanítás mindig örömet és elhi-
vatottságot jelentett számára, melyet 
szeretettel és minden emberre külön 
odafigyelve végzett. Kitűnő pedagógi-
ai érzékkel, hozzáértéssel és végtelen 
türelemmel oktatott és nevelt tanulót, 
szülőt és kollégát egyaránt. Óráit az 
igényesség, gondosság, tervszerűség, 
kreativitás, a gyermekekkel való sokol-
dalú törődés, értékközvetítés, élmény-
nyújtás jellemezte. Példát adott önzet-
len emberségből, másokra figyelésből, 
őszinteségből, becsületességből. Szor-
galom, kötelességteljesítés, igényesség, 
céltudatosság, megbízhatóság, a család 
tisztelete, az emberszeretet jellemzi 
a mai napig. Az anyanyelv tiszteletét, 
az irodalom szeretetét sikeresen adta 
át tanítványainak. Munkássága során 
eredményesen készítette fel a tanuló-
kat a továbbtanulásra, felvételi vizs-
gákra, a 2003/2004-es tanévtől folyó 
kilencedikeseket érintő központi tesz-
telésekre, melynek eredményei az or-
szágos átlag felett voltak. 

Hosszú éveken át vezette a diák-
könyvtárt és a falu krónikáját. Szín-
játszó kört szervezett, amely kerületi 
versenyen dobogós helyet szerzett, 
számos alkalommal irodalmi színpa-
dot állított össze, mely a falu kulturális 
rendezvényeinek műsorait is színesí-
tette. Könyvkiállításokat, színházláto-
gatásokat szervezett. Sikeresen készí-
tette fel tanítványait a magyar vers- és 
prózamondó, kiejtési versenyekre, a 
német nyelvi olimpiákra, tanítványai 
bekapcsolódtak és eredményesen részt 
vettek a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulás által szervezett magyar és né-
met levelező versenyeken. 

Az utolsó néhány év eredményei 
közt szemezgetve: a Katedra Irodalmi 
Verseny országos döntőjén 2005-ben 
és 2007-ben is az első helyen végzett 
az általa felkészített háromtagú csa-
pat. Hasonlóan szép eredményt ért el 
2014-ben a Pénzes István Anyanyel-

vi Vetélkedő országos döntőjén, ahol 
csapata a második helyet szerezte meg. 
2005 óta az ő munkájának, felkészíté-
sének köszönhetően iskolánk tanulói 
folyamatosan részt vettek a Simonyi 
Zsigmond helyesírási verseny országos 
és Kárpát-medencei döntőjén, Buda-
pesten. Tanulóink kiemelkedő teljesít-
ményükért a 2007/2008-as tanévben 
elnyerték a zsűri különdíját. Céltuda-
tos felkészítő munkájával, szerény ma-
gatartásával kivívta nemcsak kollégái 
és felettesei elismerését, de a magyar-
országi elismerést is. A 2008/2009-es 
tanévben az ELTE Bölcsészkarának 
dékánjától arany oklevelet kapott, a 
tanulók Simonyi Zsigmond helyes-
írási versenyre való eredményes fel-
készítésért. A 2009/2010-es tanévben 
Somogyi Pál, a Csölle Ilona által fel-
készített tanuló első helyezést ért el e 
verseny Kárpát-medencei döntőjében, 
megelőzve a magyarországi, szlové-
niai, romániai, ukrajnai és szlovákiai 
versenyzőket. Eredményes, kitartó 
munkájának köszönhetően a 2011-es 
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laUDÁCIó 
CSölle IloNa 
kaTeDra-DíjÁNak 
ÁTaDÁSa alkalmÁból

tanévben a  Magyar Nyelvtudomá-
nyi Társaság   Batthyány-Strattmann 
László Alapiskolának kiemelkedő pe-
dagógiai munkájáért Simonyi Zsig-
mond-serleget adományozott. A sike-
res sorozat azóta sem szakadt meg, a 
tanító néni által felkészített felbári ta-
nulók továbbra is e verseny legjobbjai 
közt szerepelnek. A kolléganő nyugdí-
jasként is vállalta, hogy tudása legjavát 
nyújtva felkészíti tanulóinkat a meg-
mérettetésekre. 

Az általunk képviselt közösség nagy 
örömére és megelégedésére szolgál, 
hogy a Katedra-díj elnyerésével kollé-
ganők lelkiismeretes, sokéves példaér-
tékű és eredményes pedagógiai tevé-
kenysége méltó elismerésben részesül, 
mintegy prezentálva azt, hogy a kisis-
kolákban is eredményes munka folyik, 
bizonyítva létjogosultságukat, és azt, 
hogy ezen iskolák pedagógusai számá-
ra sem elérhetetlen az ilyen országos 
szintű szakmai elismerés. Szeretettel 
gratulálunk a 2017-es Katedra-díja-
zottnak, Csölle Ilonának!
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A 2017-es Katedra-díjat Csölle Ilo-
na, a felbári alapiskola nyugalmazott 
pedagógusa érdemelte ki sokrétű pe-
dagógiai tevékenységével. Áldozatos 
munkájával bizonyította, hogy a kisis-
kolában is lehet eredményeket elérni, 
színvonalat produkálni. Személyében 
olyan pedagógust ismerhetünk meg, 
aki mindnyájunk példaképe lehet.

 Honnan jött az indíttatás, hogy a 
pedagógusi pályát válaszd?
 Egy csallóközi kis faluban, Kislúcson 

születtem, ahol édesapám az ötvenes 
években az alsó tagozatos iskola nép-
tanítójaként működött. Ő volt az, aki 
az anyanyelv szeretetére nevelt, s igé-
nyes irodalmi műveket adott a kezem-
be. Már kiskoromban elhatároztam, 
hogy felnőttként az ő nyomdokaiba 
szeretnék lépni. 1957 szeptemberében 
szüleim beírattak a felbári iskola első 
osztályába. Örömmel és könnyen ta-
nultam. Alsó tagozatos tanító nénim-
re, a jóságos és kedves Pörge Máriára 
máig szeretettel gondolok vissza. A 
felső tagozaton Vajas Antónia magyar-
történelem szakos tanítónő embersége 
és műveltsége által vált példaképem-
mé. 1966–69-ben a Somorjai Általános 
Műveltséget Nyújtó Középiskola diákja 
voltam. Hogy magyartanár lettem, az 
iskola elismert és nagy tudású tanárá-
nak, Husvéth Máriának köszönhetem. 
A sikeres érettségi vizsga után a Nyit-
rai Pedagógiai Főiskolán folytattam 
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HűséggEl	és	szErEtEttEl
beSzélgeTéS CSölle IloNÁVal

tanulmányaimat, és magyar-német 
szakos tanári oklevelet szereztem. Ez-
zel életem legnagyobb vágya teljesült. 
Első munkahelyemen, a Dunaszerda-
helyi Gimnáziumban német nyelvet 
tanítottam. Kollégáim tisztelettel és 
szeretettel vettek körül mint pályakez-
dő pedagógust, én pedig igyekeztem 
helytállni.
 
 Állíthatom, sikerrel, a németórái-

dat nagyon kedveltük. Felejthetetlen 
élmények részesei lettünk, német ba-
rátokat szereztünk az akkori „csere-
program” keretében. Ismeretségünk 
is innen datálódik. Hogy is volt ez?
 Kapcsolatba léptem a berlini Hein-

rich Schliemann Középiskolával, 
melynek a diákjai sok éven keresztül 
folytattak baráti levelezést a dunaszer-
dahelyi gimnazistákkal. Személyes 
találkozókat is szerveztem, nemcsak 
a tanulók, hanem a két iskola pedagó-
gusai számára is. 
 
 Felbár kulturális életéért is sokat 

tettél.
 Pedagógusi munkámat 1977. szep- 

tember 1-jétől falumban, Felbáron 
folytattam. Tagja lettem a Csema-
dok helyi szervezete vezetőségének, 
színházlátogatásokat, irodalmi mű-
sorokat szerveztem, melyekre ma 
is nosztalgiával gondolok vissza. A 
felbári iskolában kitűnő kollégák 
közé kerültem. Kezdettől fogva osz-

tályfőnök voltam, ami sokat jelentett 
számomra. Már az elején megta-
pasztaltam, hogy a nevelés területén 
szép szóval és türelemmel érhetek el 
eredményt, a személyes példamutatás 
pedig mindennél fontosabb. Szeren-
csés voltam, hogy az egyik legvon-
zóbb tantárgyat, a magyar nyelvet 
taníthattam. A tanítási órákon kívül 
a szakköri foglalkozásokat kedvel-
tem a legjobban. A 70-es és a 80-as 
években az általam vezetett színjátszó 
csoport eredményesen szerepelt a já-
rási és a kerületi versenyeken, sőt egy 
alkalommal Győrben is vendégszere-
peltünk a Petőfi Sándor Ifjúsági Ház-
ban rendezett karácsonyi műsorban. 
Közben szorgalmasan készültünk a 
vers- és prózamondó versenyekre, a 
Szép magyar beszéd járási forduló-
ira és a német nyelvi olimpiákra is.  

 Szép eredményeket értél el a német 
nyelv oktatása területén is. Megoszta-
nád velünk a tapasztalataidat?
 Eredményes munkát csak új tanítási 

módszerekkel és tankönyvekkel, mo-
dern segédeszközök alkalmazásával 
végezhettem. Ebben az igyekezetem-
ben az iskolavezetés a legnagyobb 
mértékben támogatott. Az órákon 
az önálló szövegalkotás elsajátítására 
helyeztem a fő hangsúlyt. Hogy jól 
dolgoztunk, az is bizonyítja, hogy volt 
diákjaim közül többen is végeztek né-
met szakos tanárként.
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 Munkád során mindig találtál új 
feladatokat.
 A 2000-es évektől a Katedra-verse-

nyek jelentettek számomra új kihívást. 
Diákjaimmal lelkesen kapcsolódtunk 
be az irodalmi versenyekbe, s két al-
kalommal az első helyen végeztünk 
az országos döntőben. Közben a 7. és 
8. osztályok legjobb helyesíróival a Si-
monyi Zsigmond helyesírási versenyre 
készültünk. A kitartó munka ered-
ményesnek bizonyult. Az évek során 
tizenöt felbári diák jutott az országos 
fordulóba, s közülük tizenegyen kép-
viselték a felvidéki iskolákat Budapes-
ten a Kárpát-medencei döntőkben.
 
 Ha ki kellene emelned egy ered-

ményt, eseményt, mi lenne az?
 A legkiemelkedőbb eredményt 2010-

ben érte el az iskola egyik tehetséges ta-
nulója, Somogyi Pál, aki ezen az igényes 
versenyen az első helyen végzett. Ezzel 
a teljesítményével ő lett a Simonyi-ver-
seny történetében az első határon túli 
győztes. Az ELTE BTK zsúfolásig meg-
telt nagytermében, a Gólyavárban egy 
kis csallóközi iskola tanulóját köszön-
tötte az elismerést jelentő vastaps. 
 
 Az évek során sosem fáradtál el. Mi 

adott mindig újabb inspirációt?
 Egy-egy sikeres szereplés mindig ösz-

tönzést adott a tanulóknak és nekem is 
a további munkához. Boldog voltam, 
amikor láttam, hogy a szülők velem 
együtt örülnek gyermekük sikereinek.
 
 Hogy vélekedsz egykori iskoládról, 

melyben majd negyven évig tanítot-
tál?
 A felbári iskolában most is komoly 

és következetes munka folyik, amely 
évente megmutatkozik a különböző 
felmérések és versenyek eredményein. 
Ez számomra azért is felemelő érzés, 
mert a tantestület felét egykori tanít-
ványaim teszik ki. Jó látni, hogy szor-

galmasan, becsületesen végzik mun-
kájukat, s igyekeznek megfelelni az új 
pedagógiai kihívásoknak. Feladatuk 
nem könnyű, hisz naponta kell bizo-
nyítaniuk, hogy a kis létszámú iskolá-
ban is színvonalas munka folyik, ahol 
felkarolják a tehetséges tanulókat, de a 
lassabban haladókkal is lelkiismerete-
sen foglalkoznak.
 
 Eredményes pályafutásodat látva, 

milyen tanáccsal látnád el a kezdő és 
gyakorló pedagógusokat?
 Jómagam a 2015-ös tanév végén 

nyugdíjba vonultam. Az utánam jö-
vőknek üzenem, hogy nagy gondot 
fordítsanak a szakmai önművelésre, 
bátran forduljanak tanácsért a tapasz-
taltabb kollégákhoz, legyenek igénye-
sek önmagukkal szemben, diákjaikat 
pedig neveljék türelemmel és szeretet-
tel emberségre és magyarságra.
 
 Tudom, hogy az alapiskola befejezé-

se után is sok diákod fordult hozzád 
segítségért. Hogy is van ez?
 Amikor két évvel ezelőtt elköszön-

tem diákjaimtól, búcsúzóul a táblára 
írtam a telefonszámomat. Ezzel je-
leztem, hogy ha bármikor szükségük 
lenne tanácsaimra vagy a segítségem-
re, ezen a számon mindig a rendelke-
zésükre állok, mert a „lámpás”, míg 
ki nem alszik, fáradhatatlanul világít 
minden kis magyar gyermek számára.
 
 Van személyes tanári hitvallásod? 
 Most, hogy a legjelentősebb szakmai 

elismerésben részesültem, elgondol-
kodtam azon, hogy mivel érdemeltem 
ki ezt a megbecsülést. Hiszen nem tet-
tem mást, csak a munkámat végeztem 
lelkiismeretesen és a szívem szerint 
„hűséggel és szeretettel”. Talán ezt ne-
vezhetném leginkább tanári hitvallá-
somnak.

 Köszönöm a beszélgetést!

2017. november 24-én a Katedra Ala-
pítvány és a Katedra Társaság égisze 
alatt került megrendezésre Dunaszer-
dahelyen a XXVI. Katedra Napok ren-
dezvénye. Kissé paradox módon – a 
tavalyi kétnapos találkozóval szemben 
– idén csak egy napos rendezvényről 
szól ezen beszámoló, még ha a megne-
vezésben a „Napok” kifejezés szerepel. 
Az ok meglehetősen egyszerű és pró-
zai, a Katedra Társaság a 2017. évre 
nem kapott tevékenységéhez szinte 
semmilyen támogatást sem. Ennek 
ellenére az aktuális évben is aktívan 
működött, amely leginkább a „Tanuló 
Szlovákia” reformtervezet véleménye-
zésében, szakkonzultációk és szakmai 
viták folytatásában merült ki. 

A XXVI. Katedra Napok témája is 
időszerű és sokat vitatott problémát 
vetett fel: „Mire van szüksége a kezdő 
(és nem kezdő) pedagógusnak?” Szak-
mai körökben már jó ideje hol elhall-
gatott, hol igenis erélyesen kimondott 
problémáról van szó. A pedagógustár-
sadalom alacsony megbecsültségét és 
az iskolaüggyel kapcsolatos problémá-
kat csak tetőzi, hogy úm. a „rendsze-
ren belül” is elégedetlenség és jelentős 
nézetkülönbség uralkodik afelől, mi-
lyennek kellene lennie a jövő pedagó-
gusának. S ha nem ilyen, akkor ki fele-
lős a kialakult helyzetért? A szervezők 
nem tápláltak felesleges illúziókat a 
tekintetben, hogy egy egynapos szak-
mai találkozó minden felmerülő kér-
désre választ ad majd, ami után min-
denki elégedetten mehet haza. Sokkal 
inkább az volt a cél, hogy elinduljon 
egy tényleges és őszinte szakmai kom-
munikáció és konzultáció mindazon 
felek között, akik érintettek a felvetett 
problémában. 

A tisztán szakmai jellegű találko-
zó programját, formátumát, a felkért 
előadókat és vitapartnereket is e célok 
és szándékok figyelembevétele mellett 
választottuk ki. Világos szándék volt, 
hogy az előadók és vitázók között sze-
repeljenek a felsőoktatást (pedagógus-
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képzést) ismerő és rá befolyással bíró 
személyiségek, a közoktatásban jártas 
és tapasztalattal rendelkező szakem-
berek, menedzserek, trénerek, kezdő 
pedagógusok és pedagógusjelöltek is. 
Az idei Katedra Napot ezért két blokk/
tömb alkotta. Délelőtt három előadás 
hangzott el. Bárczi Zsófia (a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem Közép-
európai Tanulmányok Karának dékán 
asszonya):  Megtanítani vagy pályára 
segíteni? A felsőfokú pedagógusképzés 
lehetőségeiről c. előadását Masszi János 
(a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Alapiskola igazgatója): Új szerepben 
– új csapatban. Az iskolavezetés (nem 
csak) kezdő pedagógussal szemben tá-
masztott elvárásairól és támogatásáról 
c. gondolatmenete követte, majd Kan-
tár Balázs (az udvardi Majthényi Adolf 
Alapiskola tanára) kapott szót, aki Át-
meneti állapotban. A pályakezdés kihí-
vásairól tartott beszámolót.

A Katedra Napok eddigi hagyomá-
nyaitól eltérően délután újabb előadá-
sok passzív befogadása helyett szakmai 
vitával egybekötött kerekasztal-beszél-
getés következett a pedagógusképzés, 
pedagógusi pályakezdés és a perma-
nens szakmai építkezés szükségének 
időszerű kérdéseiről. Az irányított, mo-
derált vita résztvevői Horváth Kinga  
(a Selye János Egyetem Tanárképző 
Karának dékán asszonya), Urbán Péter 
(a Tandem nonprofit szervezet vezető-
je) és Csölle Stefánia (pedagógusjelölt, 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Tanulmányok 
Karának ötödéves hallgatója) voltak. 
A csaknem kétórás vita, véleménycse-
re a következő tézisek alapján folyt: 
1. Kiből lesz ma a jövő pedagógusa – 
avagy ki és miért jelentkezik ma tanár-
képzésre? 
2. Milyen támogatásban részesülhet/
reménykedhet a kezdő tanár? 

PINTeS gÁbor
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3. Mi hiányzik a pedagógusképzésből? 
Az élénk és valóban termékeny vitát 

követően a Katedra Napok hagyomá-
nyához hűen átadásra került a 2017. évi 
Katedra-díj is. A beterjesztett jelölése-
ket kiértékelve a Katedra Alapítvány 
kuratóriuma és a Katedra Társaság 
döntése alapján a Katedra-díjat Csölle 
Ilona, a felbári Batthyány-Strattmann 
László Alapiskola nyugalmazott peda-
gógusa kapta. A díjazottat Varga Eleo-
nóra, az iskola jelenlegi igazgató asszo-
nya laudálta. A Katedra-díjat Hodossy 
Gyula, a Katedra Alapítvány igazgatója 
adta át. Csölle Ilona köszönőbeszédé-
ben kiemelte a pedagógusi szakmához 
való elhivatottságot és ragaszkodást 
azon értékekhez, melyek a pedagógusi 
hitből és meggyőződésből fakadnak. 

A délutáni órákba nyúló szakmai 
találkozó további, nem formális be-
szélgetésekkel, véleménycserével foly-
tatódott.  

bEszámoló	a	XXVi.	KatEdra	napoK	rEndEzVényéről
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Amikor a Katedra Társaság elnöke, 
Pintes Gábor felkért, hogy az iskola-
menedzsment szemszögéből tartsak 
egy előadást – és annak írott változatát 
tegyem közzé a lapban – a pályakezdés 
témájáról, számtalan gondolat végig-
cikázott a fejemben. Huszonhat év pe-
dagógiai gyakorlat áll mögöttem, ebből 
tizenkét évet töltöttem vezetőként. Ezek 
alatt az évek alatt sokféle tapasztalatra 
tettem szert. A következőkben megpró-
bálom rendszerbe helyezve Önök elé 
tárni ezeket. 

Az iskolAi progrAm, elvárá-
sok, célkitűzések – a pálya-
kezdő pedagógus elképzelé-
sei, tervei, esélyei
Minden oktatási intézmény azon fára-
dozik, hogy a lehető leghatékonyabban 
megvalósítsa a célként kitűzött, egyedi-
en kialakított iskolaprogramját. Ennek 
alapvető feltétele egy jó csapat kialakí-
tása, hiszen csak egy sikeres pedagógus-
közösség tudja valóra váltani a kitűzött 
célokat. A közösségbe érkező új kollé-
gák beilleszkedése és csapatba illesztése, 
integrálása ezért kiemelten fontos fel-
adata az iskoláknak. 

Új munkakör alakulása
Az új kolléga érkezését többféle ténye-
ző is kiválthatja. Az okok között szere-

maSSzI jÁNoS

új SzerePbeN – új CSaPaTbaN
az	isKolaVEzEtés	(nEm	csaK)	KEzdő	pEdagógussal	
SzembeN TÁmaSzToTT elVÁrÁSaIról éS TÁmogaTÁSÁról

pelhet az, hogy egy idősebb pedagógus 
nyugdíjba vonul; egy kolléganő anyasági 
szabadságra megy; valamelyik kolléga 
szakmát vált, és megüresedik a helye; a 
diákok létszámának növekedése követ-
keztében többletórák keletkeznek; vagy 
valakit le kell cserélni, mert nem úgy 
végzi a munkáját, ahogyan a minőségi 
oktatás azt megkívánja. Ezekben az ese-
tekben az intézménybe érkezett kérvé-
nyek alapján választ a vezetőség. Az arc 
nélküli kérvénybeadás mellett azonban 
érdemes személyesen is felkeresni az 
iskolákat, hiszen a személyes találkozás 
mindig hatásosabb lehet a postán vagy 
mélben küldött életrajzoknál. Sajnos 
évről évre jóval több a beérkezett kérvé-
nyek száma, mint amennyi pedagógus 
el tudna helyezkedni. Ez az érvényben 
levő oktatási rendszer hibája. Az is gon-
dot jelent, hogy régiónként más-más 
szakpárosítás-hiányok keletkeznek, 
nálunk pl. évek óta szakképesítetlen 
kollégák kénytelenek ellátni a földrajz-
oktatást. 

A meghAllgAtás
Amikor egy új munkaerőt keresünk, 
többféle módszerrel végezzük a váloga-
tást. A mi iskolánkban első lépésben a 
szükséges szakpárosítással rendelkezők 
kérvényét tanulmányozzuk át, majd 
meghívjuk őket egy beszélgetésre. A 
meghallgatáson számos irányított kér-

dést teszünk fel, melyek segítségével 
fokozatosan kialakítjuk az érdeklődőről 
alkotott összbenyomásunkat. Fontos-
nak tartjuk a terepen való megfigyelést 
is, ezzel is arra törekszünk, hogy a meg-
üresedett helyre a legrátermettebb ér-
deklődőt válasszuk ki. A döntés után is-
mertetjük a pályázóval az elvárásainkat, 
iskolánk programját, ellátjuk néhány 
hasznos tanáccsal és kijelöljük a vezető 
tanárát. A gesztor szerepköre nagyon 
fontos, hiszen az adaptációs időszakban 
rajta keresztül kommunikál a leginten-
zívebben az új kolléga a közösséggel. 
Fontos, hogy az új pedagógus azonosul-
ni tudjon az adott intézmény profiljával 
és munkamoráljával.

egy gyakorló iskola felelős-
sége, hozzáállása a feladat-
hoz, válogatás, gyakorlati 
AlAp biztosításA
A pályakezdő pedagógusok munka-
viszonyhoz fűződő kapcsolata már a 
szakmai gyakorlat idején megkezdődik, 
amikor több napot, hetet is eltölt a jelölt 
a gyakorlóiskolájában. Fontos, hogy az 
egyetemek folyamatos kapcsolatban áll-
janak a gyakorlóiskolájukkal, és rend-
szeres egyeztetéseket, megbeszéléseket 
folytassanak egymással. A vezetőpeda-
gógusok munkatervét ezek a tanácsko-
zások alakítják ki. A pályakezdés előtt 
álló diákok számára nélkülözhetetlen a 
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„…az iskolák mint intézmények szerves részei a társadalomnak, megtalálhatók 
bennük a legkülönbözőbb korú egyének (gyerekek, felnőttek), a társadalom 
különféle rétegei, csoportjai, hatnak rájuk a gazdasági, a társadalmi, kulturális 
viszonyok, a jogi és a politikai környezet változásai. Emellett nem lehet arról 
sem megfeledkezni, hogy az iskolák egyben helyszínei a társadalmi viszonyok 
újratermelődésének is. Tehát olyan sajátos társadalmi, illetve társas erőtérként is 
értelmezhetők, amely alapvetően befolyásolhatja a tanulók iskolai és felnőttkori 
életútját.” (Golnhofer Erzsébet)

Bár a fenti mondatokat Golnhofer Erzsébet a közoktatásra vonatkoztatta, 
tulajdonképpen érvényesek a felsőoktatásra is. Bár erre ritkán gondolunk, az 
egyetemek ugyanúgy különböző korú egyének közösségeként működnek, mint 
a közoktatás intézményei, legalább annyira befolyásolják működésüket a gaz-
dasági, társadalmi és kulturális viszonyok, s a jogi és politikai környezet vál-
tozásainak is éppen úgy ki vannak szolgáltatva. A lényeges különbség abban 
áll, hogy a felsőoktatási intézmények profiljának a kutatás, a tudományos te-
vékenység legalább olyan fontos eleme, mint az oktatás. Az egyetemek oktató-
inak tudományos teljesítménye, közzétett tanulmányaik minősége és mennyi-
sége, projekttevékenysége kiemelt jelentőségű minden felsőoktatási intézmény 
életében, hiszen a nyilvánvaló szakmai presztízsen túl meghatározó eleme az 
oktatók minősítésének, a szakindításnak, a finanszírozásnak. Így mind magának 
a pedagógusnak, mind pedig munkaadójának – részben gazdasági, részben hu-
mánpolitikai szempontból – alapvető érdeke a magas szintű tudományos tevé-
kenység. Tény azonban, hogy tudományterületenként nagyon eltérő lehetőségek 
adottak ugyanazoknak a követelményeknek a teljesítéséhez, ezért – például – a 
pedagógusképzésben résztvevő egyetemi oktatók sokszor kényszerülnek olyan 
tudományos tevékenység folytatására, amely nem közvetlenül hasznosul a pe-
dagógusképzésben, a pedagógusképzés szempontjából meghatározó jelentőségű 
munkájuk viszont nem okvetlenül járul hozzá a szakindítás sikerességéhez és/
vagy az intézmény gazdasági stabilitásának bebiztosításához.

A szakindítás azonban nemcsak bizonyos tudományos mutatók teljesítésével 
függ össze, az indítani kívánt tanulmányi programnak meg kell felelnie a szakle-
írásban foglalt követelményeknek is. A szakleírás egyrészt tartalmilag, másrészt 
mennyiségileg szabályozza, hogy egy-egy tanulmányi programon belül mit, mi-
kor és milyen mélységben szükséges elsajátítania a hallgatóknak. Ez érvényes a 
pedagógusképzésre irányuló tanulmányi programokra is. Vagyis a pedagógus-
képző intézményeknek, bár nyilván törekszenek tanulmányi programjaikat saját 
arculatuknak megfelelően a lehető legnívósabban kialakítani, távolról sincs tel-
jesen szabad kezük. A pedagógusjelöltek képzése pillanatnyilag egy olyan mo-
dell szerint működik, amely erősen behatárolja az intézmények mozgásterét, így 
azoknak eleve megszabott kereteken belül kell reagálniuk a jövendőbeli pedagó-
gusokra váró kihívásokra is. 

bÁrCzI zSófIa

a	fElsőfoKú	pEdagógusKépzés	lEHEtőségEiról

megTaNíTaNI 
Vagy PÁlyÁra 
SegíTeNI? 

szakmai gyakorlat során tanított órák 
kiértékelése, megbeszélése, praktikus 
tanácsok adása.

Az új munkahelyen a kezdő peda-
gógus számára nagyon fontos, hogyan 
fogadja az iskola csapata – és ő hogyan 
viszonyul az intézmény pedagógusai-
hoz. Az ő számára is alapvetően meg-
határozó a visszacsatolás biztosítása, 
a tapasztaltabb kollégák és vezetőség 
támogatása, biztatása, megerősítése.

a „bűvös háromszög”: a 
pedagógus–pedagógus, pe-
dagógus–szülő és a pedagó-
gus–diák együttműködése
Az iskola belső életének minőségét 
három résztvevő – a diák, a szülő és 
a pedagógus – és ezek egymáshoz fű-
ződő kapcsolata határozza meg. Az 
iskola szellemiségét természetesen 
a pedagógus személyesíti meg, aki 
osztályt vezet, órát ad, szervez, előké-
szül, ellenőriz, feleltet, oktat és nevel. 
Azonban csak akkor lehet hatékonyan 
dolgozni, ha ezt a „háromszöget” egy 
jól működő kommunikációs csator-
na fogja össze, amely kétirányúságon 
és rendszerességen alapul. Elenged-
hetetlen és nélkülözhetetlen a napi, 
heti gyakoriságú beszélgetés a szülő-
vel – ám ha a szülő ezt nem igényli, 
akkor a pedagógus, az iskola nem 
sokat tehet a gyerekért. Az építő jel-
legű kritikák is nagyon hasznosak 
tudnak lenni, ha tényeken alapulnak, 
mert javulást eredményezhetnek.    

a sikeres? jövő
Egy iskola sikerének egyik legfonto-
sabb alappillére a modern minősé-
gi oktatás stabilizálása lehet. Ehhez 
azonban megfelelő intézményi háttér 
biztosítására volna szükség, ami túl-
mutat az egyes intézmények hatókö-
rén. Az iskolák ezért „nem tehetnek 
mást”, mint arra törekednek, hogy a 
terepmunkát, vagyis az oktató-nevelő 
tevékenységet a lehető leghatékonyab-
ban végzik el. És amire még szüksé-
günk volna: megfelelő törvényi hát-
tér, aktív kisebbségi oktatáspolitika, 
HOSSZÚ távú tervezés biztosítása (az 
állandó reformok helyett), a (kezdő) 
pedagógusok megfelelő segítése, jó 
szakmai irány mutatása...

... minőség... kínálat... szolgáltatás... 
tervezés... hitvallás... szorgalom... új 
ismeretek... új módszerek... kutatás... 
karizmatikus személyiség... kreati-
vitás... motiváltság... szakmaiság... 
gyermekközpontúság... tolerancia... 
integráció... együttműködés...
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kaNTÁr balÁzS

ÁTmeNeTI ÁllaPoTbaN
a PÁlyakezDéS kIhíVÁSaIról

Kezdő tanárként sokszor nem túl szeren-
csés szakmai kérdésekben megszólalni. 
A kevesebb tapasztalatra hivatkozva 
bárki megkérdőjelezheti mondandónk 
hitelességét – és könnyen meglehet, 
hogy igaza lesz. A kezdő tanári létről 
viszont ki más tudna hitelesen tudósíta-
ni, ha nem egy kezdő tanár? A témában 
való közvetlen érintettségem révén így 
bátran adok közre néhány fésületlen 
gondolatot, saját megfigyelést, tapaszta-
latot, melyeket a pedagógus-társadalom 
két csoportjának ajánlom a figyelmébe. 
Először is a pályájuk elején álló tanárok-
nak és tanárjelölteknek azért, hogy az 
én tapasztalataim tükrében elgondol-
kozhassanak saját munkájukról, illetve 
azért, hogy felkészülhessenek a rájuk 
váró kihívásokra. Ezenkívül írásomat a 
tapasztaltabb kollégáknak figyelmébe is 
ajánlom, hogy könnyebben meg tudják 
érteni a fiatalabbakat – hiszen hogyan 
tudok segíteni egy olyan kollégámon, 
akit nem értek meg?

Először is szeretném tisztázni, hogy 
az itt leírtaknak egyetlen célja van. 
Az, hogy valahogy segítse a pedagó-
gust jó pedagógussá válni. Ez pedig csak-
is a gyermek érdekében történik, ahogy 
minden más is az oktatásban. Többször 
említem majd azt a bizonyos jó tanárt, 
aki természetesen egy saját ideál, de el-
érendő célnak tökéletesen megfelel.

A gondolatmenet elején nem árt 
pontosítani a kezdő pedagógus kifeje-
zést sem. Elsősorban a frissen végzett, 
pedagógusi diplomával és nulla szak-
mai gyakorlattal rendelkező személyt 
nevezhetjük így. Azonban van még 
legalább két csoport, akiket ide sorol-
hatnánk. Az egyikbe azok tartoznak, 
akik egy új munkahelyre kerülnek, és 
az adott iskola írott és íratlan szabályai 
által megrajzolt környezetben mozog-
nak újoncként. A másik csoportot nem 
a térbeli, hanem a szakterületen belüli 
elmozdulás képezi. Kezdő tanárrá vál-
hat egy csapásra bárki, aki valamilyen 
okból új tantárgyat kezd oktatni. Kisebb 
iskolákban kimondottan gyakori, hogy 
a saját szakpárosításunk mellé jut vala-
milyen nevelési tantárgy, de nem ritkán 
bármi más. (A pályakezdőknek nem árt 
erre is felkészülni – legalább lélekben.)

A pedagógusi pálya kezdeti szakaszát 
szerintem az átmenetiséggel lehetne 
jellemezni. Először is átmenet (tulaj-

donképpen visszalépés) valamelyik is-
kolatípusba az egyetemi közegből. Át-
menetet jelent továbbá diákból tanárrá 
válni, ami majdnem azt jelenti, mint 
elkezdeni gyerekből felnőtté alakulni. 
Az utóbbiról azt gondolom, amit nyil-
ván többen leírtak már előttem, hogy 
a  jó tanár  igyekszik teljesen soha nem 
felnőni.

A szakma különlegessége, hogy ta-
nulmányai befejeztével a tanár visszatér 
az iskolába, csak más szerepben – elő-
ször iskolába jár, hogy tanulhasson, 
azután iskolába jár, hogy dolgozhas-
son. Ez a viszonylag kicsi területen való 
mozgás adja az egyik jellegzetességét a 
szakmának. Tanárként minél nagyobb 
részét kéne ismernünk a világnak, hogy 
meg tudjuk azt mutatni diákjainknak. 
Jómagam szívesebben ülnék be egy 
olyan előadót hallgatni, aki nem csupán 
az alapiskola-középiskola-egyetem és 
vissza útvonalon járt, hanem látott már 
mást is az iskolán kívül.

a pályakezdés kihívásai
Az egyetemről kilépve a frissen végzett 
pedagógus – jó esetben – munkája vég-
zésére motivált személyiség, aki pozití-
van áll hozzá az előtte álló munkahelyi 
kihívásokhoz. Még szerencse, hogy ez 
így van, ugyanis a kezdeti időszaknak 
vannak bizonyos nehézségei, hátrányai. 
Csak párat említek, a teljesség igénye 
nélkül.

Találkozhatunk olyan kollégákkal, 
akiket a kezdő tanár lelkesedése, tenni 
akarása zavar. Az ő szájukból hangza-
nak el a „Te még fiatal vagy, de ne félj, 
majd átmegy…” és hasonló „motivációs 
gondolatok”, amik sajnos rendkívül ha-
tékony módon veszik el az ember mun-
ka- és életkedvét.

A kezdeti időszakban sorra bukkan- 
nak fel a mindennapi munkával kap- 
csolatos kisebb-nagyobb hiányosságok. 
Ez az úgynevezett  „tanultamdemégse- 
tudom”-érzés ugyancsak demotiváló le-
het, ahogy az is, hogy a készülésbe fek-
tetett erő és idő nem mindig térül meg 
a munka során. A fáradt és morcos ta-
nár pedig nem jó tanár.

További negatívumnak számít a szak-
ma alacsony társadalmi presztízse, vala-
mint a viszonylag szerény bér. Gyakran 
elhangzik: „Tanár vagy? Ó, te szegény!”, 
ami nem ritkán szó szerint is igaz. Ter-

Pedig a pedagógusokat övező 
környezet nagyon gyorsan válto-
zik, erről nem feledkezhetünk meg, 
ha pedagógusképzésről beszélünk. 
Gyorsan változik a szakma, gyorsan 
évül el az a tudás, amellyel a friss dip-
lomás kikerül az egyetemről, vagy-
is folyamatos továbbképzés nélkül 
előbb-utóbb a mégoly jól felkészült 
pedagógus is elveszti a kapcsolatát 
saját szakterülete aktuális valósá-
gával. De gyorsan változik maga a 
társadalom is, s olyan új kihívásokat 
állít a pedagógusok elé, amelyek pár 
évvel ezelőtt még nem léteztek. A 
pedagógusképző intézmények tanul-
mányi programjaikban viszont csak 
azokra a társadalmi problémákra 
tudnak reagálni, amelyek a program 
kialakítása idején már ismertek vol-
tak, így a továbbképzés ezen a téren 
is kulcsszereppel bír. 

A felsőoktatásban megvalósuló 
pedagógusképzés tehát a jövendő-
beli tanárok pedagógussá válásának 
nem végpontja, hanem egyik rend-
kívül fontos állomása. A pedagógus-
képző intézményekben megszerez-
hető a szakmai tudás, kialakíthatóak 
a szükséges készségek és a megfelelő 
attitűdök is, a pedagógusjelölt azon-
ban nem a diploma átvételével válik 
érett, feladatainak teljes egészében 
megfelelni tudó pedagógussá, ha-
nem a gyakorlati tapasztalat, a konk-
rét iskolai környezethez való ido-
mulás és a folyamatos továbbképzés 
révén. Ezért (lenne) fontos egy olyan 
jogi környezet kialakítása, amely 
hátteret biztosítana a közoktatás 
és a pedagógusképző intézmények 
együttműködésének az eddiginél jó-
val tágabb kereteihez. 

A minőségi oktatás kapcsán gya-
kori hivatkozási pont a finn, a japán 
vagy az osztrák példa, arról a háttér-
ről azonban ritkán van szó, amely a 
minőségi oktatást – legyen szó akár 
felsőoktatásról, akár közoktatásról 
– lehetővé teszi. Fontos annak a tu-
datosítása, hogy az egyéni teljesít-
mények minőségének növelése nem 
oldja meg az oktatással kapcsolatos 
problémáinkat az oktatásban érdekelt 
intézményrendszereink működési 
feltételeinek gyökeres megváltozta-
tása nélkül. A közoktatás és a felső-
oktatás összefüggéseinek mélyreható 
átgondolására van szükség, egy olyan 
rugalmas rendszer kialakítására, 
amelyben valós és kétirányú szakmai 
kapcsolat hozható létre a pedagógus-
képző intézmények és az iskolák kö-
zött.
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mészetesen ez is nézőpont kérdése, de 
azt az időt, amit a tanár munkával tölt 
vagy az önképzésére fordít (például 
tudományos fokozatot kíván megsze-
rezni) más szakmákban jobban hono-
rálják.

Megszerezni, kiharcolni a tekintélyt, 
megfelelni az elvárásoknak az egyik 
legnehezebb feladat a kezdő pedagó-
gus számára. A tantestületek konzer-
vatív munkaközösségeknek mondha-
tók. Többnyire a fiatalok cserélődnek 
a munkahelyen, az idősebbek ritkán 
váltanak, egy bizonyos életkor után 
pedig a tanári szakma ún. nyugdíjas ál-
lásnak mondható. A hasznos tapaszta-
latok és készségek meglétét sok helyen 
a pályán eltöltött időtől függőnek tart-
ják. A kezdőtől különböző hozzáállást 
várnak el. Ezek egy része le van írva 
például a munkaköri leírásban, más 
részüket viszont a munkahely légköré-
ből, kommunikációjából kell leszűrni. 
Van, ahol értékelik a csoportétól eltérő 
nézőpontot, az új ötleteket, a dolgok-
ra való rákérdezést, a miérteket, az új 
utakat. Máshol a működő rendszerbe 
való beilleszkedés, zökkenőmentes be-
tagozódás az ideális. De többnyire – el-
térő mértékben – mindkettőt elvárják. 
Legyenek új ötleteid, és alakulj a rend-
szerhez! Ebben a helyzetben jön jól a 
rugalmasság, az alkalmazkodóképes-
ség, amik a kezdő tanár legfontosabb 
képességei lehetnek.

Kezdőként nem egyszerű szem-
benézni sok új feladattal, melyeknek 
végzésére nem is számított az ember, 
pláne nem készült fel rá. Ilyen a peda-
gógiai dokumentáció vezetése, a befi-
zetendő összegek gyűjtése, kezelése, az 
igazolások nyilvántartása, a szülőkkel 
való együttműködés és kommuniká-
ció, stb.

Az elején az ember sokat töpreng. 
Attól tart, hogy amit tesz, nem jó, nem 
elég. Félti a gyerekeket attól, hogy álta-
luk, rajtuk kell tanulnia a saját hibáiból, 
és a hibái hatással lesznek rájuk. Ko-
moly feladat szembesülni a nehéz sorsú 
gyerekek helyzetével, tudomásul venni, 
hogy nem tudunk mindenkit megmen-
teni.

a pályakezdés előnyei
A kezdő tanári létnek azonban nem 
csak rossz oldala van. Rengeteg olyan 
tényező létezik, ami miatt a pályakezdés 
állapota kifejezetten előnynek számít 
– ide sorolhatjuk a friss ismeretek bir-
toklását, az új módszerek ismeretét, az 
életkori sajátosságokból adódó nagyobb 
terhelhetőséget vagy több szabadidőt. 

A gyerekek hozzáállását tekintve is a 
többiekhez képest előnyből indul a kez-
dő tanár – ez az állítás szerintem nem 
igényel külön bizonyítást. Az új tanító 
néni vagy tanító bácsi (tanárnő és tanár 
úr) automatikusan a figyelem közép-
pontjába kerül a diákok körében. Ez 
érvényes az iskola felnőtt tagjaira is, bár 
az ő érdeklődésük talán rövidebb ideig 
tart. Ez a jelenség nyilván azon alapul, 
hogy a kezdő tanár fiatal, a diákokhoz 
korban közelebb áll, a gyermekek köny-
nyebben megnyílnak neki, találnak kö-
zös témákat. Megkockáztatom, hogy 
ezek a kezdő tanár legnagyobb előnyei. 
Viszont az is igaz, hogy nagyon ingo-
ványos ez a talaj. A diákok könnyen 
félreérthetik a közvetlen viszonyt, ösz-
szezavarodhatnak, valamint a diákok 
rokonszenve ellenszenvet válthat ki 
azokból a kollégákból, akik ezt már el-
vesztették.

Ezért is gondolom, hogy egy kezdő 
tanár jobban megérti magát a diákok-
kal, mint a  kollégáival. Ez pedig – figye-

lembe véve azt, hogy az oktatói-nevelői 
munka középpontjában a gyermek áll – 
egyáltalán nem baj. A baj csak az, hogy 
ez idővel elmúlik. Viszont a diákokkal 
ápolt közvetlen kapcsolat nem múlik 
el szükségszerűen. A kezdő tanár még 
megteheti, hogy hidat képez a felnőttek 
és a gyermekek világa között, és meg is 
kell tennie, ha érteni akarja a diákjait, 
ha  jó tanár  akar lenni. Ehhez konkrét 
lépéseket kell tenni, melyek az adott 
gyermekcsoport alapján alakulnak.

Pályakezdő tanárnak lenni igényes fel-
adat. Fel lehet rá készülni, de mivel az 
iskolák, a tanárok, a gyermekek, az igé-
nyek teljesen eltérők, valamint az idő 
folyamán napról napra változnak, fur-
csa lenne elvárni az egyetemtől, hogy 
mindenre tökéletesen felkészítsen. Egy 
hétköznapi hasonlattal élve: hasonlítsuk 
a tanárt egy okostelefonhoz, melyet az 
egyetem feltölt, valamint telepíti a rend-
szert, hogy az működőképes legyen, de 
az alkalmazásokat, melyekre a munkája 
során szüksége van a telefonnak/tanár-
nak, a helyszínen kell letölteni.

Segítség nélkül nehéz ezt az időszakot 
átvészelni, és mivel a tanár főleg a saját 
kicsi közösségben mozog (tanár–diák–
szülő viszonya), ezért a segítségnek is 
innen kéne érkeznie. A kezdő tanár 
számára leghatékonyabban a vezetője, 
valamint a tapasztaltabb kollégái tudnak 
segíteni a szakma és a motiváció terén is.

Ahogy a címben is jeleztem, kezdő 
tanárnak lenni szerintem több irányból 
nézve is átmeneti állapot. Átverekedni 
magunkat ezen időszak nehézségein 
viszont akkor érdemes igazán, ha az 
átmenet nem egy másik foglalkozás vá-
lasztását, azaz pályaelhagyást, hanem a 
pedagógusi hivatás kezdeti tapasztala-
taira épülő további gyakorlását jelenti.
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gondolatébresztést
 „A bölcsek azt mondják: szorult hely-
zetéből az ember nem akkor kerül ki jól, 
ha menekül, hanem ha van egy úti célja. 
Kövesd a célodat! Saját valódi természe-
tedet csak akkor pillanthatod meg, ha 
önfeledten cselekszel.” (Müller Péter)

A jövő mindig a  jelenben kezdődik. 
A  jelenben formáljuk meg a  képet ar-
ról, hogy hová tartunk. Ezért fontos is-
mernünk önmagunkat, tisztában lenni 
azzal, kik vagyunk most és kivé szeret-
nénk válni.

 A téma célja
A jövőkép témájának célja, hogy a diá-
kok tudatosítsák a saját aktív szerepüket 
a jövőjük formálásában. Szeretnénk 
ráébreszteni őket, hogy fontos megfo-
galmazniuk, hová tartanak, mik a célja-
ik, mit kell tenniük a jelenben a céljuk 
megvalósításáért. 
Másrészt viszont egy rugalmas szem-
lélet átadása is cél: oldani bennük 
a  szorongást attól, hogy a  döntéseik 
visszafordíthatatlanok, végérvénye-
sek; ráébreszteni őket, hogy mindig 
van lehetőségük változtatni irányt, célt 
váltani az életúton. A jövőkép mindig 
a jelenből indul ki – a diákok legyenek 
kapcsolatban jelen belső valójukkal, 
hogy kik ők, mik a prioritásaik, erős-
ségeik, képességeik, de gyengeségeik, 
félelmeik egyaránt. Fontos, hogy tuda-
tosítsák, az állandóan fejlődő, nyitott 
és rugalmas önismeret egy élhető, lel-
kesítő, rugalmas, de mégis biztonságot 
adó jövőképet alakít ki. 

Átjutás az alagúton
 Időkorlát: 10-15 perc
 Létszám: egész osztály
 Eszközigény: nincs
 A gyakorlat célja: annak a  megta-

pasztalása, hogy a  jelenből a  jövőbe 
néha küzdelmes út vezet, de haladnunk 
kell kitartóan az utunkon, a céljaink 
felé. 

 Leírás: A csoporttagok a saját testük-
ből kialakítanak egy alagutat, a követ-
kező módon: szorosan egymás mellett 

a földön híd alakban helyezkednek el 
(kezeik, lábaik a  földön, testük ívben 
meghajolva). Ezután azok, akik sze-
retnék kipróbálni az átjutást, egyesével 
egymás után átkelnek a csatornán. 

 Veszélyek és tapasztalatok: A csa-
tornát úgy kell kialakítani, hogy kellően 
nehéz legyen átkelni rajta, de ne legyen 
lehetetlen vagy túlzottan fájdalmas. Ér-
demes figyelni és irányítani a csopor-
tot, ha a csatornát képezők túlságosan 
ránehezednének az átkelőre.
Ennél a játéknál fontos tudni, hogy 
az alagúton való átjutás pszichológiai 
szempontból a szülés élményét hívó és 
regressziós helyzetet teremt. Tudattala-
nul megérintheti a diákokat mélyebb 
szinteken. Figyeljünk, hogy kerüljék az 
agressziót egymással szemben, vigyáz-
zanak egymásra!

UTazÁS
 Időkorlát: 10-15 perc
 Létszám: az egész osztály
 Eszközigény: nincs
 A gyakorlat célja: segíteni a diákokat 

értékeik tudatosításában, megfogalma-
zásában, amelyek a jövő tervezésének 
fontos, elengedhetetlen elemei.

 Leírás: Ennél a  játéknál fontos a 
megfelelő légkör megteremtése, a rá-
hangolódás. Segíthetjük ezt egy rövid 
relaxációval (megkérjük a diákokat, 
hunyják be szemüket és képzeljék el, 
hogy visszafelé haladnak egy időalag-
útban, a színes emlékeik kockái futnak 
a szemeik előtt…). A ráhangolódást 
segíthetjük kellemes relaxációs zenével 
is.
Ezután megkérjük őket, emlékezzenek 
vissza egy családi nyaralásra, utazásra, 
amikor nagyon jól érezték magukat, és 
amire még most is szívesen gondolnak. 
Képzeljenek egy hatalmas bőröndöt 
a kezükbe, amibe összecsomagolják 
mindazokat a  dolgokat, amelyek fon-
tosak voltak számukra, kellettek ehhez 
az utazáshoz. Kérdezzünk rá arra is, mi 
volt az a fontos tárgy, ami nem volt ott 
velük, pedig szükség lett volna rá. Hall-
gassunk meg minden csoporttagot, mi 
van a bőröndjében és mi hiányzik.

  Veszélyek és tapasztalatok:
Ennél a játéknál különösen fontos, hogy 
a diákok tudjanak befelé figyelni, ne vic-
celődjenek vagy nevessék ki egymást. 
Igyekezzünk a kellő hangulatot megte-
remteni. Ha úgy ítéljük meg, hogy az 
osztály kevésbé nyitott a belső utazásra, 
válasszunk más bemelegítő játékot.

kép a jövőmből
 Időkorlát: 15-20 perc
 Létszám: az egész osztály
 Eszközigény: Kellékek a kollázs-

technikához: színes magazinok, ollók, 
ragasztó, rajzlap

 A gyakorlat célja: Annak bemutatá-
sa, hogy a vizualizáció mennyire fontos 
a  jövőnk formálásában: Amit el tudok 
képzelni, azt meg tudom formálni (raj-
zolni), az létezik.

 Leírás: A csoporttagok azt az instruk-
ciót kapják, hogy a fenti címhez készít-
senek egy alkotást kollázstechnikával – 
különféle színes magazinokból vágjanak 
ki képeket, szövegrészleteket, amit rajz-
zal is kiegészíthetnek. Az alkotás során 
biztosítsuk a csoportot arról, hogy nem 
az alkotás esztétikuma a fontos, hanem 
az, hogy kifejező legyen az alkotó szá-
mára, tehát megjelenítse az ő saját jövő-
jére vonatkozó képeket, szimbólumokat. 
Ezért azt is hangsúlyozhatjuk, hogy pró-
bálják kiiktatni a  tudatos kontrollt, azt 
alkossák meg, amit belső megérzésük 
sugall. Az alkotások elkészültével tart-
hatunk páros vagy kiscsoportos meg-
osztást, a megbeszélés után pedig akár 
elhelyezhetjük a rajzokat az osztályba 
kiállításszerűen vagy készíthetünk fa-
liújságot. De ha a diákok hazaviszik az 
alkotásaikat, akkor is hangsúlyozzuk, 
hogy jól látható helyen tartsák, hiszen 
képviseli, szimbolizálja az álmaikat, így 
hozva közelebb hozzájuk azokat. 

 A gyakorlat variációi: alkotás por-
pasztellel vagy akvarelltechnikával

a jövő erdeje
 Időkorlát: 25-30 perc
 Létszám: az egész osztály
 Eszközigény: ritmushangszerek, 

szemkendők, kis ládikó – alján tükörrel

borVÁk mÁrIa

az	osztályfőnöK	lEHEtőségEi	
a	diáKoK	jöVőKépénEK	tudatos	formálásában
réSzleT a TaNDem,N.o. az éleT jÁTék 2. 
–	módszErtani	KiadVány	osztályfőnöKöKnEK	című	műVéből
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 A gyakorlat célja: A diákok jövőké-
pe formálásának egyik fontos momen-
tuma a megküzdési készség fejlesztése, 
mely segíti őket céljaik elérésében, a ki-
tűzött jövőbeli cél felé haladásban.
Azon túl, hogy felismerik, mely terüle-
ten tehetségesek, hogyan tudják fejlesz-
teni ezeket a készségeiket, fontos, hogy 
felismerjék a saját felelősségüket: annak 
fontosságát, hogy a tehetségük felisme-
résén túl annak kibontakoztatásáért is 
saját energiákat kell mozgósítaniuk. Ez 
a folyamat gyakran küzdelemmel, harc-
cal jár, az úton szembe kell nézniük aka-
dályokkal és persze segítőkkel.

 Leírás: A játék elején tartunk egy 
rövid felvezetőt, ahol elmeséljük a diá-
koknak, hogy ma a jövő erdejében in-
dulhatnak útnak, mely küzdelmekkel, 
akadályokkal van tele. Lehetőségük lesz 
próbára tenni leleményességüket, erejü-
ket. Az út végén ott várja őket a kincs, 
egy titok, mely válasz mindenre, mely-
nek birtokában tudni fogják, merre kell 
tovább menniük. Maga a játék a követ-
kező lépésekből áll:
Először körbeülünk, és a diákokkal 
együtt ötletelve gyűjtünk fogalmakat, 
hogy miből áll egy erdő (fák, bokrok, 
sziklák, indák..), és milyen veszélyek le-
selkedhetnek ránk egy erdőben.
Ezután önként jelentkezőket kérünk, 
akik bekötött szemmel átkelnek az er-
dőn, hogy megszerezhessék a kincset. 
Az út során lesznek segítőik, de akadá-
lyokkal is szembe kell majd nézniük.
Miután bekötöttük a jelentkező szemét 
(ha több jelentkező van, ki is küldhet-
jük őket egy pár percre az osztályból), 
kérjük meg a diákokat, hogy alkossanak 
önmagukból erdőt: rajtuk múlik, mi-
lyen szerepet vállalnak (segítő vagy aka-
dályozó), de ügyeljünk arra, hogy segítő 
szerep is legyen. Miután felállt az erdő, 
helyezzük el a dobozt az erdő végében 
egy általunk célként kijelölt helyre.
Miután átjutott a jelentkező, belenézhet 
a varázsdobozba, melyben megkapja 
a választ, megtudja a titkot, mire van 
szüksége, hogy az életben boldoguljon 
(faládikó, alján tükör). Aki már belené-
zett a dobozba, kérjük meg, hogy a játék 
végéig tartsa titokban, mit látott, hogy 
a többiek számára is izgalmas maradjon 
a játék.
Többen is kipróbálják az átjutást, az 
erdő mindig újrarendeződik. 

 Élmények megbeszélése (a játék után 
ismét körbeül az osztály)
Az élmények megosztását a következő 
kérdésekkel segíthetjük:
Milyen élmény volt átjutni? Hogyan ju-
tottál át? Megérte? Tudtál-e segítséget 
elfogadni? Hogy reagáltál az akadályok-

ra? Beleadtad magad, bevetted minden 
elszántságod? Milyen volt segíteni, aka-
dályozni? Miért ezt a szerepet választot-
tad? Mit üzen számodra a doboz mé-
lyén rejlő kincs?
A játék megbeszélése során minden-
képp essen szó arról, hogy milyen 
fontos a tehetség felismerése. Hogy 
tudatosítsák a diákok, mindenki te-
hetséges valamiben. Elsősorban az ő 
feladatuk, felelősségük, hogy fejlesszék 
saját tehetségüket. Szánjanak időt az 
önmegismerésre, mert a kulcs bennük 
van. Essen szó arról is, hogy a tehetség 
azonban nem elég, szükség van kitar-
tásra, bátorságra. Segítsük őket abban, 
hogy felismerjék: az élet valóságában 
is lehetnek akadályozói vagy segítői is 
egymásnak. 

 Veszélyek és tapasztalatok: Figyel-
jünk az esetleges agresszióra, kérjük 
a  diákokat, vigyázzanak egymásra. Ha 
senki sem vállal segítő, bátorító szere-
pet, mindenki csak akadályoz, beléphe-
tünk mi is, segítőként.

levél a jövőből
 Időkorlát: 15-20 perc
 Létszám: az egész osztály
 Eszközigény: A4-es papírok, tollak, 

borítékok
 A gyakorlat célja: Annak tudatosítá-

sa a diákokban, hogy a  vizualizációnak 
(a jövőkép pontos elképzelésének) fon-
tos szerepe lehet a jövő formálásában. A 
gyakorlat saját belső erőforrásaik tuda-
tosításában, ezek mozgósításában segíti 
a diákokat.

 Leírás: A csoporttagok kényelmesen 
elhelyezkednek, szemüket behunyják. 
A  csoportvezető rövid vizualizációval 
segíti a csoporttagokat a jövőbe „repül-
ni”. Képzeljék el önmagukat 20 év múl-
va: Milyen az életük, hol élnek, kivel, 
mivel foglalkoznak, hogy érzik magu-
kat? Végül képzeljék el, hogy a jövőbeli 
énjük mit üzenne mostani énjüknek – 
mit kell tennie ahhoz, hogy elérje a cél-
jait, eljusson oda, ahova szeretne? Mit 
üzen neki, mi az, amiben büszke rá, mit 
csináljon esetleg másképp?
A  vizualizáció végeztével papírokat és 
írószereket osztunk a  diákoknak, akik 
azt a feladatot kapják, hogy írjanak egy 
levelet a jövőbeni énjük nevében a mos-
taninak. 
A csoporttagok, miután megírták a  le-
veleiket, címezzék meg saját nevükre, 
címükre. A csoportvezető ezeket össze-
gyűjti, és 6 hét múlva meglepetésszerű-
en elküldi postán a diákoknak.

 A gyakorlat variációi: A levelek pos-
tázása helyett csak tekintettel választott 
szimpátiapárosok alakulnak, és a párok 

megosztják egymással a  levélben leírt 
legfontosabb gondolatokat.

vezesd végig!
 Időtartam: 15-35 perc
 Létszám: az egész osztály
 Eszközigény: régi műanyag terítő – 

lehetőség szerint olyan, amit teljesen ki 
tudnak feszíteni a diákok, valamint egy 
pingponglabda.

 Leírás: A terítő különböző részeire 
felrajzolunk kisebb köröket, megszá-
mozzuk egytől tízig, valamint ugyan-
ennyi lyukat vágunk a számok közé. A 
diákok feladata, hogy a csoportban kör-
ben állva, a terítő szélét fogva, a ping-
ponglabdát úgy vezessék végig a szá-
mokon, hogy mindegyiken áll legalább 
három másodpercet, és mindeközben 
nem eshet le sem a terítő szélén, sem 
pedig bele a lyukakba. Hogyha ez mégis 
megtörténne, kezdik elölről a gyakorla-
tot. Mindaddig próbálkozhatnak, amíg 
nem sikerül teljesíteni a feladatot.

 Veszélyek és tapasztalatok: Ha nagy 
létszámú az osztály, 5-6 fős csoportok-
ban érdemes játszani, ha van több te-
rítőnk, akkor párhuzamosan több cso-
porttal. 

osztálykép most és 20 év 
múlvA

 Időtartam: 10 perc
 Létszám: az egész osztály
 Eszközigény: fényképezőgép, projek-

tor, esetleg kendők
 Leírás: Kérjük meg az osztályt, állja-

nak be egy osztályképhez! Majd képzel-
jék el, hogy a 20 éves osztálytalálkozó-
ra jöttek, mindenki gondolja át, vajon 
hogy néz ki, mi van rajta, mivel foglal-
kozik, hogy él, mi történt vele az elmúlt 
20 évben. Ebbe a szerepbe helyezkedve 
pózoljanak most ismét a fényképezőgép 
előtt, mintha a jövőben fotózkodnának.

Utána a  két képet egymás mellé 
téve kivetítjük, és mindenki megosztja 
a gondolatait, érzéseit a két képpel kap-
csolatban.

egyéb ötletek
Mindenki készítsen egy saját „jövődo-
bozt“ – egy kreativitása szerint díszített 
cipősdobozt. A  dobozra kerülhet cím 
gyanánt egy általuk szabadon választott 
idézet a jövővel kapcsolatban. Ezután 
kérjük meg a diákokat, keressenek cél-
jaikat szimbolizáló képeket, idézeteket, 
s  ezeket tegyék a  dobozba! A dobozt 
folyamatosan tudják tölteni – mindig, 
amikor adódik, megformálódik egy 
új vágy, cél, akkor annak szimbólumát 
(fotó, idézet, vers, jelképes tárgy) he-
lyezzék a dobozba.
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Eltekintve nem kevés hiányosságom-
tól, a névmemóriám meglehetősen jó, 
messzi időkből ugyanúgy képes va-
gyok neveket előhozni azonnal, mint a 
közelmúltból. Talán mert bélyeggyűj-
tőként és az idegen nyelvek imádója-
ként mindig érdekeltek a nevek, be-
levésték magukat az emlékezetembe. 
Miként a közös-közösségi emlékezet-
be vésnek be egy-egy művészt, törté-
nelmi személyiséget vagy eseményt az 
évfordulók a hozzájuk kötődő virágos-
koszorús rendezvényekkel. Sok-sok 
olvasónk számára ilyen évforduló le-
het a 25. esztendejét ünneplő Katedra, 
a szlovákiai magyar pedagógusok és 
szülők lapja, nem feledkezve meg a 
szervesen hozzátartozó, azonos ne-
vet viselő Alapítványról, Társaságról, 
Napokról, Versenyekről, valamint a 
Katedra-könyvekről sem.

Eleven még bennem az emlék, a lázas 
sürgés-forgás, amikor Hodossy Gyulá-
val, a Lilium Aurum Kiadó igazgató-
jával az élen – Kulcsár Ferenc költő, 
Vizi Andrea titkár és a pedagógusok, 
Czére Gyöngyi, Andruskó Imre, Mé-
száros Péter, Héder Ágnes, Horváth 
Géza, Kovács László, Csicsay Alajos, 
Öllős László, L. Erdélyi Margit, Lász-
ló Béla és még számos, a honi magyar 
gyermekekért, a magyar iskolákért, a 
magyar pedagógusokért őszinte hittel 
tenni akaró további tanítók, tanárok, 
oktatási szakemberek, köztük Strédl 
Terézia, Németh Margit, A. Szabó 
László közreműködésével – útjára in-
dult s hamarosan szinte mozgalommá 
terebélyesedett a Katedra mint ernyő-
szervezet; s mint tápláló forrás maga a 
lap, mely az első főszerkesztő, Kulcsár 
Ferenc bevezetőjével, Turczel Lajos 
tanár úr vezércikkével 1995 szept-
emberében jelent meg először a mai 
formájában.  Azóta többször kapott 
új köntöst, újabb és újabb szerzőket, 
szerkesztőbizottságot. Zömmel peda-
gógusokkal, de írókkal, publicistákkal 
is bővült szerzői bázisa. És lett honlap-
ja, a katedra.sk. 

A mából visszanézve, büszke va- 
gyok, és örömérzés tölt el, hogy az 

boDNÁr gyUla

üzeNeT a „hÁTSó PaDból” 
– aVagy a kaTeDra 25 éVére

1995/96-os tanévben – nem mint gya-
korló pedagógus, hanem mint újság-
író, tehát a „hátsó padból” – szerkesz-
tője lehettem a Katedrának, 2001–2009 
között pedig a főszerkesztője. „Ami-
kor Hodossy Gyula az általa 1993-ban 
indított cserkészlapot két év eltelte 
után pedagóguslappá minősítette át, te 
mindjárt melléálltál és vállaltad a szer-
kesztését. Rövidesen kiderült, hogy a 
nevelés- és oktatásügy tengernyi prob-
lémái között is otthonosan mozogsz”– 
jegyezte meg Csicsay Alajos velem 
készített interjújában. Nem tudom, 
bóknak szánta-e ezt barátom, ám tény, 
1969–1973 között akadt néhány jó 
szemeszterem a nyitrai főiskolán, az 
angol tanszéken demonstrátorkodtam 
is; dolgoztam egy évet az oktatási mi-
nisztérium külföldi kapcsolatok inté-
zetében; mint újszós, sok riportutam 
vezetett iskolákba, ugyanakkor mint 
szerkesztőnek, majd rovatvezetőnek, 
pedagógiai tárgyú cikkek sokaságát 
kellett elolvasnom; gyerekfesztiválok 
zsűrijének tagjaként tanítók tucatjaival 
találkoztam; pedagógus feleségemmel, 
hazahozott munkáival naponta; okta-
tás- és neveléselméleti, illetve drámape-
dagógiai szakkönyveket recenzáltam. 
Szóval, így vagy úgy, végigkíséri élete-
met a pedagógia, válaszoltam.

Arra viszont nincs pontos válaszom, 
hogy a korábbi és mai katedrások a 
szlovákiai magyar pedagóguskezek 
után nyúlva mit kezdtünk együtt a sza-
badsággal. Túl az időközben rajtunk 
kívül felerősödött demográfiai válsá-
gon és az elvándorláson. Vajon amikor 
minden vonalon hígul a szakma, az 
iskolák jobbak lettek-e? Szerethetőb-
bek-e? És mentek-e előbbre a Katedra 
által? Vagy csak össze, mert fogytán a 
gyerek? Remélem, az előbbi történt. És 
történik. Tanújaként küzdelmeknek, 
szakmai reformtörekvéseknek, csak 
azt tudom mondani, mint a Titanic ze-
nekarának vezetője, azonban koránt-
sem a süllyedő hajóra gondolva, de a 
jéghegyekre figyelve: „Megtiszteltetés 
volt önökkel játszani, uraim.” Irány az 
újabb 25 esztendő!

A televíziót, a számítógépet és az 
okostelefont lehetetlen – és nem is 
kell – kiiktatni életünkből, jelenlétét 
viszont ellenőrzés alatt kellene tarta-
ni. A XXI. század technikai csodái 
uralkodnak életünkön, meghatároz-
zák tevékenységeinket, időtöltésün-
ket. Ebből adódóan gyermekekre 
és felnőttekre egyaránt rendkívül 
nagy hatást gyakorolnak. A média 
beolvadt mindennapjainkba. Sok-
szor elsőbbrendűséget élvez minden 
más időtöltéssel szemben, hiszen 
telefonálunk, üzeneteket írunk-ol-
vasunk vásárlás és bármilyen vára-
kozás közben, utazáskor, orvosnál, 
de még családi, baráti összejövetel-
kor sem mellőzzük kellőképpen az 
okostelefont. 

 A televízió minden otthonba be-
került, fontos részét képezi a laká-
soknak. Szinte nincs olyan család, 
amely ne rendelkezne legalább egy 
vagy inkább több televíziós készü-
lékkel. A „beszélő doboz” családban 
betöltött meghatározó szerepéről az 
is sokat elárul, hogy a lakás központi 
részében van elhelyezve, ahol min-
denkinek rendelkezésére áll, hogy 
szabadidejét itt töltse. Elszomorító, 
hogy a televízió már a hálószobákba 
és gyerekszobákba is belopakodott, 
rányomva bélyegét a családtagok 
együttlétének minőségére. Számos 
családban az is tapasztalható, hogy a 
televízió a nap legnagyobb részében 
be van kapcsolva. A televízió ezek-
ben a családokban háttérzajként 
szerepel. A gyerekeket így is sokfé-
le inger éri környezetünkből, nem 
szabadna ezt még azzal is tetézni, 
hogy otthon állandó jelleggel „zúg” 
valamilyen készülék. Meg kellene 
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őket tanítani arra, hogy a csendnek is 
van hangja, és ha beszélgetünk, akkor 
csak egymásra figyeljünk. A mai csa-
ládokban lassan minimálisra csökken 
a kommunikáció. Ha beszélgetnek is 
a családtagok, témáik a legszüksége-
sebb alapinformációk cseréjére korlá-
tozódnak. Többek között ez is a mo-
dern technika elterjedésének írható a 
számlájára, hiszen a kommunikációra 
alkalmas időt elfoglalja a televízió és 
számítógép használata. 

A médiA pozitív hAtásAi
A média funkcióiból kiindulva a televí-
zió és internet első számú rendeltetése 
az információközvetítés, vagyis a gyors 
és naprakész információk kínálása a 
világ minden részéről. Kiemelt felada-
tai közé tartozik az ismeretterjesztés, 
amely – pl. a természetfilmek gyönyö-
rű képi világán keresztül – audiovizu-
ális élmény segítségével járul hozzá 
az ismeretbővítéshez és a látókörünk 
szélesítéséhez. Világfeltáró funkciójá-
ból kifolyólag a média segíti a kultúrák 
kölcsönös megismerését és megértését, 
vagyis hozzásegít ahhoz, hogy egymás 
kultúráját, szokásait el tudjuk fogad-
ni. A televízió és internet használata a 
nyelvtanulás terepeként is működik, 
hiszen olyan programok megtekintésé-
re ad lehetőséget, melyek idegen nyel-
veken szólalnak meg. A média racioná-
lis felhasználása, ésszerű alkalmazása 
tehát számos pozitív hatást fejthetne ki 
életünkben.

a média negatív hatásai
A számos pozitív hatás mellett sajnos 
kétségtelen, hogy a gyermekek körében 
a média túlnyomórészt negatív hatást ér 
el, hiszen a túlzásba vitt felhasználásból 

kifolyólag kimaradnak a gyerekek életé-
ből olyan ingerek, élmények, tapasztalá-
sok, amik nélkül nem lesz megfelelően 
érett az idegrendszerük. 

 A villogó képernyő erőlteti a szemet, 
így többek között szemkárosodáshoz 
vezethet. Mivel ezek a tevékenységek 
ülő pozícióban zajlanak, sok esetben 
gerincbántalmakat is okozhatnak, főleg 
a gyermekeknél. A legnagyobb problé-
mának viszont a mozgáshiány tekint-
hető, mely minden gyermek fejlődésére 
negatívan hat. A mozgásszegény élet-
mód következtében viszonylag gyorsan 
túlsúly, illetve izomgyengeség léphet 
fel, amik további problémákat vonnak 
maguk után. Mozgáshiányos állapot-
ban fogékonyabbakká válunk a vírusos 
vagy egyéb megbetegedésekre is, hiszen 
a mozgás segíti a gyermek izomfejlődé-
sét, anyagcseréjét és szellemi frissessé-
gét.

 Az agy „edzése” számára a valódi ki-
hívások, kalandok a döntőek: bunkert 
építeni, biciklin kirándulni vagy meg-
mászni egy hegyet. A kalandok tesznek 
mindnyájunkat erőssé. Ma már bizo-
nyítani is tudják az idegtudósok ezt az 
összefüggést: a gyerekeknek életük so-
rán lehetőleg minél több kihívással kell 
megbirkózniuk ahhoz, hogy az agyuk-
ban létrejöhessenek a legfontosabb há-
lózatok. A gyerekeknek tehát szüksé-
gük van egy olyan világra, amelyben az 
interaktivitásnak igen nagy szerep jut, 
mégpedig nem a virtualitás, hanem a 
reális élet összefüggéseiben.

 Sajnos ott tartunk, hogy alsó tagoza-
tos gyerekeknek gondot okoz a labda 
elkapása, nem tudnak úgy egy távot 
lefutni, hogy ne botlanának meg, az pe-
dig, hogy egy fára fel tudjanak mászni, 
némely gyermek számára rendkívüli 

kihívás jelent. Mindez a korábbi gene-
rációknak természetes volt, hiszen az 
„utcán” nőttek fel, ma pedig a gyerekek 
a televízió és a számítógép előtt töltik 
idejük túlnyomó részét. Az iskolaérett 
gyereknek fejletlen a kis- és nagymoz-
gása, ügyetlenek, suták. A képernyő 
valósággal megbűvöli őket, az egér 
mozgatásán kívül meg se moccannak. 
Bizonyos készségeik fejlődnek eközben, 
de ugyanakkor súlyos aránytalanságok 
alakulnak ki a tanuláshoz szükséges 
részképességek között. Később az írás, 
olvasás, számolás megtanulását komo-
lyan akadályozzák ezek a lemaradások. 

 Sok esetben a televízió és számítógép 
által közvetített tartalmak okolhatóak 
a gyermekek magatartásáért is. Egyes 
kutatók szerint a nem megfelelő média-
használat húzódik meg a hiperaktivitás 
kialakulásának hátterében is, ami akár 
agresszivitással is társulhat. Az ilyen 
zavarral rendelkező gyermekeket düh-
kitörések, erőszakos megnyilvánulások 
jellemzik, akik hamar zaklatottá válnak, 
könnyen megbántódnak, és ezekre ag-
resszióval reagálnak. Ebből adódóan 
nehezebbé válik a beilleszkedésük is. 

A televízió és a hiperaktivitás kapcso-
lata egyértelműen ugyan nem bizonyí-
tott, de a gyakorlatban megfigyelhető, 
hogy egy átlagos gyermek is mozgé-
konyabbá, figyelmetlenebbé, nyugtala-
nabbá válik televíziónézés után. Ez arra 
vezethető vissza, hogy a televíziózás 
passzív tevékenység, ezért a megtekin-
tett műsor után a gyermek kényszert 
érez a mozgásra. (Ranschburg, 2009)

 A túlzott médiahasználat legnagyobb 
negatív következménye az agresszív vi-
selkedés kialakulása, melynek első jelei 
már másfél éves korban jelentkezhet-
nek. Az agresszív viselkedés ösztönös, 

Nagy lehoCky zSUzSa

KépErnyő	Előtt	fElnőni
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és olyan magatartászavart takar, amely-
lyel fájdalmat, illetve sérelmet okozunk 
valakinek. A televízióban közvetített 
műsorok zöme tartalmaz agresszív, erő-
szakos jeleneteket, melyek nyilvánvaló-
an befolyásolják a gyermekek viselkedé-
sét. Az erőszakos jelenetek mennyiségét 
a képernyőn már 1977-ben lejegyezték. 
Vizsgálatuk alkalmával 7 csatorna mű-
sorait figyelték meg 3 órán keresztül, 
ahol több mint 150 erőszakos jelenetet 
jegyeztek fel. Az erőszakos megnyilvá-
nulások közt gyilkosságok, lövöldözé-
sek, verekedések, megfélemlítések és 
rablások szerepeltek. (Szávai, 2007) 

 A televízióban látottak sok esetben 
mintául szolgálnak a gyermekeknek. A 
látott viselkedést megpróbálják utánoz-
ni, és akár a konfliktushelyzetek meg-
oldására is alkalmazzák. Az agresszív 
jelenetek mintaként történő kezelésével 
az agressziót a konfliktusok megoldása-
ként ismerik el. A gyermekek számára 
nem egyértelmű az erőszakos viselkedés 
következménye, hiszen a képernyőn azt 
látják, hogy a verekedés vagy lövöldözés 
áldozatai nem szenvednek különösebb 
fizikai fájdalmat. Ennek következtében 
a gyermekek a látottakat kivetítik a va-
lóságra, és azt gondolják, hogy amit lát-
tak, az a hétköznapokban is ugyanígy 
jelenik meg, így a gyermekek érzéket-
lenné válnak mások szenvedése iránt. 
(Ranschburg, 2007) 

 A gyermek életében a játék jelenléte 
lenne a legfontosabb, ugyanis ez a fo-
lyamat készteti leginkább a belső kép-
készítésre. Ennek segítségével dolgozza 
fel azokat a képzeteket, amelyek a külvi-
lágból és belső világából létrejönnek. A 
feldolgozás tevékenysége meghatározó a 
gyermek életében, mivel ha az elmarad, 
feszültség halmozódik fel benne. A tele-
vízió ezt a belső feldolgozást akadályozza 
meg, mert kész információkat közvetít, 
és korlátozza a befogadó önmegvalósí-

tását. A képzelet és fantázia működése 
kikapcsol, és azt felváltja a képernyő által 
sugárzott kép. Amennyiben a gyermek 
belső képkészítése nem jön létre, a ka-
pott információ feldolgozatlan marad, 
és később feszültég, szorongás alakjában 
jelenik meg. (Ranschburg, 2007).

 A gyakori és mértéktelen tévénézés, 
számítógépezés és okostelefon-haszná-
lat megfosztja a gyermekeket a játék és 
a mozgás örömétől. Átszervezi szabad-
idejüket és befolyásolja szellemi fejlő-
désüket, melyek következményei csak 
évek elteltével kerülnek felszínre.

záró gondolatok
A gyermek számára a szülő az elsőd-
leges minta, példakép. Ha a felnőtt 
megfelelően használja a televíziót és 
az okostelefont, vagyis nem tölti egész 
napját a televízió és számítógép előtt, 
illetve az okostelefon nem határozza 
meg életének minden percét, akkor a 
gyermek számára sem lesz normális, 
hogy egész napját ezen technikai esz-
közök használatával töltse. Tény, hogy 
egy fárasztó nap, hét után könnyebb a 
gyermeket leültetni a televízió elé, de 
tudatosítanunk kell, hogy mindennek 
rövid és hosszú távon is beláthatatlan 
következményei lesznek gyermekeink 
életében. 

 A média nem szorítható ki teljesen a 
gyermekek életéből, hiszen része az em-
berek mindennapjainak, így a gyerme-
kek életében is szerepet játszik. A helyes 
kapcsolat kialakításáért viszont minden 
szülőnek tennie kellene. Lényeges, hogy 
a szülő korlátokat szabjon gyermeke te-
levíziózásának és számítógépezésének. 
Fontos, hogy a szülő határozza meg azt 
az időmennyiséget, melyet a gyermek 
televíziózással és számítógép-haszná-
lattal tölthet, így a gyermek pontosan 
kialakított szabályokhoz tudja tartani 
magát. A tévézés során közös megegye-

zés alapján történjen a műsorválasztás, 
így a szülő felügyelni tudja a megnézett 
műsorok típusait és mennyiségét is. 

 A gyermek természetes szükségletei-
hez tartozna a mozgás, a tevékenység, az 
önállóság, illetve a felnőttek társaságá-
nak szükséglete – a médiaeszközök túl-
zott használatával pedig a szülők épp et-
től fosztják meg gyermekeiket. Aggasztó 
tény, hogy a gyermekek egyre több időt 
fordítanak a technikai eszközökre, pedig 
meglehet, hogy nagyobb örömet jelen-
tene számukra, ha sportolhatnának, il-
letve ha szüleikkel tölthetnék el az időt. 
A szülő feladata lenne, hogy alternatí-
vákat ajánljon gyermekének a szabad-
idő aktív és ésszerű eltöltésére. Hasznos 
szabadidős tevékenység lehet az olvasás, 
rajzolás, játék, különböző sporttevé-
kenységek vagy a közös túra, kirándulás 
esetleg társasjáték. A gyermek semmit 
sem élvez jobban annál, mint amikor 
szülei együtt játszanak vele. 

 A modern technikai eszközök terje-
dését képtelenség megakadályozni, vi-
szont a hozzáállásunkon múlik, meny-
nyire engedjük életünket befolyásolni 
általuk. A társadalmi értékrendet sem 
képes egyetlen egyén megváltoztatni, 
viszont ha a gyermekek megfelelő ne-
veltetést kapnak, megőrizhetőek a va-
lódi emberi értékek. Ezek megtartása 
érdekében kötelesek vagyunk mindent 
megtenni, és szem előtt tartani a legfon-
tosabbat, az emberi kapcsolatok ápolá-
sát, hogy a jövő embere ne egy elidege-
nedett, magába forduló személy legyen, 
akit csak önös érdekei vezérelnek.  
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A 21. század gyermeke sokkal több 
képpel találkozik, mint bármelyik ko-
rábbi generáció tagjai. A képek meg-
jelenítése és megtekintése mellett a 
képek készítése is mindennapi tevé-
kenység lett a fényképezőgépeknek és 
okostelefonoknak köszönhetően. A 
térbeli és időbeli akadályok leküzdése 
a különböző hálózatoknak köszönhető-
en leegyszerűsödött. Az otthonunkból 
vagy az iskolából pillanatok alatt más 
korokba, kultúrákba nyerhetünk bete-
kintést, bárhová eljuthatunk a Földön 
vagy akár a világűrben. Ami még a köz-
elmúltban fantasztikumnak számított, 
az mára bárki számára elérhetővé vált.

A pedagógiai és módszertani szak-
emberek, és maguk a gyakorló pedagó-
gusok is kénytelenek lépést tartani a fej-
lődéssel, de számukra az új eszközöket 
nem elég megtanulni használni. Ahhoz, 
hogy az oktatás hatékonyan, megbízha-
tóan és biztonságosan alkalmazhassa a 
különböző technikai eszközöket, szük-
séges ismerni azok működési elveit, le-
hetőségeiket, és főleg a felhasználójukra 
gyakorolt pozitív és negatív hatásokat. 
Ez állandóan új feladatok elé állítja a 
szakembereket. Ám ne feledjük, hogy 
az új eszközök használatának bevezeté-
se nagyon ritkán jár együtt a régi eszkö-
zök elhagyásával. A Gutenberg-galaxis 
végét jelző jóslatok sem teljesedtek be, 
és a tankönyvekben ugyanúgy találkoz-
hatunk még kétdimenziós képekkel is, 
melyek alapos vizsgálata és a kutatások 
eredményeiből fakadó tudatos haszná-
lata még szintén várat magára. Min-
denféle szemléltető eszköz használata 
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ugyanazt a célt szolgálja, „hogy a tanu-
lók megismerhessék és megérthessék a 
körülöttük és a tágabb környezetükben 
lévő világot.” (Maródi 2013:105)

Általában elmondható, hogy a mai 
kor embere az ismereteinek legalább 
kétharmadához a látás révén jut hozzá. 
Az információk és ismeretek kommu-
nikatív rendszerében – a modern vizu-
ális médiumok mellett – fontos helyet 
foglal el az illusztráció. Az ember egé-
szen fiatal korától fogva kapcsolatban 
áll a képekkel, először a leporellókban, 
majd a képeskönyvekben. Iskolás ko-
rában mindennapi kapcsolatba kerül a 
tankönyvekkel, melyekben a különbö-
ző típusú illusztrációk jelentős helyet 
foglalnak el. A médiumok tudatosan 
„támadják” az érzékeinket. Mindez azt 
jelzi, hogy talán az új ember jobban érti 
majd a vizuális kultúra nyelvét minden 
egyéb nyelvnél.

Comenius a konkrét tapasztalatszer-
zés fontosságára hívja fel a figyelmet, 
valamint arra, hogy a megismerés fo-
lyamatába minél több érzékszervet 
kapcsoljunk be. (Pukánszky-Németh 
2016)  Paul Ginnis is úgy véli, hogy a 
többérzékelős, drámai, szokatlan vagy 
erős érzelmi töltésű tapasztalatokat 
hosszabb ideig és részletesebben őrzi 
meg az emlékezet, mint a hétköznapi 
rutinjellegű tapasztalatokat.  (Ginnis 
2006) Kép és szöveg olvasásakor is be-
szélhetünk többérzékelős vagy több-
csatornás ismeretszerzésről, hiszen a 
szöveg és a képek olvasása elválasztható 
egymástól. Amikor több érzékszervet 
kapcsolunk be egyszerre a tanulási fo-

lyamatba, nagyobb eséllyel hozunk létre 
maradandó benyomást, emléket, amit 
majd könnyebb lesz újra előhívni.

A vizuális szemléltetés dacára a co-
meniusi forradalom hatása a mai is-
kolában nagyon kevéssé érzékelhető. 
Az elméleti tárgyak oktatása döntően 
a nyelvi és a logikai matematikai intel-
ligenciára támaszkodik, és igen csekély 
teret biztosít a látványnak, a látványon 
keresztül történő megértésnek. Knausz 
Imre három alapvető megfontolást 
ajánl az olvasó figyelmébe azzal kapcso-
latban, hogy növelni volna szükséges a 
vizualitás szerepét a tananyagban és a 
tanításban általában:
 Fejlődés-lélektani megfontolások: a fo-

galmi gondolkodás a vizualitásra épül.
 Differenciális lélektani megfontolások: 

nem vagyunk egyformák, az egyoldalúan 
verbális oktatás hátrányos helyzetbe hoz-
za a vizuális gondolkodású tanulókat.
 Kultúraelméleti megfontolások: a mé-

dia növekvő szerepe vizuális irányba 
tolja az új nemzedékek gondolkodását. 
(Knausz 2001)

A tankönyv egy tanuló számára 
gyakran a második számú forrás a pe-
dagógus után, melyből a tudását meríti. 
Annak ellenére, hogy mennyire fontos 
szerepet játszik az oktatásban, s hogy 
mekkora hatással bír rá, igencsak sok 
tényező alakítja magát a tankönyvet. 
Nem csak szakmai, de gazdasági, poli-
tikai és egyéb társadalmi erők kereszt-
tüzében áll a tankönyv – és többnyire a 
tankönyvkészítők is.

A tankönyvek fontos alkotóelemei 
az illusztrációk. A tankönyvek tanul-
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hatóságában fontos szerepet kap az 
illusztrációk mennyisége, műfaji és 
tartalmi változatossága, a szöveges ma-
gyarázatokkal való összhangja és pedagó- 
giai funkcionalitása (Fischerné–Koja-
nitz 2007).

A jó tankönyvi illusztráció néhány 
ismérve:
 felkelti az érdeklődést, azaz motivál,
 asszociatív, gondolkodásra ösztönző,
 könnyen értelmezhető,
 szemléletes,
 hiteles,
 jó minőségű, stílusos, és ha szükséges, 

humoros (Slezák 2008).
Az oktatást valóban segítő tankönyv 

koncepciója nem csak a szöveges részről 
szól, de a képek szerepét, valamint a ket-
tő együttműködésének módját is meg-
fogalmazza. Ez megkönnyíti az olvasó 
számára a tájékozódást és az értelme-
zést, és mivel tankönyvekről beszélünk, 
a tanítási célokkal való azonosulást és 
azok elérését tanár és diák számára egy-
aránt. Könnyebb ugyanis egy olyan tan-
könyvet használni, melynek textuális és 
vizuális elemei egy átlátható rendszer 
részei, funkcióik világosak, mint egy 
olyat, mely rendszertelenül, esetlegesen, 
értelmetlenül vagy fölöslegesen szere-
peltet a szövegben ilyen-olyan képeket. 
A tanár munkáját, valamint a tankönyv 
optimális használatát nagymértékben 
segítheti a tankönyvhöz készült mód-
szertani leírás, mely a fent említett kon-
cepciót fejti ki és magyarázza meg.

A diákok információszerző stratégi-
ái rég nem csak a szövegek olvasására 
korlátozódnak, ezért szükséges a szöveg 
és illusztrációja kapcsolatának alapos 
vizsgálata és az eredmények felhasz-
nálása az irodalomoktatásban. Az il-
lusztrációról szóló monográfia szerzője, 
Varga Emőke így látja az illusztráció és 
az oktatás jelenlegi kapcsolatát: „Kép és 
szó új viszonya, viszonyuk átrendező-
désének kulturális háttere és (részleges) 
elméleti-kritikai reflektálatlansága  egy-
aránt érinti az illusztrált szépirodalmat, 
a képeskönyveket, a tankönyveket, a 
gyerekmagazinokat, tehát azokat az 
intermediális jelenségeket, melyekkel 
az oktatás egyes tantárgyi területeinek 
is nap mint nap foglalkoznia kelle-
ne”. (Varga 2012: 69)

A tankönyvekben gyakran szerepel-
nek illusztrációk, de a mennyiségük 
mellett főleg a tananyag átadásában be-
töltött szerepük a meghatározó. A tan-
könyv-illusztrációk elsődleges feladata 
a tananyag tartalmának vizuális megje-
lenítése, ahogy azt a szöveg teszi a maga 
médiumában. Az illusztrációk a követ-
kező pedagógiai feladatok elvégzését 
segíthetik elő a tankönyvekben:
 érdeklődés felkeltése, motiváció;
 előzetes ismeretek aktivizálása;
 rendszerezés;
 összehasonlítás;
 folyamatok és problémák magyaráza-

ta;
 összefüggések bemutatása;
 gondolkodásra késztetés;
 értékekre nevelés támogatása.

(Kojanitz 2003)

Hozzá kell tenni, hogy míg a tankönyv-
illusztrációk inkább az ismeretterjesz-
tő irodalom illusztrációival mutatnak 
hasonlóságot, addig a szépirodalmi 
illusztrációk annyiban tekinthetők sa-
játosnak, hogy esetükben az esztétikai 
funkció a domináns. A tankönyvben 
lévő illusztrációk és szöveg kapcsolata 
révén a diákban a megismerés (érzéke-
lés, emlékezés, gondolkozás, elképze-
lés), az átélés és az emóciók különböző 
folyamatai mennek végbe. A tankönyvi 
illusztrációknak a legfontosabb funkci-
ója a megismerés, ezután következik a 
motiváció és végül az esztétikum.

A szöveg és az illusztrációk mint a tan-
könyv tartalmát kifejező eszközök egy-
mást kiegészítve könnyítik meg annak 
megértését. Az illusztrációk csak akkor 
segítik a szöveg megértését, ha köztük 
bizonyos kapcsolat áll fenn. Például ha az 
illusztrációk sorozatosan követik egymást, 
és a szövegre vonatkoznak, a tartalom 
megértése és memorizálása könnyebb, 
mint mikor a képek véletlenszerűen buk-
kannak fel, és a szöveggel csak marginá-
lisan függenek össze. Az illusztrációk úgy 
könnyítik meg a szöveg olvasását, hogy 
segítenek kiragadni a kontextusból a 
kulcsfogalmakat, megalkotni a saját értel-
mezést, segítenek azt korrigálni és megje-
gyezni.

„A tankönyvekbe kerülő illusztrációs 
anyag igen fontos szerepet tölt be az isme-

retszerzés során, motivál, szemléletessé 
teszi az elsajátítandó ismereteket, így meg-
gyorsítja a tanulási folyamatot. A tanulási 
folyamat szerves részét kell képeznie. A 
hétköznapi megismerésben is általában 
a látvány elemzésével jutunk közelebb 
a megéréshez. A kép által hordozott in-
formáció közvetlenebbül jut el a befoga-
dóhoz, mint az írás, emellett a kép inter-
nacionális és időtlen. Persze a megértést 
befolyásolja a kulturális háttér. Meg kell 
tanulni, tanítani a vizuális jelek olvasását 
is. A tankönyvek illusztrációi a bemuta-
táson kívül fejlesztik a vizuális kultúrát. 
Érzelmeinkre is hatnak, ízlést formálnak, 
minőségük fontos (Slezák 2008).

Az illusztrációk fontos szerepet ját-
szanak a tanultak megértésében és 
megjegyzésében. A képekre jobban 
emlékszünk, mint a szavakra. A tan-
könyvek illusztrációi a tanulókra nagy 
befolyással bírnak. Sokszor a pedagógus 
nem is tudatosítja, hogy a tanuló milyen 
sok időt tölt el a képek nézegetésével. A 
tanuló emlékeiben gyakran csak a kép 
marad meg a tankönyvből, és később a 
tananyagot is annak a segítségével pró-
bálja újra előhívni. Ugyanakkor a tan-
könyvek képi világa egyfajta menekülé-
si útvonal a tanulóknak az esetlegesen 
unalmas tanítási óráról.
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Az alapiskolás irodalomtankönyvek, ha 
csak hébe-hóba is, de foglalkoznak az il-
lusztrációval, a tankönyvi feladatok kö-
zött is akad olyan, mely az illusztrációval 
való tevékenységre ösztönöz, de túlzás 
volna azt állítani, hogy az irodalomta-
nítás szerves részét képezné az irodalmi 
szöveg mellett álló művészi illusztráció. 
Az alább olvasható feladatlapokkal ezt a 
hiányt igyekeztem pótolni, hasznos se-
gédeszközt kínálva a Toldi egyéni vagy 
csoportos tanórai feldolgozásához.

Tizenöt olyan feladatot állítottam 
össze, melyek vagy a befogadás fázi-
sainak egyes lépéseit modellezik, vagy 
már valamilyen meglévő szöveges 
vagy képi tapasztalatot mozgósítanak. 
Igyekeztem felhívni a figyelmet az il-
lusztrációk jelenlétéből adódó értel-
mezési többletre, tudatos befogadói 
hozzáállásra ösztönözni, s mindezt a 
lehető legváltozatosabban. Ez a tizenöt 
feladatlap igyekszik a különböző szö-
veg-kép feladattípusokat bemutatni, a 
legtöbbhöz nem szükséges az átlagos-
nál magasabb képzőművészeti művelt-
ség a tanár részéről. A feladatlapok a 
művészi alkotások egyedisége miatt 
csak részben általános érvényűek, de 
a szerkezetük, valamint az alapötleteik 
az adott tananyaghoz, illetve a korcso-
port igényeihez alakíthatók. A korcso-
port a 6. évfolyamos tanulók csoport-
ja, mivel 6. osztályban képezi a Toldi 
a tananyag részét. Hasznosabbnak vél-
tem konkrét feladatokkal szemléltetni 
az illusztrációk felhasználhatóságát, 
mint üres és semmitmondó feladatsé-
mákat alkotni.

A feladatlapokhoz nem készült külön 
tanári útmutatás, a szövegük közvet-
lenül a tanulóknak szól. Csaknem az 
összes alkalmas az azonnali nyomtatás-
ra és használatra anélkül, hogy bármi 
egyéb segédeszközre szükség volna.

arany jános: toldi 1. ének
 Egyéni feladat
 Feladat: Keresd ki és húzd alá a szöveg-

ben azokat a részeket, ahol a látásról van 
szó! Válaszd ki azt a szövegrészt, amelyik 

SzöVeg éS IllUSzTrÁCIó 
PÁrbeSzéDéN alaPUló 
felaDaTok a TolDI TaNíTÁSÁhoz 
(1. réSz)
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szerinted legjobban illik az illusztrációhoz, és 
mondd el, miért!
 
Egy, csak egy legény van talpon a vidéken,
Meddig a szem ellát puszta földön, égen;
Szörnyü vendégoldal reng araszos vállán,
Pedig még legénytoll sem pehelyzik állán.
Széles országútra messze, messze bámul,
Mintha más mezőkre vágyna e határrul;
Azt hinné az ember: élő tilalomfa,
Ütve ,általútnál’ egy csekély halomba.

Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében?
Ládd, a többi horkol boglya hűvösében;
Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve,
A világért sincs most egerészni kedve:
Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet,
Mint az, aki mindjárt megbirkózik veled,
És az útat nyalja sebesen haladva,
Mintha füstokádó nagy kémény szaladna?

Nem is, nem is azt a forgószelet nézi,
Mely a hamvas útat véges-végig méri:
Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szél,
Büszke fegyver csillog, büszke hadsereg kél.
És amint sereg kél szürke por ködéből,
Úgy kel a sohajtás a fiú szivéből;
Aztán csak néz, csak néz előre hajolva,
Mintha szive-lelke a szemében volna.

 „Szép magyar leventék, aranyos vitézek!
Jaj be keservesen, jaj be búsan nézlek.
Merre, meddig mentek? Harcra? Háborúba?
Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba?
Mentek-é tatárra? mentek-é törökre,
Nekik jóéjtszakát mondani örökre?
Hej! ha én is, én is köztetek mehetnék,
Szép magyar vitézek, aranyos leventék!”

arany jános: toldi 1. ének
 Egyéni feladat
 Feladat: Olvasd el az idézetet, nézd meg az il-

lusztrációt, és rajzold le, hogy szerinted mit lát 
az illusztráción szereplő Laczfi!

„Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára?”
Kérdi Laczfi hetykén, csak amúgy félvállra;
(...)
Nádorispán látja Toldit a nagy fával,
És elámul rajta mind egész hadával.
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arany jános: toldi 3. ének
 Egyéni feladat.
 Feladat: Válaszd ki azt a képet, amelyik sze-

rinted legjobban illik a szöveghez! Választásodat 
indokold!

S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.
Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?

arany jános: toldi 3. ének

 Egyéni vagy páros feladat.
 Feladat: Alaposan nézd meg az illusztrációt, 

olvasd el még egyszer a szöveget, majd végezd el 
az alábbi feladatokat!
 Hasonlítsd össze a szöveget és a képet! Keress 

olyan részeket a szövegben, amik megjelennek 
a képen! Jelöld számozással a megfeleléseket!
 Keress olyan szövegrészeket, melyek nincse-

nek ábrázolva az illusztráción! Húzd alá eze-
ket a részeket a szövegben!

arany jános: toldi 2. ének
A  tanulók négy csoportot alkotnak, mindegyik 
csoport kap egy-egy illusztrációt, vagy egyéni 
munka esetén a tanulók négyféle illusztráció közül 
kapnak egyet.

 Feladat: Figyeld meg az illusztráción az anya alak-
ját, majd olvasd el még egyszer a részletet!

De midőn az öccse épen megrohanja,
Elsikoltja magát s közéjük fut anyja,
Testével takarja Györgyöt és úgy védi,
Pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti.

Képzeld el, hogy mit érez, mit gondol az anya ebben 
a helyzetben! Írd le 8-10 mondatban ezt a monológot!

Tűrte Miklós, tűrte, ameddig tűrhette,
Azzal álla bosszút, hogy csak fel sem vette;
Úgy mutatta, mintha nem is venné észre,
Fülét sem mozdítá a nagy döngetésre.
De, midőn egy dárda válla csontját érte,
Iszonyatosképen megharagutt érte,
S melyen ült, a malomkő-darabot fogta,
Toldi György bosszantó népe közé dobta.

Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg?
Ki tudja, hol áll meg s kit hogyan talál meg?
Fuss, ha futhatsz, Miklós! pallos alatt fejed!
Víz se mossa rólad le a gyilkos nevet!
Elvadulsz, elzüllöl az apai háztól,
Mint amely kivert kan elzüllik a nyájtól:
Ki egyet agyarral halálosan sérte,
Úgy aztán kimarta őt a többi érte.

Elrepült a nagy kő, és ahol leszálla,
Egy nemes vitéznek lőn szörnyű halála:
Mint olajütőben szétmállott a teste,
És az összetört hús vérolajt ereszte.
Vérit a poros föld nagy-mohón felnyalta,
Két szemét halálos hályog eltakarta,
S aki őt eloltá, az a veszedelem
Mindenik bajtársnak fájt, csak ő neki nem.

 Keress olyan képi elemeket, 
amelyekre nem találsz utalást a 
szövegben. Karikázd be ezeket az 
illusztráción!
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5. foglalkozás: 
A tAllA-gAllA, Az éjszAkAi 
város című mese 
feldolgozása

 Ráhangolódás
Az ötödik foglalkozáson Nemes Nagy 
Ágnes Talla-Galla, az éjszakai város (Ne-
mes Nagy, 2012, 20) című meséje kerül 
feldolgozásra. Az óra első szakaszában 
asszociációs játékkal és a „Ki mondta, 
kinek és miért?” nevezetű grafikai szer-
vezővel hangolódunk Bors néni követ-
kező történetére. Az asszociációs játék a 
Bors néniről szerzett eddigi információk 
összefoglalását szolgálja, a „Ki mondta, 
kinek és miért?” eljárás pedig a Bors néni 
és a bors című mesére való visszaemlé-
kezést kívánja biztosítani. Ez a gyakorlat 
egy szövegismereti játék (N.Tóth, Petres 
Csizmadia, 2015, 276), olyan grafikai 
szervező, amely a különböző informáci-
ókat, ismereteket, gondolatokat jól átte-
kinthető, rendszerező táblázatba foglal-
ja, segít a tanulóknak feltárni a tények és 
a fogalmak közötti kapcsolatot, vizuális 
formában bemutatni gondolkodásukat 
és eredményesen rögzíteni a gondolko-
dás elemeit, logikáját (web 1). Az eljárás 
során a tanár kiragad egy-egy idézetet a 
Bors néni és a bors című meséből, és a 
tanulók megállapítják, hogy az idézetet 
ki mondta, kinek, hol, mikor, miért. Az 
idézetek alapján a tanulók megpróbálják 
megállapítani, hogy a szereplőket mi-
lyen viszony fűzi egymáshoz (N.Tóth, 
Petres Csizmadia, 2015, 276). A tanulók 
körbeállnak, és kezdődhet az óra.

Ismétlés asszociációs játékkal és a „Ki 
mondta, kinek és miért?” szövegisme-
reti játékkal

Miután a tanulók körbeálltak, a tanár 
elindítja az asszociációs kört: „Nekem 
Bors néniről az jut eszembe, hogy…”. A 
tanulók a játék segítségével felelevenítik 
a Bors néniről eddig szerzett informá-
ciókat. 

A játék után a tanulók – még mindig 
körben – helyet foglalnak a szőnyegen. 

kaloCSÁNyI móNIka

NemeS Nagy ÁgNeS 
borS NéNI köNyVe 
című	műVénEK	báb-	
éS DramaTIkUS jÁTékokkal 
Való IroDalomPeDagógIaI 
felDolgozÁSa

A tanár egy írófelületre előre elkészít 
egy táblázatot, amelyben a Bors néni és 
a bors című mese egy-egy idézete jele-
nik meg. A tanulók feladata közösen 
kitölteni a táblázat Ki mondta? Kinek? 
Hol? Mikor? Miért? oszlopait. A játék 
csoportmunkára, közös gondolkodás-
ra és emlékezésre ösztönzi a tanulókat. 
Mindkét játék feladata az eddigi isme-
retek felelevenítése és átismétlése. A 
táblázat kitöltése után ellenőrzésképp 
a tanár felolvassa a mese azon részeit, 
ahol az idézetek találhatók.

A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók
Az ötödik foglalkozás ráhangolódási 
szakaszában már nagyon jól működött 
az asszociációs játék. A játék többszöri 
alkalmazása, gyakorlása meghozta gyü-
mölcsét, a gyerekek szépen összefog-
lalták az eddigi ismereteket asszociált 
gondolataikkal. A következő gondola-
tok születtek: „Nekem Bors néniről az jut 
eszembe, hogy Titilla/ hogy nagy a haja/ 
hogy kedves és idős/ hogy 80 éves/ hogy 
az apukája a malomban dolgozott/ hogy 
tud varázsolni/ hogy szereti a virágokat/ 
hogy a padláson lakik/ hogy van egy ba-
rátja – Lackó/ hogy segített Lackónak/ 
hogy van egy kertje/ hogy kilát a mese-
világba.”

Az asszociációs játék után kiterítet-
tem egy nagy rajzlapot, amin idézetek 
szerepeltek a Bors néni és a bors című 
meséből. 

Itt olvasható a táblázat két sora, amit 
már a tanulók töltöttek ki:

Ki mondta? Kinek? Hol? Mikor? Miért?
„Most minden 
borsszemet (…) 
szépen összesze-
dek…”

Lackó
„mondta”

magának a boltban amikor 
szétgurultak 
a borssze-
mek

amiért szét-
gurultak a 
borsszemek

„Semmi baj, 
gyerekeim (…). Rá 
se rántsatok, gyere-
keim (…). Csak egy 
kis helyet adjatok…”

Bors néni a vásárlók-
nak

a boltban mikor le-
vegőt akart 
venni

hogy vissza-
fújja a bors-
szemeket a 
zacskóba

A gyerekek nagyon ügyesen dolgoz-
tak, segítettek egymásnak a szöveg-
környezet felelevenítésében. A táblázat 
kitöltése után felolvastam az idézeteket 
teljes egészében (Pl.: „Most minden 
borsszemet – gondolta Lackó – szépen 
összeszedek – gondolta Lackó…”), el-
lenőriztük a táblázatot, majd félrerak-
tuk.

 Jelentésteremtés 
A jelentésteremtés szakaszában kerül 
sor Nemes Nagy Ágnes Talla-Galla, az 
éjszakai város című meséjének feldolgo-
zására. A tanár a mesét szakaszos olva-
sással mutatja be, azonban ezen az órán 
nem kerül sor a mese teljes elolvasására, 
csak néhány részletére. 

A tanár először felolvassa a mesé-
ben szereplő Puduru-Talla-Galla című 
verset (Nemes Nagy, 2012, 21). A vers 
meghallgatása előtt jóslástáblázatot ké-
szítünk a „mi lehet az a Talla-Galla?” 
kérdés köré. A szöveg egyes szakaszai-
nak felolvasása között a tanulók színező 
feladatot kapnak, majd egy némajátékra 
sor kerül. A jelentésteremtés gyakorlatai 
fejlesztik a fantáziakészséget, művészeti 
és kreatív készséget, valamint a némajá-
ték segítségével a kifejezőkészséget.

Jóslástáblázat készítése, szakaszos ol-
vasás, némajáték és színezés
A tanár elkészíti egy írófelületre a jós-
lástáblázatot, amely a „mi lehet az a 
Talla-Galla?” kérdésre keresi a választ. 
A Talla-Galla kifejezés szinte semmit 
nem árul el magáról, ezért a tanár be-
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mutatja a mesében szereplő Puduru-
Talla-Galla című verset, melynek fel-
olvasása közben kihagyja azt a sort, 
hogy „Talla-Galla város”. A vers után 
megtudunk néhány információt Talla-
Galláról: szép, széles, fényes, járva/
szállva – ébren/alva rátalálunk, melyek 
segítenek a gyerekeknek beindítani fan-
táziájukat és a jóslást. Lényegében ez az 
olvasás első szakasza („Hosszabb néven 
úgy hívják, hogy Puduru-Talla-Galla. 
(…) Hej! Puduru-Talla-Galla.” – Nemes 
Nagy, 2012, 21). A tanár elárulja a tanu-
lóknak, hogy Talla-Galla egy éjszakai 
város, ahová Bors néni elrepíti Lackót 
és egy új szereplőt. A következőkben a 
tanár elejéről kezdi olvasni a mesét, és 
többször csak néhány kérdéssel választ-
ja el az egyes szakaszokat egymástól.

A tanár elkezdi olvasni a szöveget 
az elejéről („Este volt. (…) – Évi? De-
hogynem – felelte Bors néni.” – Nemes 
Nagy, 2012, 20), majd megáll és előveszi 
Évi bábuját. A jóslás módszere ebben 
az esetben is alkalmazható: a gyerekek 
ötleteket gyűjtenek arról, hogy ki lehet 
Évi, milyen kapcsolatban állhat Lackó-
val. A tanulók körbeadják a bábut, meg-
nézhetik és kipróbálhatják mozgatását. 
A tanár folytatja az olvasást („És amint 
kiszálltak az ablakon, Lackó látta a hold-
fényben (…) Ennek a nyúlnak régebben 
négy lába volt, de az egyik lejött.” – Ne-
mes Nagy, 2012, 20), és a szakasz végén 

kérdéseket tesz fel: mivel repült Bors 
néni/Lackó/Évi Talla-Gallába? (három-
lábú szék, háromkerekű bicikli, három-
lábú nyúl). A válaszok után beszélünk a 
hármas szám mesebeli jelentőségéről. 

A következő szakasz elolvasása után 
(„- Hová megyünk? – kérdezte Évi. (…) 
Talla-Galla éjszakai város.” – Nemes 
Nagy, 2012, 21-21) a tanár elmondja a 
tanulóknak, hogy most, az órán, csat-
lakozva Bors nénihez és a gyerekekhez, 
az egész osztály „elrepül” Talla-Gallába. 
A tanár megpróbálja megteremteni 
az éjszakai város hangulatát. A lehető 
legjobban besötétítjük az osztályt, és 
elhelyezünk néhány olvasólámpát a te-
rem egyes pontjain. Lehetőség szerint 
a padok átrendezésével nyolcszögletű 
teret alakítunk ki az osztályban. A tanu-
lók kapnak egy kis időt, hogy kitalálják, 
mivel tudnának elrepülni az éjszakai 
városba, majd némajátékkal bemutatják 
a többieknek az ötleteiket, akik megpró-
bálnak rájönni az adott repülési módra. 
Miután mindenki bemutatta, hogyan és 
mivel repülne, folytatódhat az olvasás.

Miután a tanár a következő szakaszt 
felolvasta („Talla-Galla éjszakai város. 
(…) Azonkívül persze a vízilovakat, és 
mindenfélét, ami még akad.” – Nemes 
Nagy, 2012, 21-23), előkészíti az előre 
megfestett teret a fehér színű elefántok-
kal és vízilovakkal, majd minden tanuló 
elvesz egy állatot és helyet foglal. A ta-

nulók a lehető legtöbb színt felhasznál-
va színezik ki a fehér alakokat. Míg szí-
neznek, a tanár felolvassa a mese végét 
(„– Elég volt belőle – mondta Bors néni. 
(…) Hej! Puduru-Talla-Galla.” – Ne-
mes Nagy, 2012, 26). Amikor mindenki 
befejezte az állatfestést, közösen felra-
gasztjuk őket a megfestett nyolcszögletű 
térre.

A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók

A foglalkozás megvalósításakor a 
mesének csak egy részletét olvastam fel, 
szakaszokra bontva. A Puduru-Talla-
Galla című vers felolvasása után a gye-
rekek a következő gondolatokat írták a 
Mi lehet az a Talla-Galla? kérdés köré: 
„egy madár, egy falu a levegőben, egy 
város, egy virág”. Megindokoltattam a 
gyerekek gondolatait, tehát rákérdez-
tem, például miért gondolják, hogy ma-
dár. A gyerekek a versben hallottakkal 
indokoltak: „mert benne volt a versben, 
hogy szállva – és a madár száll…”.

Évi bábujának bevezetésekor a gye-
rekek maguktól kezdték el a jóslást, 
vagyis a bábu felkeltette a természetes 
kíváncsiságukat: „Szerintem ő a Lackó 
testvére. Szerintem meg a szerelme. Sze-
rintem csak egy barátja vagy ismerőse.” 
A bábut ezúttal is magam készítettem el, 
kesztyűsbábuként, amit felpróbálhattak 
a gyerekek, kipróbálhatták mozgását. 
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Kreatív megoldások születtek a Talla-
Gallába történő repülés megoldásának 
kérdésekor is. Volt olyan gyermek, aki 
repülővel, helikopterrel repült, azonban 
akadtak néhányan, akik elrugaszkodtak 
a valóságtól, és virágon, repülő cipővel, 
szőnyegen vagy Bors nénivel repültek. 

Minden játék és gyakorlat nagyon jól 
sikerült a jelentésteremtés szakaszában, 
a gyerekek nagyon kreatívan dolgoztak, 
szép, színes állatokat alkottak, amiket 
közösen ragasztottunk fel a megfestett 
térre.

 Reflektálás
Az óra reflektálási szakaszában váz-
latkészítéssel összefoglaljuk a mesét. 
A vázlatot az „Összekevert sorrend” 
(N.Tóth, Petres Csizmadia, 2015, 309) 
megbeszélési technikával fogalmazzuk 
meg. A vázlatkészítés az információk 
hatékonyabb elsajátítását biztosítja, és 
az osztály közös munkájának során 
fejleszti a problémamegoldó és bíráló 
készséget, az együttgondolkodás képes-
ségét és a cselekmények időrendbe so-
rolásával a logikus gondolkodást.

Vázlatkészítés az „Összekevert sor-
rend” technikával
A mese történetéből a tanár előre készít 
vázlatot egy papírlapra, amit feldarabol. 
A tanulók elkészítik a vázlatot az „Ösz-
szekevert sorrend” eljárással, melynek 

lényege, hogy a tanár a mese esemény-
soraiból több különböző mozzanatot, 
fázist ír fel külön papírcsíkokra, majd 
összekeverve a kör közepére helyezi. A 
tanulók közös megbeszéléssel rendezik 
sorba az eseményeket, indokolják az öt-
leteiket. Ha elkészül a sorrend, a tanár 
felolvassa még egyszer a mesét, majd a 
gyerekek összevetik a sorba rendezett 
megoldását az újraolvasott mesével. Az 
esetleges eltérések okait közösen meg-
vizsgáljuk. 

A megvalósításhoz kapcsolódó ta-
pasztalatok, reakciók
A foglalkozás megvalósításakor a ref-
lektálási szakaszban a kör közepére 
helyeztem a papírcsíkokat, amik a kö-
vetkező mondatokat tartalmazták: Az 
ablak kinyílt, és berepült rajta Bors néni. 
Lackó már nagyon várta Bors nénit. Bors 
nénihez és Lackóhoz csatlakozott Évi is. 
Bors néni a háromlábú csizmadiaszékén, 
Lackó a háromkerekű biciklijén, Évi pe-
dig egy háromlábú nyúlon repült Talla-
Gallába. Talla-Galla egy éjszakai város, 
melynek a teljes neve Puduru-Talla-
Galla. A város közepén volt egy nyolc-
szögletű tér, ami pont olyan volt, mint a 
Nyolcszögletű Tér otthon. A Nyolcszög-
letű Térre egyszerre csak bejöttek az ele-
fántok és a vízilovak. A tér tele volt félig 
elefántokkal, félig vízilovakkal. Bors néni 
kétféle munkát bízott Lackóra és Évire, 

mégpedig azt, hogy először rendezzék el 
az állatokat, majd fessék ki őket. Az ál-
latokat azért kellett befesteni, hogy jól 
lehessen látni őket. Mikor már minden 
elefántot és vízilovat befestettek, fölszáll-
tak magasra és hazarepültek. 

 Az osztályban lévő irányító típusú 
gyerekek azonnal nekiálltak a mon-
datok sorba rendezésének, azonban 
nem szerettem volna, ha a gyerekek 
többsége, akarata ellenére, kimaradna 
a játékból. Mindenkit visszaültettem a 
körbéli helyére, és minden mondat után 
én határoztam meg, hogy ki csatolja a 
következő mondatot a vázlathoz. A leg-
több tanuló szóhoz jutott, figyeltek egy-
másra és közbeszóltak, ha nem értettek 
egyet társuk döntésével. Minden pontot 
megvitattunk, majd az óra végén ellen-
őrzésképp újra felolvastam a mesét. A 
gyerekek ügyesen sorba rendezték az 
eseményeket, maguk is elégedettek vol-
tak. 

felhasznált irodalom:
 N.Tóth Anikó – Petres Csizmadia Gabriella: 

Módszertani szöveggyűjtemény az irodalom ok-
tatásához. Nyitra, KeTK, 2015.

 Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve. Buda-
pest, Móra Ferenc Könyvkiadó, 2012.

 web 1 – http://elte.prompt.hu/sites/default/
files/tananyagok/TanulasiTanitasiTechnikakA
Foldrajztanitasban/ch03.html 
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A bodrogközi Szentesben született Kul-
csár Ferenc költészete, esszéírói, szer-
kesztői munkássága a kortárs magyar, 
egyszersmind szlovákiai magyar iroda-
lom jelentős fejezete. 2014-ben újabb, 
csodálatosan szép könyvvel gyarapodott 
az életmű, címe Kerek világ közepében, 
alcíme Bodrogközi versek kicsiknek és 
nagyoknak. Elnézést, hogy messzebbről 
futok neki jelen tárgyunknak, hamarost 
kiderül, miért.

 Az AB-ART Kiadó gondozásában 
napvilágot látott Kerek világ... annyira 
megfogott, elbűvölt, sőt költőnk földije-
ként hazarepített, vissza gyermekkorom 
színtereire, szavai közé, hogy úgy érez-
tem, írnom kell róla. Meg is történt, az 
Irodalmi Szemle 2015. májusi számában, 
ahol elmondtam többek között, hogy 
Kulcsár Ferenc a múlt idők homályából 
kihozta Bodrogközt a napfényre, elénk 
terítette az egész buja történelmi tájat 
természeti, tárgyi, szellemi, nyelvi kin-
cseivel, hagyományaival egyetemben, 
remélve, nemcsak az én örömömre, ha-
nem a világéra is. Bebizonyította, nem 
mintha bármit is be kellene bizonyítania, 
hogy nemcsak hatalmas verskatedráliso-
kat, óriás aranyorgonákat képes megépí-
teni a nyelvből, de szeret is, tud is vele 
játszani. Eddigi pályája során írt verset, 
esszét felnőtteknek, mesét gyerekeknek, 
megint verset kamaszoknak. Most elő-
ször történik meg, hogy külön jelzi: Bod-

boDNÁr gyUla

kUlCSÁr fereNC: TIm-Tom, TalÁlom

gyErmEKVErsEK	a	bodrogKözből

rogközi versek kicsiknek és nagyoknak, 
tehát valamennyi korosztálynak. És va-
lóban. Elég csupán belelapozni – jegyez-
tem le szintén –, és nyomban csupa játék, 
csupa zene, csupa humor árad felénk. A 
poet ludens jelenik és szólal meg ebben 
a vidám akusztikájú kötetben, vagyis a 
játékos költő, aki mintha fütyörésző si-
hederként, zsebre vágott kézzel baran-
golna a Bodrogköz történelmi földjén, 
s közben árokpartra le-letelepedve, egy 
ültő helyében csak úgy könnyedén pa-
pírra vetne egy-egy strófát. Ez talán nem 
is túlzás, hiszen hónapok alatt született 
meg a könyv, mintegy kétszázötven ver-
set tartalmaz, kilenc ciklusban, Gyenes 
Gábor illusztrációival, melyek egyedi 
látásmóddal, illetve stílusban hoznak 
elénk főszereplő helyszíneket, természe-
ti-tárgyi motívumokat. 

Na már most a Kerek világ…vers-
anyagáról imént idézett sorok érvénye-
sek Kulcsár Ferenc legújabb, 2017-ben 
megjelent gyermekverskötetére is, mely 
Tim-tom, találom címmel jelent meg 
a Kabóca-könyvek sorozatban, Kocsis 
Aranka válogatása nyomán, Balázsy 
Géza színes rajzaival, a hetényi Anser 
Társaság kiadásában. Ugyanis úgy szü-
letett, hogy Kocsis Aranka, dicsérendő 
ötlet nyomán, kiválasztott hatvan ver-
set a Kerek világ közepében kétszázöt-
ven opusa alkotta nagy univerzumból, 
Bókuskára (Kulcsár Ferenc könyvbéli 

gyerekkori alteregójára) koncentrálva 
figyelmét, az ő útjait követve, főként a 
természet világában. Nem véletlen, hogy 
a hátsó borítón jelzi az összeállító: ezt a 
„kötetet a természet hangjára figyelő és 
a nyelv zeneisége iránt fogékony kisgye-
rekeknek ajánljuk”. Persze, a felnőttek is 
örömüket lelhetik benne, szülők csöpp-
ségükkel közösen, hiszen a fennebb el-
mondottak mellett a tízéves Bókuska a 
Tim-tom, találomban is nagyon gazdag 
„kis barát”,  nemcsak éneke, csillagda-
la, szárnya, álma, szerelme, nyara van, 
hanem Tündérhegye, Lingó hegye, fo-
lyói, a Tisza, Ung, Bodrog, Latorca; és 
fái vannak, madarai, kerti rozsdafarkú, 
vörösbegy, zöldike, csicsörke, tengelice, 
királyka, őszapó, hamvas küllő és még 
annyi minden: Kicsi vagyok, / nagyot 
lépek – / köldökömig / alig érek. // Nem 
érek fel / köldökömig – / csak megnövök / 
napestelig! // Napestelig / csak megnövök 
– / fel-le járok / ég-föld között. // Felhők 
között / fel-le járok – / csillagporban / 
álldogálok. // Kicsi vagyok / – csillagfény-
ben / pásztorkodom, / csillagéjben – ol-
vashatjuk a kötet záróversében, melyhez 
és valamennyihez Balázsy Géza készített 
a témájukhoz, „tartalmukhoz”, hangula-
tukhoz, játékos világukhoz igazodó egy 
vagy több szép és akciódús illusztrációt.

Lám, Kulcsár Ferenc egyet akart, ket-
tő lett belőle, Kocsis Aranka jóvoltából. 
És ennek csak örülhetünk.
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Ha már valaha is belekezdtünk az an-
gol nyelv tanulásába, biztosan ismerjük 
a kérdést, amit valószínűleg magunk is 
előszeretettel feltettünk a tanárnak: „És 
ezt hogy ejtjük?”. Az a helyzet is biztosan 
ismerős, amikor végre megtanuljuk egy 
szó kiejtését, aztán később azt mondja a 
tanár, hogy ha ilyen és ilyen mondatban 
szerepel a szó, akkor máshogy ejtjük. 
Ez összezavar minket, de nem adjuk fel, 
megtanuljuk a másik kiejtést is. Otthon 
viszont a tévében egészen véletlenül 
egy angol anyanyelvű hírességet inter-
júvolnak, és arra leszünk figyelmesek, 
hogy a „kedvenc” angol szavunkat egy 
harmadikféle módon ejti ki. Teljes a ká-
osz, ez a nyelv érthetetlen… 

Az angol a latin ábécé 26 betűjét hasz-
nálja, viszont ezek kombinációjából 
majdnem 50 különböző hangot tudunk 
képezni. És ez csak a kisebb probléma! 
Ugyanúgy, mint a magyar nyelvben, az 
angolban is léteznek különböző nyelv-
járások, melyek között óriási kiejtésbeli 
különbségek is születhetnek. Sőt, az an-
gol nyelvnek több különböző változata 
is létezik, melyek egyenként rengeteg 
különböző nyelvjárással rendelkeznek. 
Az angol két legnagyobb változata az 
amerikai és a brit, de ugyanígy külön 
változatnak számít például a kanadai, 
az ausztráliai vagy az indiai angol is. A 
változatok között nem csak kiejtésbeli, 
hanem jelentős szókincsbeli és nyelv-
tani különbségek is keletkeznek. A leg-
több anyanyelvi beszélője az amerikai 
angolnak van, 225 millió, a britnek 55 
millió, a kanadainak pedig 20 millió. A 
számokból jól kivehető, hogy az ame-
rikai angol a legelterjedtebb anyanyelvi 
beszélők által beszélt angol. Ha meghal-
lunk egy popdalt a rádióban, szinte biz-
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tos, hogy amerikai angolt hallunk. Ha 
netán beülünk egy feliratos mozifilmre, 
szinte biztos, hogy a színészek túlnyomó 
része amerikai angollal fog beszélni. Ha 
esetleg itt-ott nézünk valamilyen tévé-
sorozatot angolul, valószínű, hogy az 
amerikai. Logikusnak tűnne, hogy az 
iskolákban és a nyelviskolákban is el-
sődlegesen az amerikai angolt oktassák. 
A helyzet viszont nem ez. A tankönyvek 
túlnyomó része brit angolra épül, amivel 
alapvetően nem is lenne probléma, ha 
a diákok – és mára már a tanárok nagy 
része is – nem az amerikai angollal len-
nének körülvéve az osztálytermen kívül.

Munkámból adódóan már évekre 
visszamenőleg napi szinten tudom kö-
vetni az angol nyelv és irodalom szakra 
jelentkező tanárnövendékek kiejtését. 
Egyre erősebben érezhető a tendencia, 
hogy a „világból” (főleg az interne-
tes audiovizuális médiákon át) érkező 
amerikai angol kiejtés keveredik az is-
kolában tanult brit angollal. Azt gon-
dolnánk, hogy az egyetemi évek alatt ez 
a probléma megszűnik, hiszen éppen 
ezért tanulnak a leendő angol tanárok 
fonetikát (hangtant). Nos, a helyzet 
nem ilyen egyszerű, ugyanazért nem, 
amiért azt sem bírjuk megállni, hogy 
a kávé mellé csokis sütit is rendeljünk: 
a szokás hatalma. Ha egy másodéves 
egyetemi hallgató már évek óta egy 
megszokott módon ejti ki az angolt, na-
gyon sokszor hiába tanulja meg, hogy 
következetesen kellene használnia va-
lamelyik változatát az angolnak, ez már 
nem fog neki (könnyen) menni. Tudni 
fogja, és valószínűleg jól is fogja taníta-
ni (mikor az adott szavakat elkülönítve 
kell először kiejteni a diákoknak), de 
mindez hiába, ha az órákon a spon-

tán beszéd közben a saját, megszokott 
módján ejti majd ki az angolt – a diá-
kok pedig ezt fogják megjegyezni.

Vannak, akik úgy tartják, hogy az 
angol kiejtésének problémája nem is 
probléma, hiszen a mai globális világ-
ban már annyian beszélik az angolt 
idegen nyelvként, hogy az már amúgy 
is felhígult, kit zavar az, ha nem töké-
letes a kiejtésünk, a lényeg, hogy meg-
értsenek. Még ha egyet is értünk a fenti 
nézőponttal, gondoljunk csak bele, 
hogy milyen következményei lennének 
ennek hosszú távon az angol nyelv ok-
tatását illetően. Semmit sem tudunk ta-
nítani úgy, ha elveszik az átadni kívánt 
tudás helyességének viszonyítási alapja.

Véleményem szerint a probléma min-
denféle különösebb nehézség nélkül 
kezelhető. Mindössze arra van szükség, 
hogy a nyelvtanárok nagy hangsúlyt 
fektessenek arra, hogy felhívják nyelv-
tanulóik figyelmét az angol nyelv válto-
zatosságára már az első óráktól kezdve, 
és folyamatosan visszatérjenek ehhez a 
témához némileg részletesebb hangta-
ni példákkal és magyarázatokkal. Ki-
csivel nagyobb energia-befektetéssel a 
tanár is könnyen demonstrálni tudja a 
különböző kiejtéseket, de ha ez esetleg 
gondot okoz, az iskolák technikai fel-
szereltsége ma már lehetővé teszi, hogy 
hiteles nyelvi mintákat vigyünk be a 
diákoknak ne csak hanganyag, hanem 
audiovizuális formában is. Nyelvtanu-
lóként pedig csak annyit kell tennünk, 
hogy elfogadjuk a helyzetet, az angol 
kiejtése nem gyerekjáték, viszont amint 
elérünk benne egy szintet, annál érde-
kesebb és motiválóbb lesz a színessége, 
és kezdeti ijedtségünkre már csak mo-
solyogva fogunk visszaemlékezni.
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Amikor megtudtam, hogy a 2017-es 
év gyógynövénye a mák lett, egy ki-
csit meglepődtem. Mindjárt az ötlött 
föl bennem, hogy e növény váladéka 
az egyik közismert kábítószer, az ópi-
um, magyarul máktej, ami több nar-
kotikumnak is az alapanyaga, de aztán 
eszembe jutott, hogy az embert ön-
kéntelenül befolyásolják az előítéletei, 
pedig annak idején, azaz több mint 50 
esztendeje, főiskolás koromban, nem 
ilyen hozzáállással kezdtem megala-
pozni a növénytani ismereteimet.

Az előző írásaimból bizonyára ki-
tűnt, hogy mekkora hangsúlyt fektetek 
az élőlények rendszertani besorolásá-
ra, aminek okát már többször is meg-
indokoltam. Most, hogy közelebbről 
szemügyre vettem a mák latin nevét, 
a Papaver somniferumot, nem éppen 
ok nélküli gyanú ébredt fel bennem. 
Az interneten ugyanis az áll, hogy a 
mák a Ranunkulales, magyarul a bog-
lárkavirágúak rendjébe és mákfélék 
Papaveraceae családjába tartozik, én 
pedig eddig abban a meggyőződés-
ben éltem, hogy a pipacsfélék adják a 
rend nevét. Le is emeltem nyomban a 
könyvespolcomról a jó öreg Harasztit, 
hogy megbizonyosodjak róla, jól em-
lékszem-e a régi tananyagra. Az egy-
kori főiskolai tankönyv megnyugta-
tott, hogy igen, viszont kissé lehangolt 
a tény, miszerint az akkori ismereteim 
mára jócskán elavultak, főleg ami a 
rendszertant illeti. Mindazonáltal di-
cséretére váljék az 1950-es évekbeli, 
sőt már a jóval előbbi botanikusoknak, 
hogy genetikai bizonyítékok hiányá-
ban, Linné tanaiból kiindulva, pusztán 
morfológiai alapon kitűnően tudták 
rokonítani az egymáshoz közelálló 
növényeket. Nem kizárt, hogy tán a 
tejnedv is szolgálhatott nekik némi 
útbaigazítást, de hány növény termel 
tejnedvet, és mégsem sorolhatók egy 
rendbe, de még csak egy családba sem 
a mákkal. Viszont a sokak által is-
mert vérehulló fecskefű (Chelidonium 
majus) igen. Tehát gondolhatnánk – 
mi így is tanultuk –, a virágképlet a 
legfőbb mérvadó. De akkor mit keres 
a közkedvelt kerti dísznövény, a szív-
virág (Dicentra spektábilis) a mákfélék 
családjában? Pedig ott van mint a füs-
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tikefélék alcsaládjának egyik tagja. Ám 
ennyi most elég is lenne a szövevényes 
rendszertanból. Már csak azért is, mert 
a mákról még szép keveset mondtam. 
Kijelenthetem, nem is fogok sokkal 
többet, mert akit közelebbről érde-
kel, szinte mindent megtalálhat róla 
az interneten. Tudjuk, hogy az em-
berek már ősidők óta ismerik, mivel 
belőle nyerték a közismert fájdalom-
csillapítót, az ópiumot, majd később 
a belőle nyert alkaloidokat, többek 
között a tiltott heroint, amely miatt a 
feketepiacon tisztességtelen maffiózók 
háborúkat vívnak egymással meg a 
hatóságokkal. Dílereik pedig már ott 
ólálkodnak az iskolák körül is. Az ópi-
umot a közel- és távol-keleti országok 
népei olyan élvezeti cikként termelték, 
vásárolták és dohányhoz keverve, pi-
pából szívták, ahogy a nyugati kultú-
rához tartozók a dohányt kedvelik. 

A brit gyarmatosítók Indiában a 
máktermelésből óriási haszonra tettek 
szert, s miután Kína is elkezdett velük 

konkurálni, a 19. század közepén két 
háború is kirobbant emiatt közöttük. E 
fegyveres konfliktusokat a történelem 
ópiumháborúkként tartja számon.

Az ókori népek korán rájöttek, ha 
az éretlen mákgubót felvágják, a be-
lőle kicsurgó folyadéknak, mint emlí-
tettem, fájdalomcsillapító és nyugtató 
hatása van. Ezzel a módszerrel nyerték 
mintegy 2-3 ezer éven keresztül ezt az 
áldásos anyagot, amely évente sok ezer 
(vagy tán millió) ember szenvedését 
enyhítette, mígnem mint átokszer el 
nem indult világhódító útjára.

  Az ópium mintegy húszféle alkalo-
idot tartalmaz, melyek közül legismer-
tebbek a morfin, a kodein, a tebain és 
a papaverin. Ezek a növényi eredetű, 
különböző csoportokba tartozó, bázi-
kus jellegű, heterociklusos vegyületek 
az emberi és az állati szervezetekre 
igen erős (pozitív és negatív) hatást 
gyakorolnak, azonban az őket előállító 
növények életében betöltött szerepük 
még ma is rejtély, pedig van belőlük 
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vagy kétezer. Annak ellenére, hogy szabad állapotban, 
vízben rosszul oldódnak, gyógy- és kábítószerként is 
főleg a vízben oldódó sóikat alkalmazzák.

  Az ópiumszármazékok közül a leghatékonyabb fáj-
dalomcsillapító a heroin (diacetil-morfin) alkaloida. 
Ezt a szert csak azoknak a gyógyíthatatlan betegeknek 
adják, akik a betegségük végső stádiumába jutottak, 
és a gyötrő fájdalmaik elviselhetetlenek, ami azt jelen-
ti, hogy az orvosok már képtelenek segíteni rajtuk. Az 
ún. kemény drogok közül azonban, mint utaltam rá, 
ez az egyik legkeresettebb. A heroinfüggővé vált em-
berek – szinte kivétel nélkül fiatalok – sajnos majd-
nem mindig menthetetlenek.

A népi gyógyászat is korán felismerte a mákfejből 
készített főzeteknek, a már említett mákonynak a 
nyugtató hatását. A csallóközi falvakban még 60-70 
évvel ezelőtt is akadtak idős asszonyok, akik a sokat 
síró gyerek anyját arra biztatták, főzzön a csemetéjé-
nek mákfejteát. Édesanyám tudta, hogy ez nagy vesze-
delemmel járó megoldás, mert a mákonyra szoktatott 
gyerekek többsége elbambult, ezért ha tudomására 
jutott, hogy valaki hajlandó lenne rá, hogy kipróbálja 
a szert, igyekezett őt lebeszélni róla. Csak kuriózum-
ként említem meg, hogy Zrínyi Miklós, a 17. száza-
di zseniális magyar költő is tisztában volt a mákony, 
vagyis az ópium mámorító hatásával, különben miért 
írta volna, persze átvitt értelemben, a Török áfium el-
len való orvosság című figyelmeztető röpiratát. A má-
sik megjegyzésem, hogy a német náci fővezérek közül 
többen is drogfüggők voltak, Hermann Göring éppen 
a morfiumnak lett a rabja. 

Mindazonáltal a mák olajban gazdag magvai – hi-
szen épp ezért termelik ma is a kertekben – fontos 
szerepet töltenek be az étkezésben. Főleg a gyerekek 
kedvence a vele meghintett főtt tészta, a vele töltött 
különféle sütemények, a bejgli és a karácsonyi má-
kos guba, ám velük kapcsolatban egy tévhitet vagyok 
kénytelen megcáfolni: mégpedig azt, hogy a mákos 
ételek is lehetnek kábító hatásúak. Ezt eddig semmi 
sem bizonyította. Ám annak felismerése, hogy az 
érett mák száraz gubójából, sőt a szárából is hasznos 
alkaloidok nyerhetők, egy kiváló magyar kutatónak, 
Kabay Jánosnak köszönhető. Kabay 1896-ban szüle-
tett Büdszentmihályon, és feleségével Kelp Ilonával 
(1897 Kassa – 1970 Ausztrália), aki az első magyar ve-
gyésznő volt, kidolgozták a morfiumgyártás módsze-
rét, amelyet először 1927-ben szabadalmaztak, s el-
kezdték gyártását az általuk alapított büdszentmihályi 
(ma Tiszavasvári) Alkaloida Vegyészeti Gyárukban. 
Ekkor még a nyers, éretlen mákot használták alap-
anyagnak, de csakhamar rájöttek a száraz mákszár fel-
használásának a lehetőségére is, amely találmányukat 
1931-ben jegyeztették be. Ettől kezdve már exportra 
is termeltek. Már életükben a gyáruk tíz országot lá-
tott el. Ám miután a házaspár révbe ért, életükbe be-
avatkozott egy végzetes tragédia. A férj egy sérvműtét 
utáni súlyos fertőzés következtében, 39 éves korában 
elhunyt. Emlékét a budapesti Farkasréti temetőben 
egy ember nagyságú dombormű őrzi és megannyi pa-
tika, szerte Magyarországon. Kabay János gyógysze-
részeti tevékenysége és életműve 2016. április 16-án 
bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe. Nyilván 
ezért lehetett a mák az 2017-es év gyógynövénye.        

PÁzmÁNy aNNamÁrIa

labDÁzNI jó!
Egyre gyakrabban jelennek meg különböző cikkek, felhívások 
a rendszeres mozgás fontosságáról. Ez nem véletlen, hiszen nem 
lehet elégszer hangsúlyozni, milyen negatív hozadéka lehet a spor-
tolás, mozgás háttérbe szorításának. A  pedagógusok tisztában 
vannak azzal, hogy a gyermek rendszeres testmozgása biztosítja 
az optimális fejlődést, a testi-lelki egészséget. Gyermekkorban 
alapozhatjuk meg az egész életen át fenntartó aktív életmódot. A 
mozgás fokozza a teljesítőképességet, fejleszti a kitartást, a kon-
centrációképességet, az állóképességet. A harmonikus mozgás hat 
a gondolkodás fejlődésére, ezen felül örömélményt, érzelmi hatá-
sokat vált ki. Az aktív sportos életmód csökkentheti a gyermekko-
ri elhízást, a fiatalok agresszivitását, sőt a sportolás révén elkerül-
hető és csökkenthető a későbbi krónikus betegségek kialakulása.

Az óvodás gyermek nagy mozgásigényű, szeret mozogni. Ne-
künk már csak annyi a dolgunk, hogy a mozgásfejlesztő eszközök 
és tornaszerek gazdag kínálatából jól választva, céltudatosan szer-
vezve tegyük érdekessé, élményszerűvé a mozgásos tevékenységet. 
Ebben az írásomban néhány olyan ötletet gyűjtöttem össze, amely 
a labda kreatív használatához kapcsolható. 

Miért éppen a labda? A labdával már egészen kicsi korban talál-
koznak a gyerekek, érdekli és leköti őket. A labda lehet kicsi, nagy, 
könnyű és nehéz, kemény vagy akár puha is. A labdával való játék 
ügyesít, sokoldalúan fejleszt. Játszhatunk vele egyedül, párban és 
csapatban is. A gyerekek elsajátítják általa a  gurítás, dobás, elka-
pás, vezetés helyes technikáját, és különböző,  labdán végezhető 
gyakorlatokkal is megismerkednek.

néhány gyakorlat 
a labdagurítás gyakorlására 
és játékok a fogásbiztonság fejlesztésére
 A gyerekek egyenes vonalban a talajon gurítják a labdát, futás-

sal a labda mögé kerülve elkapják, majd visszafutnak vele a kez-
dőpontra. A gyakorlat végezhető egyenként, felsorakozva vagy 
csoportosan, egymás mellé sorakozva.
 Ferde pad segítségével is gyakorolhatjuk a gurítást és elkapást. 

Egy gyerek leengedi a labdát a padról, egy másik gyerek pedig 
a pad végén elkapja. Egyedül is végezhető a gyakorlat, ebben az 
esetben gyorsan a  pad végéhez kell érnie a  gurító gyereknek, 
hogy el tudja kapni a labdát.
 A labdát guríthatjuk akadályok, tekebábok között szlalomban, 

kézzel, majd lábbal is.

labdaadogatós (páros gyakorlás)
 Két gyerek egymásnak háttal ülve vagy állva átadja a labdát, elő-

ször jobb irányba kezdve, majd balra kezdve. 
 Két gyerek egymásnak háttal állva, terpeszállásban adja át a lab-

dát. Az egyik gyerek előrehajolva a láb között nyújtja, a másik, aki 
átvette, felemeli a labdát, és fej fölött adja vissza társának.
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labdaadogatós 
(csoportos gyakorlás)
 A  gyerekek körben állnak, szorosan 

egymás mellett. Adott jelre a  labdát 
előre meghatározott irányba elkezdik 
körbe adogatni. A  jel elhangzása után 
a labdát a másik irányba adogatjuk to-
vább. A gyerekeknek pontosan át kell 
adni és venni a  labdát, figyelniük kell 
a jelet, amire reagálni kell. Ha már egy 
labdával gyorsan megy a játék, nehezít-
hetjük a feladatot úgy, hogy több labdát 
is beleteszünk a  játékba, vagy kisebb 
labdákat is használunk. A gyakorlatot 
játszhatjuk verseny formájában is: aki 
hibázik, kiesik a játékból.
 A gyerekek egymás mögött állnak, 

kezük magas tartásban, a fejük felett 
adogatják a labdát. Az utolsó gyerek 
visszafut a  labdával a sor elejére, és 
kezdődik elölről az adogatás. A gya-
korlat verseny formájában is játszható, 
két csapatot alakítva. A labdát a lábak 
között is guríthatjuk.
 Pókfoci: Két csapatra osztjuk a gye-

rekeket. Ülő helyzetben tenyerükön 
és talpukon támaszkodnak. A feneket 
nem engedik a talajra. Lábbal adogat-
ják egymásnak a labdát, és igyekeznek 
a kapuba találni.
 Labdagyűjtögető: A játéktéren sok 

labdát szórunk szét. Szerepelhet közöt-
tük kisebb-nagyobb labda, gumilabda, 
teniszlabda, szivacslabda, focilabda, 
sőt még pingponglabda is – az a jó, ha 
minél többféle méretűvel dolgozunk. 
A gyerekek egy bizonyos helyről in-
dulnak (tapsra vagy sípszóra), és minél 
több labdát próbálnak összegyűjteni 
a saját zsákjukba, vödrükbe vagy egy 
erre jelölt helyre. Az a győztes, aki a 
legtöbb labdát gyűjtötte. Ennél a játék-
nál ne legyen nagy életkori különbség a 
játékosok között!

néhány gyakorlat és játék 
különféle feldobások és 
elkapások gyakorlására
 A labda feldobása, elkapása két kézzel, 

minél magasabbra dobva a labdát, hely-
ben állva, majd előre haladással
 Párban: kis távolságban egymásnak 

dobjuk a labdát, alsó dobás két kézzel, 
növeljük a távolságot 
 Párban: mindkét gyereknél van egy 

labda, egyidejű labdadobás a másik fél-
nek
 Párban: kis távolságban egymásnak 

dobjuk a labdát, dobás mell elől, két 
kézzel, egyik láb előre csúsztatva
 Labda dobása a falnak, a visszapattanó 

labda elkapása két kézzel – lepattanás 

nélkül, lepattanással, taps az elkapás 
előtt
 Kapd el a labdát!: Csoportban, ver-

seny formájában is játszható. A fallal 
szemben, egymás mögött sorakoznak a 
gyerekek, az első a falnak dobja a labdát, 
hátrafut, közben a következő a sorban 
elkapja a labdát és ismét a falnak dobja. 
Fokozatosan gyorsítjuk a játékot. Aki el-
ejti a labdát, kiesik a játékból.
 Labdacica: Két gyerek egymással 

szemben 2–3 m távolságra áll egy lab-
dával. Egy gyerek közöttük helyezkedik 
el, és igyekszik az átadásokat megaka-
dályozni. Érintésre vagy a labda meg-
szerzése után a hibázó gyerekkel helyet 
cserél. Változat: 3:1, 3:2, 4:2 elleni cso-
portokban végeztethetjük az átadásokat 
egy előre meghatározott területen belül.
 A gyerekek két térfélen helyezkednek 

el, mindkét térfélen azonos számú labda 
található. Adott jelre elkezdik átdobálni 
a labdákat az ellenfél térfelére. A játék 
megadott ideig (pl. egy percig) tart. Az a 
csapat győz, akinek a térfelén kevesebb 
labda maradt.
 Repül a labda: A gyerekek körben 

állnak, és egy labdát adogatnak egy-
másnak. A kisebbek adhatják egymás 
kezébe, de a nagyobbak dobhatják is 
egymásnak. Ha van rá lehetőség, a játék 
közben szóljon zene, amit valaki hirte-
len megállít. Akinél ekkor a labda van, 
az kiesik a játékból (ő lehet a követke-
ző körben a zene-megállító). Ha nincs 
lehetőség zenére, akkor tapsra vagy síp-
szóra is megállhat a játék.
 Forró a labda: A gyerekek körben áll-

nak. A játékvezető a kör közepén áll, ke-
zében egy labda, amit odadob az egyik 
gyereknek, aki visszadobja neki. A já-
tékvezető a dobás közben kiáltja: „Fogd 
meg a labdát!” vagy „Forró a labda!” Ez 
utóbbi esetében a labdát nem szabad 
elkapni. Ha valaki mégis elkapja, a kör 
közepére áll, esetleg kiesik.

néhány gyakorlat és játék 
a célba dobás pontosítása 
érdekében, valamint a dobás 
erőközlés-mértékének érzé-
kelése céljából 
(távolságbecslés, 
téri tájékozódó képesség)

- Egykezes dobás célba és távolba
- A távolba dobás gyakorlása domináns 
kézzel, verseny formájában is
- A távolba helyezett cél eltalálása – a 
célfelület lehet zsámoly, kapu, kosár
- Kosárra dobás
- Mozgó cél eltalálása kisebb, majd na-
gyobb távolságból. A gyerekek egy na-

gyobb kört alkotva állnak, a pedagógus 
kigurít egy labdát a  kör közepe felé, 
a gyerekek pedig megpróbálják eltalálni 
a guruló labdát.
  Kidobós játékok: 1–3 gyereket kijelö-

lünk, akik labdát vesznek, és ők lesznek 
a kidobók. Egy bizonyos ideig próbál-
ják a  gyerekeket eltalálni. Mindegyik 
célzó játékos csak a saját labdáját hasz-
nálhatja, a menekülők nem érhetnek a 
labdához. Akit kidobtak, leül. Cseréljük 
a kidobókat.
Változatok: 
 a kijelölt gyerekek egy labdát kapnak, 

és egymás között átadásokat végezve 
igyekeznek a menekülőket eltalálni.
 A gyerekek össze-vissza futkároznak, 

a kidobó pedig megpróbálja őket elta-
lálni a labdával. Akit eltalált, az leül tö-
rökülésben a játéktéren. A többieknek 
így nehezebb lesz szaladni, mert ki kell 
kerülniük az ülő játékosokat. Nehezít-
hetjük a játékot úgy, hogy a kidobó nem 
futhat a labdával, csak helyben állva cé-
lozhat meg valakit.
- Állj!: A játéktér közepére labdával a 
kézben beáll a kijelölt gyerek. A többiek 
tőle 2 m-re, körben helyezkednek el. A 
labdát tartó játékos valaki nevét mond-
va a földre ejti a labdát. A hívott játé-
kos – miközben a többiek menekülnek 
– középre szalad, megszerzi a labdát, 
és amikor megfogta, elkiáltja magát: 
„Állj!” Ekkor mindenkinek meg kell 
állnia. A labdás gyerek helyből célozhat. 
A menekülők a lábukkal nem léphetnek 
el, csak elhajolhatnak a labda elől. Akit 
eltalálnak, az lesz az új hívó. 

a labdavezetés gyakorlása
 a labda földön való pattogtatása jobb, 

majd bal kézzel, váltott kézzel
 labdapattogtatás helyben, előre hala-

dással
 Labdavezető gépkocsik: A gyerme-

kek különböző kézjelére közlekednek 
a teremben labdavezetéssel. A labdave-
zetést soha nem hagyják abba, mert a 
motort az úton nem szabad kikapcsol-
ni. Akinek lefullad az autója (elveszti 
a labdát), rövid időre leparkol (kiáll a 
játékból). Először lassan, majd gyakrab-
ban változtassuk a feladatokat, mindkét 
kézzel gyakoroltassunk.
 Farkas és bárány: A gyermekek a te-

remben található három körben állnak 
fel. Ők a bárányok. Két-három gyer-
meket kijelölünk, ők lesznek a  farka-
sok. A  pedagógus irányítja a játékot. 
A „Nincs farkas!” kiáltásra a bárányok 
labdavezetéssel kifutnak a körökből, a 
farkasok pedig a határvonalakon kívül 
pihennek. A „Jön a farkas!” kiáltásra 
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a  menekülők igyekeznek minél hama-
rabb valamelyik körbe érni, míg a far-
kasok üldözik őket. Ha sikerült valakit 
elkapniuk, szerepet cserélnek.
 Labdavezetés területváltással: A gye-

rekeket 4 csapatba osztjuk, és a négyzet 
alakú pálya négy oldalvonalán állítjuk 
fel őket. Jelre a szemben lévő oldalra 
kell átjutni labdavezetéssel. Az a csapat 
győz, melynek az utolsó tagja először 
halad át a vonalon.

gyakorlatok fitness labdával
A  fitness labda már az óvodákban is 
egyre gyakrabban alkalmazott esz-
köz. Nagyszerűsége abban rejlik, hogy 
instabilitása révén a test több izmát 
dolgoztatja meg egyidejűleg, kíméli a 
hátgerincet, javítja a testtartást, egyen-
súlyt, koordinációt, valamint fejleszti a 
ritmusérzéket. Gyakorlatok:
 Labdán ülünk, a talpak a talajra he-

lyezve, a hát egyenesen tartva, a karok a 
test mellett nyújtva: fejbiccentés előre, a 
mellkashoz közelítve és vissza, egyenes 
tartásba, majd a fej jobbra–balra fordí-
tása
 Labdán ülünk, a talpak a talajon, a ka-

rok oldalsó középtartásban, rugózva a 
labdán karlengetés, majd karlendítés ol-
dalsó középtartásból a fej fölé és vissza
 Labdán ülünk, a talpak a talajon, ru-

gózva a labdán, taps a test előtt és mö-
gött 
 Labdán ülünk, a talpak a talajon, ru-

gózva a labdán, páros karkörzés előre, 
majd hátra
 Labdán ülünk, a talpak talajon, a kéz 

csípőn, a csípő előre és hátra tolása, 
majd ülve nagy rugózás a labdán
 Labdán ülünk, a talpak talajon, rugó-

zásban az egyik talp elemelése a talajról, 
majd a másik, lassan kezdjük, és a végé-
re felgyorsítjuk a mozgást
 Hason fekszünk, a kezek előre nyújt-

va a labdán, a lábujjak a talajhoz érve – 
hintázás előre-hátra
 Hason fekszünk, a tenyér a labdán, 

törzs megfeszítve, mászás előre és vissza
 Hason fekszünk, a lábak széles ter-

peszben a talajon, a labda a bordák 
alatt, a kéz a tarkón, derékemelés levegő 
beszívásával, levegő kifújásával vissza a 
kiinduló helyzetbe 
 A talajon hanyatt fekve: a labda a lá-

bak közé szorítva, felemelése a talajról 
és visszaengedése a talajra
 A labdát háttal állva a falhoz szorítjuk, 

leülés és felállás
 A labdát jobb, majd bal kézzel gurítjuk 

a terem végéig oda-vissza
 Labdapattogtatás szabadon a terem-

ben

 Labdaüldöző fogó: Egy fogót válasz-
tunk. Ülő helyzetben az egyik kéz elöl, a 
másik hátul támasztja a labdát. Szökke-
nő ugrásokkal haladva a fogónak meg 
kell fogni az „üldözöttek” labdáját. Akit 
elkap, kiesik a játékból.

Jó labdázást kívánok!

felhasznált irodalom
 http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magisz-

ter/2009/tavasz/07.pdf
 http://jatsszunk-egyutt.hu/jatsszunk-meg-a-

labdaval/
 Pintérné Tasnádi Ágnes: Mozgásfoglalkozások 

az óvodában. A Kovács- módszer alkalmazása. 
Budapest, Trefort Kiadó, 2006.
 Pázmány Annamária: Motoros képességek fejlesz-

tése az óvodában (I. atesztációs dolgozat), 2016.
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Projektekkel foglalkozó rovatunkban 
legutóbb bemutattuk az Erasmus+ 
programot, és részletesebben ismer-
tettük két alprogramját. A mostani 
részben két újabb alprogramról írunk, 
bízva abban, hogy sikerült megszólíta-
ni a program célközönségét, és sokan 
megpróbálnak pályázni már a 2018-as 
évben.

iskolai, óvodai stratégiai 
partnerségek

1. A pályázattípus célja
A pályázattípus fő célja, hogy a közne-
velési intézmények hálózatokat hoz-
zanak létre vagy megerősítsék azokat, 
növeljék nemzetközi szintű tevékeny-
ségükhöz szükséges kapacitásukat, öt-
leteket, gyakorlatokat és módszereket 
osszanak meg és ütköztessenek egy-
mással. Az iskolai, óvodai stratégiai 
partnerségek keretében kizárólag a jó 
gyakorlatok cseréjét támogató pro-
jektek valósíthatók meg.
A projektekben az egymástól tanulás, 
a jó gyakorlatok cseréje, a nemzetkö-
zi együttműködések megalapozása 
és kibővítése, kisebb eredményeken 
való közös munka, azok összegzése, 
terjesztése, valamint a résztvevők és 
szűkebb-tágabb környezetük képzé-
se, fejlesztése a cél. A tevékenységek 
eredményeit a projekt méretével és 
céljaival arányos módon terjeszteni 
(disszeminálni) kell.
Ezekben a projektekben egymáshoz 
szervezett partnertalálkozók és igény 
esetén további beépített mobilitási te-
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vékenységek segítségével valósul meg 
a tapasztalatcsere. Ez az ún. KA2 al-
program.
2. A pályázásra jogosultak köre
Ebben a pályázati formában kizáró-
lag köznevelési intézmények vehetnek 
részt, melyek Szlovákiában a követke-
zők:  óvodák, alapiskolák, gimnázi-
umok, szakközépiskolák, művészeti 
alapiskolák és nyelviskolák.
3. Támogatható tevékenységek

 Bármilyen témájú projekt megvaló-
sítható, ami kapcsolódik a köznevelés-
hez, óvodai vagy iskolai keretek között 
elvégezhető tevékenységekre épül, és 
összhangban van a Stratégiai partner-
ségek pályázattípus célkitűzéseivel.

 A projektekben rövid vagy hosszú 
távú külföldi tanári és tanulói tevé-
kenységek is megvalósíthatók, mint 
például:

 rövid távú diákcsere (min. 5 nap; 
max. 2 hónap);

 hosszú távú diákmobilitás, melyben 
legalább 14 éves diákok folytathatják 
tanulmányaikat a partnerségben részt 
vevő bármelyik iskolában minimum 2, 
de akár 12 hónapon keresztül;

 rövid távú vegyes típusú (blended) 
diákmobilitás (min. 5 nap; max. 2 hó-
nap);

 hosszú távú oktatási vagy képzési 
célú tevékenység, melyben tanárok pe-
dagógiai munkát végeznek a partner-
ségben részt vevő bármelyik iskolában 
minimum 2, de akár 12 hónapon ke-
resztül;

 munkatársak közös, rövid távú kép-
zése, mely keretében a partnerségben 

részt vevő intézmények pedagógusai 
minimum 3 napos, de két hónapnál 
nem hosszabb közös képzésen vesz-
nek részt.
4. Pályázati feltételek
Minimum 2 programország egy-
egy köznevelési intézményének kell 
együttműködnie a partnerség kereté-
ben.
A projektek időtartama 12 és 36 hó-
nap között valósulhat meg.
A minőségi megvalósítás érdekében 
javasoljuk, hogy egy intézmény (tag-
intézményenként vagy iskolarendsze-
rű képzést folytató telephelyenként) 
legfeljebb két pályázatot nyújtson be, 
figyelembe véve az éppen futó projek-
teket is. 
5. A támogatás mértéke
Az igényelt támogatás mértéke attól 
függ, hogy a pályázatukban milyen 
tevékenységek megvalósítását terve-
zik. A Stratégiai partnerségen belül 
minden intézmény saját összegre pá-
lyázik, de a partnerek által igényelt 
támogatások összege nem haladhatja 
meg a  partnerség egészére meghatá-
rozott maximális összeget, ami ha-
vonta 12.500 euró. Ennek értelmében 
egy 12 hónapos futamidejű projekt 
esetén a partnerség egésze által igé-
nyelhető összeg legfeljebb 150.000 
euró lehet.
A támogatás a következő költségtípu-
sokból tevődik össze:

 Projekt menedzselése és megvaló-
sítása: koordinátorintézmény:  500 
euró/hónap, partnerintézmény:  250 
euró/hónap
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 Nemzetközi partnertalálkozók:  
100-1999 km között:  575 euró/sze-
mély, 2000 km felett:  760 euró/sze-
mély (az igényelt összeg mértéke a ter-
vezett mobilitások száma és az utazási 
távolságok függvénye).

 Rendkívüli támogatás: hátrányos 
helyzetű résztvevők esetén, a tényleges 
költségek alapján számolva.

 Iskolai, óvodai stratégiai partnersé-
gek projekt keretében megvalósítandó 
külföldi tanulási/oktatási/képzési célú 
tevékenységek megvalósítására igé-
nyelhető támogatás összegek: utazási 
költség (távolságtól függően 20 – 1300 
euró/személy), résztvevők támogatá-
sa (tevékenységtől függően, pl. rövid 
távú – 5-14 nap –, diákcsere esetében 
55 euró/nap/fő), kiegészítő támogatás 
nagyon  költséges hazai utazás esetén 
(amennyiben a saját országon belüli 
utazás költsége személyenként meg-
haladja a 225 eurót, utazásonként 180 
euró/fő  további támogatás igényelhe-
tő. A kiegészítő támogatás szükséges-
ségét indokolni kell a pályázatban) és 
nyelvi felkészítés (kizárólag a hosszú 
távú tanulási/oktatási/képzési célú te-
vékenységek esetén igényelhető  150 
euró/személy összegben).
6. A pályázás menete
A részvételi feltételek ellenőrzése és a 
pályázati útmutató elolvasása elenged-
hetetlen a sikeres pályázás érdekében.
A pályázati anyag megírása és benyúj-
tása: A pályázati anyagot a partnerek-
kel közösen írják meg és véglegesítik, 
melyet ezt követően csak a koordiná-
tor intézménynek kell kizárólag elekt-
ronikus úton eljuttatni.
A pályázat megírásához nemcsak a 
pályázati útmutatók ismerete szük-
séges, hanem érdemes részt venni 
a  szlovákiai központ  információs 
szemináriumjainak valamelyikén  is. 
A rendezvények pontos helyszínei 
és időpontjai a honlapjukon (www.
erasmusplus.sk) elérhetők.
7. Pályázati határidő
2018. március 21.

köznevelési stratégiai  
partnerségek

Sokban hasonlít az előző alprogram-
hoz, ezért csak az eltérő pontokat 
említjük.
1. A pályázattípus célja
A  pályázattípus fő célja, hogy a köz-
nevelésben lehetőséget biztosítson új 
és innovatív gyakorlatok, módszerek 
kidolgozására, terjesztésére és alkal-

mazására a köznevelési intézmények 
és/vagy más, a köznevelésben érintett 
intézmények által megvalósított nem-
zetközi partnerségi projektek kereté-
ben. A vállalt célok, a várt hatás, az el-
érni kívánt eredmények függvényében 
a projektek méretükben és tevékenysé-
geikben is különbözőek lehetnek.

 Innovációt támogató partnersé-
gek
Olyan projektek, ahol a partnerek a 
nemzetközi együttműködés kereté-
ben vállalják a projekt céljaihoz kap-
csolódó, magas minőségű,  innovatív 
szellemi termékek  fejlesztését vagy 
átvételét, adaptálását. Ezekben a pro-
jektekben a nemzetközi partnerta-
lálkozók és az igény esetén tervezett 
további beépített mobilitási tevékeny-
ségeken felül szellemi termék fejlesz-
tése vagy átvétele is történhet. Az el-
készült vagy átvett szellemi termékek 
terjesztésére, népszerűsítésére külön 
események szervezhetők.

 Jó gyakorlatok cseréjét támogató 
partnerségek
A projektek egy részében az egymás-
tól tanulás, a jó gyakorlatok cseré-
je, a nemzetközi együttműködések 
megalapozása és kibővítése, kisebb 
eredményeken való közös munka, 
azok összegzése, terjesztése, valamint 
a résztvevők és szűkebb-tágabb kör-
nyezetük képzése, fejlesztése a cél. 
Ezekben a projektekben egymáshoz 
szervezett partnertalálkozók és igény 
esetén további beépített mobilitási te-
vékenységek segítségével valósul meg 
a tapasztalatcsere.
2. Pályázati feltételek
Minimum 3 programország egy-egy 
intézményének kell együttműködnie a 
partnerség keretében.
A projektek időtartama 12 és 36 hó-
nap között lehet.
3. Köznevelési stratégiai partner-
ségek regionális együttműködések 
működését támogató fókusszal
Az Erasmus+ stratégiai partnerségek 
pályázattípus köznevelési szektora 
megkülönböztetett figyelemben ré-
szesíti a különböző régiók oktatási 
hatóságai által létrehozott együttmű-
ködéseket. Ennek a speciális együtt-
működési  formának a célja, hogy le-
hetőséget biztosítson régiók, térségek 
közötti tapasztalatcserére, jó gyakor-
latok cseréjére, új és innovatív gya-
korlatok,  módszerek  megismerésére, 
terjesztésére és alkalmazására a köz-
nevelés területén úgy, hogy az ered-
mények továbbadása a résztvevő ok-

tatási hatóságok együttműködésében 
történjen. Az Európai Bizottság azo-
kat az együttműködéseket támogatja 
ezen a kategórián belül, amelyekben 
az adott térség, régió oktatására ko-
moly hatással bíró oktatási hatóságok 
vesznek részt (pl. az iskolák, óvodák 
fenntartói).. Akkor tekinthető regio-
nális köznevelési stratégiai partner-
ségnek egy projekt, ha az együttmű-
ködés céljai az adott régió köznevelési 
intézményeinek fejlesztését szolgál-
ják, valamint ha a projektben részt 
vevő minimum 3 különböző ország-
beli intézmény közül legalább 2 kü-
lönböző országból származó oktatási 
hatóság.
Miért érdemes köznevelési regio-
nális együttműködésekben gondol-
kodni?

 az oktatási intézmények szűkebb 
környezetében alakulnak ki szakmai 
kapcsolatok;

 nemcsak az oktatás szereplőivel 
közösen zajlik a munka, hanem más 
szektorok szereplői is részt vesznek az 
együttműködésben;

 a jó gyakorlatok, innovatív termékek 
közvetlenül a fenntartó szintjén vál-
nak láthatóvá és terjeszthetővé;

 lehetőség van arra, hogy az oktatás 
fejlesztésére hatást gyakorló hatóságok 
és iskolák szorosabban működjenek 
együtt.
4. Támogatás mértéke
Az előző alprogram költéstípusain 
felül igényelhető:

 Szellemi termékek: menedzser – 88 
euró/nap, tanár – 74 euró/nap, tech-
nikus – 55 euró/nap, adminisztratív 
munkatárs – 39 euró/fő/nap (a pályá-
zatban megfelelően bemutatott magas 
minőségű, innovatív, kreatív, más in-
tézmények számára is hasznosítható 
termék (pl.: pedagógiai módszer, IT 
eszköz, tanulmány, stb.) létrehozásá-
nak munkatársi költségeire igényelhe-
tő).

 Multiplikációs rendezvények: 100 
euró/hazai résztvevő, 200 euró/külföl-
di résztvevő – legfeljebb 30 000 euró/
projekt (a szellemi termék(ek) tesz-
telését/használatát/népszerűsítését 
széles körben segítő rendezvény(ek) 
szervezésére és lebonyolítására igé-
nyelhető).

A következő részben visszatérünk az 
eTwinninges programhoz, a jóváha-
gyott aktív projekt Testvérterét mint a 
projektmunka terét fogjuk részletesen 
ismertetni.



beSzÁmoló

„Ha jó operát akarok látni, Eszterházára 
megyek.” (Mária Terézia)

A már az 50. évét is betöltött – 2006 óta 
Pro Urbe-díjas – Komáromi Kamara-
zenekar meghívója 2017. október 31-
ére, a komáromi Kultúrpalota patinás 
dísztermébe invitálta azokat, akiknek a 
koncert kifejezés képzeletében nem va-
lamelyik, a most éppen sikere csúcsán 
lévő, decibeljeit (akarod – nem akarod) 
jelen világunkra zúdító együttes remek-
lése jelenik meg.

Aggodalmaim – vajon a Minden-
szentek ünnepére való készülődés miatt 
a szervezők jó időpontot választottak-e, 
lesz-e elegendő érdeklődő, lesz-e kö-
zönsége a „hangversenynek”? – alapta-
lannak bizonyultak, és a telt ház láttán 
azonnal eloszlottak. Hogy a nagyérde-
mű publikum nem fog csalódni, arról 
szentül meg voltam győződve, hiszen 
amióta (2010) Medveczky Szabolcs a 
zenekar karmestere, koncertmestere 
pedig Medveczky Horváth Györgyi, a 
művészeti vezetésükkel működő ze-
nekar hangversenyről hangversenyre 
újabbnál újabb műsorötlettel lepi meg 
közönségét, és egyre színvonalasabban 
muzsikál. Az igazi zenei élmény ígéretét 
biztosította a kiváló ifjú szlovák zongo-
rista, Ladislav Fanzowitz neve is, hiszen 
nem először hallhattuk őt Komárom-
ban zongorázni.

A hangversenyt a zenekar Joseph 
Haydn A patikus című operája nyi-
tányának előadásával kezdte. A mű 
keletkezésének idején (1768) Haydn 
operaszerzői híre sem volt kisebb, mint 
a szimfóniák vagy a kamarazene kom-
ponistájáé. A Wiener Diarium című lap 
Haydnt már akkor „…nemzetünk ked-
vencének nevezi, akinek … munkáját 
szépség, rend, tisztaság jellemzi, finom 
és nemes egyszerűség”. Most sem volt ez 
másként.

A következő mű Ludwig van  
Beethoven (1794-1795-ben kompo-
nált) II. zongoraverseny, B dúr, Op. 19 

STIrber lajoS

a „béCSI klaSSzIkUSok” 
a komÁromI kamarazeNekar 
őszi	HangVErsEnyén

című műve volt. A Hangversenykalauz-
ban (1973) írja Pándi Marianne: „ez a 
kompozíció manapság nem népszerű… 
Tagadhatatlan, hogy több szállal kötő-
dik a bécsi zongoraversenyek korabeli 
átlagához.” Mindezek ellenére Beetho-
ven ifjúkori műve – hiszen a szerző 
ekkor mindössze 25 éves – most jól il-
lett a hangverseny fokozatosan gradáló 
menetébe. Ehhez természetesen nagy-
ban hozzájárult, hogy a zongoraszólót 
Ladislav Fanzowitz játszotta.

Mint azt a közönségnek kiosztott 
(okos) műsorlapon az ifjú zongoristá-
ról olvashattuk: „Jelenleg egyike a leg-
nevesebb szólistáknak… Szólistaként a 
legjelentősebb szlovák, cseh és európai 
zenekarokkal lép fel”. Azt is megtudhat-
tuk, hogy Fanzowitz ifjú életkora ellené-
re turnézott már az Amerikai Egyesült 
Államokban, Malajziában, Omanban, 
Kínában, Indiában és Cipruson is. El-
ismert és közkedvelt kamarazenész, aki 
a klasszikus zene művelésével párhuza-
mosan kiváló jazz-zenész is. (Okos mű-
sorlap! Erről jut eszembe: mivel a „szak-
értők” iskolai nevelési rendszerünkben 
a zenére és zenével nevelést teljesen a 
perifériára szorították, az a nagyon ke-
vés is, amit az iskolában a zenéről tanu-
lunk, pedig gyorsan elpárolog, enged-
tessék meg nekem, hogy emlékeztessek: 
a több tételből álló zeneművek tételei 
között nem illik tapsolni, mert megza-
varjuk a mű ihletett előadását.)

Harmadik műként Wolfgang Amade-
us Mozart D dúr K504 „Prágai” szimfó-
niája hangzott el, amelyet a szerző 1786. 
december 6-án fejezett be Bécsben. A 
mű megírását bizonyára Mozart közel-
gő prágai útja ösztönözte. Tekintélyé-
nek szilárdítására írta Haydn Prágába 
a következőket: „Bárcsak minden ze-
nebarátnak az enyémhez fogható mély 
átérzéssel tölthetném meg szívét az ő 
hasonlíthatatlan művészete iránt. (…) 
Elismerés nélkül szomorú a lángelmék 
élete, s vajmi kevés biztatást nyújt köve-
tőiknek. Ez okozza – sajnos! –, hogy oly 

sok reményt keltő szellem elhanyatlik. 
Bocsássanak meg, ha kissé nekihevül-
tem, de én ezt az embert nagyon szere-
tem.” Mozartot Prága is nagyon szeret-
te, D-dúr szimfóniájának bemutatására 
1778. január 19-én került sor; bizonyára 
innen a mű címe is, „Prágai”. Ez a mű is 
– a Haydn által életre hívott – jellegzetes 
„klasszikus” szimfóniák sorába tartozik, 
emellett már egy érett művész életélmé-
nyeinek, érzelmi világának kifejező tol-
mácsolója is. Bizonyára ezért talált már 
a bemutatáskor felettébb lelkes fogadta-
tásra.

Medveczky Szabolcs keze alatt a 
zenekar újfent fegyelmezetten, stí-
lusosan muzsikált, talán az ősz: a 
szerettekre való emlékezés okán is a 
mű Andante tétele „rezonált” az elő-
adókban és a hallgatókban egyaránt a 
leghatásosabban. Egyébként a Hang-
versenykalauz szerint „feltételezhető 
az is, hogy a szimfóniában kifejezett 
súlyos mondanivalóhoz nem illett a 
menüett, ezért hagyta el Mozart a szo-
kásos tánctételt”. Talán éppen a „mon-
danivalója” miatt került a zenekar őszi 
hangversenyének repertoárjába ép-
pen ez a Mozart-mű.

Sok évi tapasztalat: egy kisvárosban, 
mint városunk is, mindig igazi nagy 
ünnep egy, a nemesebb zene világát 
prezentáló hangverseny, még inkább 
a „nagyzenekar”. A hangverseny ün-
nepélyességét csak fokozta a tapasztalt 
hivatásos zenészek s a művészi pályára 
készülő ifjak (hál’ Istennek a Komáromi 
Kamarazenekarban egyre többen van-
nak) lelkes közös zenélésének látványa. 
Örüljünk, hogy az elődök – Krizsán Jó-
zsef, Schmidt Viktor, Dobi Géza tanár 
urak – által megteremtett gazdag komá-
romi zenei életnek van folytonossága, 
ma is vannak fáklyavivői. Köszönjük!

Hadd játsszak rá Mária Terézia fen-
tebb idézett kijelentésére: Halandó! Ha 
igazi zenei élményre vágysz, ha jó, ne-
mes (élő) zenét akarsz hallani, Komá-
romba gyere, nem fogsz csalódni!



TeheTSégek

Miért éppen Zuluk? – tették fel töb-
ben is a kérdést. Ami arra vonatkozott, 
hogy miért ezen a fantázianéven ver-
senyeznek az utóbbi időben rendsze-
resen a búcsi csapataim a Katedra Tör-
ténelemversenyen. Pontosabban már 
csak versenyeztek, mert a 2016/2017-
es tanévvel lezárult ez a meglehetősen 
sok sikert hozó időszak, amely négy 
első, egy második és egy harmadik he-
lyezéssel gazdagította a búcsi Katona 
Mihály Alapiskola eredménylistáját.

A 2011/2012-es tanév elején, amikor 
el kellett küldeni a nevezést a szlováki-
ai magyar tanítási nyelvű iskolák leg-
patinásabb versenyére, a csapat egyik 
tagja azzal állt elő, hogy hadd verse-
nyezzenek Zuluk néven. A trió másik 
két tagja támogatta az ötletet, én pe-
dig áldásom adtam rá. Általában nem 
nagyon szólok bele a névválasztásba, 
amíg a tanítványaim valamilyen ext-
rém ötlettel elő nem hozakodnak. Ezt 
nem ítéltem annak, így aztán hat éven 
át egy dél-afrikai fekete népcsoport 
nevét felvéve versenyzett a legnagyobb 
múltú hazai történelemversenyen a 
Katona Mihály Alapiskola mindenkori 
zászlóshajója. Azért tartott éppen hat 
évig, mert addig volt meg az egymást 
követő csapatok között a kontinuitás. 
Vagyis az aktuális csapat legalább egy 
tagja szerepelt az előző évi trióban is.

A 2016/2017-es tanévben a Katedra 
Történelemverseny témája Magyaror-
szágnak a szatmári békétől a reformko-
rig (1711-1825) terjedő időszaka volt. E 
témakör egyáltalán nem tartozik a diá-
kok kedvencei közé, a tanórákon sem. 
Uralkodók, háborúk, reformok, rende-
letek sokasága, nyelvújítás, nemzeti éb-

redés – számtalan nehezen leküzdhető 
labirintus. A búcsi Zuluk Bajkai Bence, 
Molnár Orsolya, Pogrányi Chiara ösz-
szetételben neveztek be a versenybe. 
(Valamennyien kilencedikes tanulók 
voltak.) Az ötfordulós levelező részt 
sikerrel vették, holtversenyben a 3-5. 
helyen kvalifikálták magukat az orszá-
gos döntőbe. A fináléra való felkészülés 
előtt azonban kényszerből változtatni 
kellett a csapat összetételén. Pogrányi 
Chiara hosszabb ideig kórházi kezelés-
re szorult, ezért a csapatban a helyét a 
szintén kilencedikes Ďurkovič Enikő 
vette át.

A dunaszerdahelyi országos döntő-
ben hamar kiderült, hogy az első hely 
sorsa a komáromi Munka Utcai Alap-
iskola Három testőr nevű csapata és a 
búcsi Zuluk között dől majd el. Ez a 
két csapat kiemelkedett a 16 csapatot 
számláló mezőnyből. A nyolc forduló-
ból álló fináléban a Testőrök rajtoltak 
jobban, az első két körben 5 pontos 
előnyre tettek szert. A Zuluk azonban 
fokozatosan jöttek fel: a hatodik fordu-
lóban a térképes feladattal ledolgozták 
a hátrányt. Az utolsó két forduló nem 
hozott döntést, így a verseny történe-
tében korábban még nem tapasztalt 
helyzet állt elő: a szervezők két győztest 
hirdettek ki. Ez egyben azt is jelentette, 
hogy a búcsi Katona Mihály Alapisko-
la versenyzői az utolsó öt versenyen 
négyszer állhattak fel a képzeletbeli 
dobogó legfelső fokára. 

Kik is voltak az utolsó győztes búcsi 
Zuluk?

Molnár Orsolya. Tapasztalt verseny-
ző, sok művéltségi vetélkedő (többször 
első helyezett) résztvevője volt. Sikerrel 

szerepelt több esszéíró versenyen is. A 
sportban sem utolsó, egyúttal kiváló 
táncos. Korábban a Kisbojtár, majd az 
Ifjú Szívek tagja. Nem véletlenül foly-
tatja középiskolai tanulmányait a po-
zsonyi Duna utcai gimnáziumban.

Ďurkovič Enikő. Már hetedeikes ko-
rától győzködtem, hogy próbáljuk meg 
egyszer együtt a versenyzést. Most vég-
re összejött, igaz, némi vargabetűvel. 
Végtelenül szorgalmas, megbízható. 
Nagyon jó memóriával rendelkezik, 
ami egy történelmi versenynél nem 
hátrány. Bár utólag került a csapatba, 
ezt végképp nem lehetett észrevenni. 
Nagyon jól beilleszkedett a társaságba. 
Jelenleg a bátorkeszi Magán Szakkö-
zépiskolában tanul. Saját elmondása 
szerint már be is szervezték az ottani 
történészcsapatba.

Bajkai Bence. A „csapat bölcse” volt. 
Rá igazán érvényes a mondás, hogy 
„ritkán szól, de akkor nagyot”. Ami-
kor a többieknél időnként megállt a 
tudomány, jött Bence, és átsegítette 
a társakat a nehézségeken. Különben 
sokkal inkább természettudományos 
beállítottságú: matematika-, fizika-, 
kémiaversenyek állandó, nem egy eset-
ben sikeres résztvevője volt. Jelenleg az 
érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotech-
nikai Szakközépiskola diákja, ahonnan 
csupa jó híreket kapunk felőle.

Mivel mindhárom diák elhagyta a 
búcsi alapiskolát, Zuluk nevű csapat 
– immár a kontinuitás hiányában – a 
jövőben nem indul az intézmény szí-
neiben. Lesznek persze mások, más 
fantázianevekkel; hogy aztán milyen 
sikerrel, az már a jövő zenéje. 

Pelle István, felkészítő tanár

egy SIkerkorSzak mélTó lezÁrÁSa
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2017 decemberének első két napján a Nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara adott 
otthont a Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciának 
(FTDK). Az immár tizenkét éves múltra visszatekintő, ran-
gos eseményt a magyarországi Országos Tudományos Diák-
köri Tanács (OTDT), a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 
(SZMAT) és a Diákhálózat (DH) védnöksége alatt a Nemzeti 
Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint a Jedlik Ányos 
Polgári Társulás támogatásával rendezték meg.  

Az FTDK a szlovákiai és csehországi egyetemeken tanuló 
felvidéki magyar diákság tudományos fóruma. A kétnapos 
szakmai tanácskozáson – amely egyben verseny is volt – hét 
szekcióban 38 TDK-dolgozatot mutattak be a hallgatók. A 
konferencia a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Ta-
nács (SZMTDT) ülésével kezdődött. Az ünnepélyes megnyi-
tóban Bárczi Zsófia, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
Közép-európai Tanulmányok Karának dékánja, Weiszburg 
Tamás, az OTDT általános alelnöke, valamint Vančo Ildikó, 
a XII. FTDK főszervezője kiemelték, hogy az FTDK egyben 
a magyar nyelvű tudományos nyelvhasználat jövőjének egyik 
biztosítéka is a Felvidéken. 

A délutáni szekcióüléseken a dolgozatok bemutatását hasz-
nos viták és beszélgetések követték.  Este a rozsnyói Endorfin 
együttes kitűnő hangulatú koncertjét élvezhették a résztvevők. 
Szombat délelőtt a konferencia plenáris előadására került sor, 
melyet Morvai Tünde, az MTA HTMT osztályvezetője tartott. 
Előadásában a Kárpát-medencei magyar fiatalok ifjúságszoci-
ológiai felmérésének adatait mutatta be. A kétnapos rendez-
vény második napja díjkiosztással és szakmai értékeléssel fe-
jeződött be. Minden szekció első helyezettjének díját az OTP 
Bank támogatta. A Microcomp kft. jóvoltából az irodalomtu-
dományi szekció győztese, Lomboš Kornélia, a SZMAT támo-
gatásával pedig a műszaki tudományok szekciójának győztese, 
Hortai Ferenc különdíjban is részesült. A hét szekció díjazott-
jai a következő hallgatók lettek:

XII. felVIDékI TUDomÁNyoS 
DIÁkkörI koNfereNCIa NyITrÁN

Irodalomtudományi szekció
I. Lomboš Kornélia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem)
II. Mellár Dávid (Pozsonyi Comenius Egyetem)
III. Csölle Stefánia (Nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem)

Történelemtudományi és vallástörténeti szekció
I. Molnár Mária (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
II. Pataki Tamás (Selye János Egyetem)
III. Tóth Krisztián (Selye János Egyetem)

Nyelvtudományi szekció
I. Rási Szilvia (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem)
II. Kuszala Orsolya (Pozsonyi Comenius Egyetem)
III. Karika Réka (Pozsonyi Comenius Egyetem)

Pedagógiai és élettudományok szekció
I. Keszler Zoltán (Pozsonyi Comenius Egyetem)
II. Tóth Emese – Nagy Anna (Selye János Egyetem)
III. Vas Kinga (Selye János Egyetem)

Műszaki tudományok szekció
I. Hortai Ferenc (Vysoké učení technické v Brně)
II. Nagy Bence (Szlovák Műszaki Egyetem, Pozsony)
III. Jerábek Róbert – Csizmadia Dávid (Szlovák Mű-
szaki Egyetem, Pozsony)

Közgazdaságtudományi szekció
I. Sánta Kamilla (Selye János Egyetem)
II. Illés Tamás (Selye János Egyetem)
III. Szeif Attila (Selye János Egyetem)

Társadalomtudományi szekció
I. ---
II. Rehák Tünde (Selye János Egyetem)
III. Deminger Orsolya (Selye János Egyetem), Nagy 
Krisztina (Selye János Egyetem)

A díjazottak közül 17 hallgató ajánlást kapott a 2019-
ben megrendezésre kerülő XXXIV. Országos Tudo-
mányos Diákköri Konferencián való részvételre. Az 
idei FTDK-n döntés született arról is, hogy a XIII. Fel-
vidéki Tudományos Diákköri Konferenciát 2018-ban 
a komáromi Selye János Egyetem rendezi meg.

Presinszky Károly



ISkolahírek

A  komáromi Kereskedelmi és Szol-
gáltatóipari Szakközépiskola a  Komá-
romi járás iskolái közül egyedüliként 
dicsekedhet azzal, hogy diákjai a szak-
mai gyakorlatot Londonban töltik. Az 
ERASMUS+ tervezet keretén belül 
a  projektcsapat egy akciós tervet dol-
gozott ki, hogy a  2016/2017-es tan-
évben diákjaink szakmai gyakorlatát 
minőségibbé tegyék. Így sikerült egy 
sikeres tervezetet megvalósítani.  Az 
iskolánk által   megszerzett támogatás 
28 diáknak tette lehetővé, hogy felejt-
hetetlen és tartalmas két hetet töltse-
nek londoni vállalatoknál és intézmé-
nyekben. A projektben a kereskedelmi 
akadémia és a  kereskedelmi és infor-
mációs szolgáltatások – nemzetközi 
kereskedelmi kapcsolatok szakok 3. és 
4. évfolyamának diákjai vettek részt. 
Az említett  tanulmányi szakok végző-
seinek abszolvensi profilja előre meg-
határozta azt a területet, ahol a tanulók 
szakmai gyakorlatukat végezhették. 
Hosszú mérlegelés és a korábbi tapasz-
talatok alapján az üzleti adminisztrá-
ció mellett döntöttünk. Döntésünket 
befolyásolta az a tény is, hogy a Nyitrai 
kerületben megnövekedett a  külföldi 
részvétellel rendelkező társaságok szá-
ma. Egy másik, nem kevésbé fontos té-
nyező volt az is, hogy a legtöbb vállalat 
számára a kommunikáció fő nyelve az 
angol. A  projekttervezés szempontjá-
ból kulcsfontosságú nyelvi és szakmai 
készségek fejlesztése mellett figyelem-
be vettük a  londoni vállalatok multi-
kulturális munkakörnyezetét is. 

Iskolánk nagyon örül annak is, hogy 
a rövid, Londonban töltött idő alatt 
több diákunk is kapott állásajánlatot. A 
partnerek különösen diákjaink tanu-
lási szándékát és hajlandóságát, rugal-
masságát és sokoldalúságát, az idegen 
nyelvi kommunikációs képességét és 
szakmai felkészültségét értékelték. Ez a 
projekt megmutatta nekünk azt az utat, 
amelyen a diákok képzésének tovább-
fejlesztése érdekében tovább szeret-
nénk haladni. 

Diákjaink külföldi szakmai gya-
korlatát az Erasmus+ tervezet 102-es 
kulcsfontosságú műveletének, A ta-
nulók és munkavállalók mobilitása a 
szakképzésben tervezetből származó 
pénzügyi forrásoknak köszönhetően 
valósítottuk meg.  

Mgr. Katarína Mészárosová

londoni szakmai 
gyakorlat 

2017. november 24-26. között immáron 
25. alkalommal került sor Komáromban 
a Kárpát-medencei magyar középisko-
lások számára évenként megrendezett 
Nagy Károly Matematikai Diáktalálko-
zóra. A rendezvény ötletgazdája Oláh 
György, posztumusz Magyar Örökség 
Díjjal kitüntetett matematikatanár, aki az 
ötágú síp szellemében szervezte meg az 
első diáktalálkozót 1991-ben. Az utóbbi 
néhány évben Keszegh István, nyugal-
mazott gimnáziumi igazgató és matema-
tikatanár látta el a szervezési feladatokat, 
az idei évben pedig már Fonód Tibor, a 
Selye János Gimnázium igazgatóhelyet-
tese vállalta fel ezt a munkát.

A Selye János Gimnázium és az Ipari 
Szakközépiskola közös rendezvényeként 
megtartott találkozó gerincét minden 
évben hazai és határon túli magyar ma-
tematikatanárok és egyetemi hallgatók 
szakmai előadásai képezik, az idei há-
romnapos rendezvény 24 előadására 80 
résztvevő érkezett számos anyaországi 
vagy egyéb Kárpát-medencei magyar-
lakta vidékről (Szatmárnémeti, Zenta, 
Pécs, Békéscsaba, Győr, Szeged, Gyula, 
Kaposvár, Hódmezővásárhely, Buda-
pest, Debrecen, Nagykanizsa, Kassa, 
Somorja, Pozsony stb.). Emiatt is nyil-
vánvaló, hogy a rendezvény teljesítette 
egyik legfőbb feladatát: összekapcsolja 
az anyaország, Erdély, Felvidék és Dél-
vidék magyar matematikatanárait és a 
legtehetségesebb diákokat. 

A megnyitó ünnepségen a házigaz-
dák nevében a gimnázium igazgatója, 
Andruskó Imre, majd az Ipari Szak-
középiskola matematikatanára, Gátasi 
Béla köszöntötte a résztvevőket. Az 
utóbbi évekhez hasonlóan egyúttal az 
Oláh György Matematikai Tehetségdíj 
átadására is sor került egy-egy Kárpát-
medencei magyar ifjú matematikus szá-
mára, melyet Borbényi Márton, a kapos-
vári Táncsics Mihály Gimnázium idén 
érettségizett tanulója kapott az elmúlt 

években elért kimagasló versenyered-
ményeiért, köztük a Rio de Janeiroban 
megrendezett Nemzetközi Matematikai 
Diákolimpián elért aranyéremért. A ta-
nuló egyik felkészítő tanára Kubatov 
Antal volt, aki évek óta rendszeres részt-
vevője a komáromi matematikai talál-
kozóknak. A megnyitót részvételével 
megtisztelte Komárom polgármestere, 
Stubendek László is, aki másnap este egy 
jó hangulatú fogadáson is köszöntötte a 
tanárokat.

Az elmúlt évek gyakorlatához hason-
lóan a résztvevők idén is tarka kínálatból 
válogathattak, hiszen a három nap alatt 
olyan előadások hangzottak el, mint 
például „Matematika a számítógépen és 
számítógép a matematikában”, „Útháló-
zatok, hidak, kereszteződések”, „Stewart, 
Steiner és a szimedián....”, vagy „Szim-
metrikus objektumok leszámlálása”, de 
a tanulók egy érdekes csapatversenyben 
is összemérték erejüket. A tanárok sze-
retettel emlékeztek a rendezvény alapító 
ötletgazdájára, szombaton felkeresték 
és megkoszorúzták Oláh György sírját 
a komáromi református temetőben. A 
résztvevők a vasárnapi búcsúzáskor a 
jövő évi találkozó víziójával köszöntek el 
egymástól és Komáromtól.

A rendezvény költségeihez jelentős 
támogatással járult hozzá a rendező két 
középiskolán kívül még a Szlovák Ga-
ranciális és Fejlesztési Bank (Slovenská 
záručná a rozvojová banka), a Csema-
dok, Stubendek László polgármester, a 
Komáromi Magyar Gimnázium Öreg-
diákjainak és Tanárainak Baráti Köre, 
valamint magánszemélyek is: Hlédik 
Tibor, Herencsár Albert, Száraz Zoltán, 
Tóth Hilda és Vida József. Köszönet illeti 
őket, amiért segítségükkel ezen a diákta-
lálkozón is sok magyar diák kaphatott jó 
tanácsokat, ötleteket a matematikaver-
senyekhez, illetve középiskolai, egyete-
mi tanulmányaikhoz. 

Fonód Tibor

XXv. nagy károly matematikai 
diáktalálkozó komáromban



ISkolahírek

A Cornides István Matematika–Fizika 
Emlékversenyt a  komáromi magyar tan-
nyelvű gimnázium egykori és jelenlegi 
tanárai hívták életre. 2001-ben a Selye 
János Gimnáziumban a hetvenes évek óta 
zajló szellemi diákviadalt Kalácska József 
javaslatára Cornides Istvánról nevezték el 
Cornides István Matematika–Fizika Em-
lékversenynek, amelyen évente több felvi-
déki és magyarországi középiskola diákjai 
négy kategóriában vesznek részt. Iskolánk 
méltó módon ápolja Cornides István em-
lékét, hiszen egy tantermet is elneveztek 
róla, és évente versenyt rendezünk em-
lékére, így Magdi néni, Cornides István 
özvegye a verseny jutalmazásán kívül a 
tanév végén évente több tízezer forintos 
Cornides-ösztöndíjat is adományoz a leg-
jobb gimnazista diáknak.

2017. november 24-én délelőtt 9-től 13 
óráig három magyarországi – a Pannon-
halmi Bencés Gimnázium, a tatai Eötvös 
József Gimnázium, a budapesti Szent Ist-
ván Gimnázium – és négy felvidéki kö-
zépiskola – a  dunaszerdahelyi Vámbéry 
Ármin Gimnázium, az ógyallai Építőipari 
Szakközépiskola, a komáromi Ipari Szak-
középiskola és a  Selye János Gimnázi-
um – diákjai törték a fejüket a feladatok 
megoldásán. A  versenyt gimnáziumunk 
igazgatója, Andruskó Imre nyitotta meg, 
majd dr. Radi Zsolt, fizikus, a brünni 
TESCAN ORSAY Holding projektme-
nedzsere Cornides Istvánról, a  verseny 
névadójáról tartott rövid előadást. A pél-
dákat matematikából és fizikából iskolánk 
tanárai, Horváth Katalin és Szabó Endre 
vezetésével állították össze.

Délután az 1991 óta megrendezett 
XXV. Nagy Károly Matematikai Diákta-
lálkozóra került sor gimnáziumunk au-
lájában. Fonód Tibor főszervezőn kívül 
a megnyitó ünnepségen a két szervező 
iskola képviseletében Andruskó Imre 
igazgató és Gátasi Béla, a komáromi Ipari 
Szakközépiskola tanára, a város nevében 
Stubendek  László polgármester köszön-
tötte a jelenlévőket. Idén ötödik alkalom-
mal adták át a 2013. augusztus 20-án ala-
pított Oláh György Magyar Matematikai 
Tehetség Díjat. A felvidéki középiskolai 
matematikatanár emlékét idéző elisme-
résben idén a magyarországi Borbényi 
Márton részesült.

Az idei rendezvény 24 előadásán mint-
egy 100 érdeklődő vett részt a Kárpát-me-
dence minden tájáról – például Debrecen-
ből, Pécsről, Zentáról, Szatmárnémetiből. 
A találkozó vasárnap ért véget.

PaedDr. Králik Zsuzsanna

matematika–fizika nap 
a selye jános gimnáziumban

2017. november 17-én Gútán, a Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaköz-
pont szervezésében immár hetedik alkalommal került megrendezésre a 
HEURÉKA! nevű tudománytörténeti vetélkedő.

Az idei verseny témája a Nobel-díjas magyarok voltak, az ő munkássá-
gukból kellett a versenyre jelentkező csapatoknak készülniük. Bödők Zsig-
mond Nobel-díjas magyarok c. könyve, valamint két Nobel-díjas magyar 
író: Elie Wiesel és Kertész Imre egy-egy műve (Az éjszaka, Sorstalanság) 
képezte a téma gerincét. E könyveken kívül egyéb érdekes olvasmányok, 
illetve Nobel-díjas tudósainkkal készült riportfilmek is gazdagították a 
felkészülési anyagot. A terjedelmes anyagmennyiség nem szegte a diákok 
kedvét: 10 csapat jelentkezett a versenyre, Szenctől Tatabányáig terjedően.

A délelőtt folyamán a versenyzők három tudományos előadást hallgat-
hattak meg, majd a finom ebéd elfogyasztása után délután fél kettőkor 
nyitotta meg a versenyt Decsi Katalin igazgatónő. Beszédében köszöntötte 
a verseny zsűrijét és annak elnökét, Dr. Kiss László orvostörténészt, aki a 
2017 nyarán tragikusan elhunyt Ozogány Ernő tudomány- és technika-
történésztől vette át ezt a tisztséget. Dr. Kiss László méltató szavait köve-
tően a jelenlévők egy perces néma csenddel emlékeztek Ozogány Ernőre.

A verseny két fordulóból állt, amely során változatos, izgalmas fel-
adatok követték egymást. A háromtagú csapatoknak nemcsak lexikális 
tudásukra, hanem logikai készségükre is kíváncsi volt a zsűri. A diákok 
szemmel láthatóan élvezték a versenyt, kipirult arccal oldották a furfangos 
feladatokat.

Az első helyet végül az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium csapata 
(Bombicz Eleonóra, Nagy Vivien, Kovács Katinka Noémi, felkészítő ta-
nár: Dózsa Roland) döntő fölénnyel szerezte meg. Második a szenci Szen-
czi Molnár Albert Alapiskola csapata lett (Németh Mónika, Takács Péter, 
Tirinda Eszter, felkészítő tanár: Simon Anita), a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára pedig a komáromi Selye János Gimnázium csapata (Kele 
Fanni, Mokos Márton Örs, Szeder Enikő, felkészítő tanár: Elek József) 
léphetett.

Elmondhatjuk, hogy egy rendkívül izgalmas napot tölthettünk együtt, 
melyet tudásra szomjas diáksereg, felkészült versenyzők, érdekes előadá-
sok és remek hangulat jellemzett. 

heuréka! 
– vii. magyar tudomány-
történeti vetélkedő



hÁzUNk TÁja

a szlovákiai 15 éves 
tanulók eredményei 
Az Adott problémA 
csoportmunkában való
megoldásában

A  feladatsor összeállítói e részterület 
tesztelésekor az OECD országok di-
ákjainak teljesítményét 500 pontban 
standartizálták, ám a szlovákiai diákok 
átlageredménye csak 463 pont volt, te-
hát a mi tanulóink a statisztikai kimuta-
tások szerint jóval az OECD átlaga alatt 
teljesítettek. A  szlovákiaiak teljesítmé-
nye csak a chilei, a görög és az izraeli 
diákok eredményével volt megközelí-
tőleg azonos szinten, tőlük gyengébben 
már csak a  mexikói és a  törökországi 
diákok szerepeltek. A  tesztelés kizáró-
lag elektronikus úton és interaktív mó-
don történt. A diák a feladatok megol-
dásakor egy fiktív csoport tagja volt, és 
együtt kellett működnie a csoport szin-
tén fiktív tagjaival, akiknek a válaszait, 
javaslatait, megjegyzéseit a számítógép 
generálta. Alapvető feladata volt, hogy 
a probléma megoldásához szükséges – 
javasolt és elfogadott – részfeladatokat 
ossza meg a  csoport tagjaival, keres-
se és javasolja a  megoldáshoz vezető 

a 15 éves tanulók oecd pisa 2015 
tesztelésének eredményei
A PISA tesztelések során Szlovákia az 
eddigi részterületek mellett (olvasási 
és szövegértési készségek, matema-
tikai, természettudományi és pénz-
ügyi ismeretek) bekapcsolódott az 
OECD PISA – 2015 felmérés további 
részterületén végzett tesztelésbe is, 
melynek célja feltérképezni, hogy az 
egyén mennyire képes egy adott cso-
port tagjaival együttműködve megol-
dani az előtte álló problémát, vagyis 
hogyan tud csoportmunkában aktív 
tagként dolgozni. Sajnos a szlovákiai 
15 éves diákok ebben a felmérésben 
is csak átlagon aluli eredményt voltak 
képesek elérni. 

E részterület besorolása a  PISA fel-
mérések témaköreibe mindenekelőtt 
azért vált aktuálissá, mert az OECD 
országok oktatási rendszerében – fő-
ként a  természettudományi tantár-
gyak tanításában – egyre nagyobb 
hangsúllyal van jelen a tanulók tuda-
tos kutatási aktivitásra való nevelése, 
valamint a projekt- és a csapatmunka 
végzéséhez szükséges készségek fej-
lesztése. Ezen követelmények teljesí-
téséhez azonban már nem elegendő 
csak a  szükséges szaktudással felvér-

tezni a  tanulókat, hiszen az eredmé-
nyes csapatmunkához elengedhe-
tetlenül szükséges, hogy a  tanuló 
rendelkezzen azokkal a készségekkel, 
jártasságokkal, amelyek nélkül szinte 
képtelen sikeresen együttműködni 
az adott csapattal egy feladat közös 
megoldásában. Ugyancsak fontos 
követelmény a  kritikus gondolkodás 
megfelelő szintre való fejlesztése is. 
Ezeket a változásokat főként a mun-
kaerő-piac változó követelményei 
generálták, és az iskola kötelessége 
minderre felkészíteni a  tanulókat. 
Napjainkban tehát nemcsak  lexikális 
tudással kell felvértezni a fiatal nem-
zedék tagjait, hanem olyan kompe-
tenciákkal, készségekkel és jártassá-
gokkal is. Ezek nélkül szinte biztosan 
hátrányba kerülnek akkor, amikor az 
életben boldogulni szeretnének, ami-
kor a képességeiknek, illetve az elkép-
zeléseiknek megfelelő munkahelyre 
szeretnének bekerülni. E készségek 
között kiemelkedő fontosságú, hogy 
minden probléma nélkül képesek le-
gyenek eredményesen dolgozni egy 
csapat, egy szakmai csoport, egy kö-
zösség tagjaként a rájuk váró feladat, 
probléma megoldásában.
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stratégiát, eljárásokat és konkrét lépéseket, és azok sikeres 
alkalmazásával teljesítse a feladatot – tehát oldja meg a prob-
lémát. A válaszok, a megoldások eltérő szintjei alapján a tanu-
lók négy tudásszintbe kaptak besorolást. Az 1. szinten azok 
a diákok rekedtek, akik a feladatokat csak sok problémával és 
rendkívül igénytelenül, szinte önálló ötletek nélkül oldották 
meg, tehát szinte kizárólag csak a  társaik javaslataira, ötle-
teire támaszkodtak. A 2. szintet elérők képesek saját maguk 
is hozzájárulni a csoporttársak munkájához – de csak a kö-
zepesen igényes feladatok megoldásában. A 3. szinten lévők 
olyan feladatok közös megoldásába is aktívan bekapcsolód-
nak, amelyek komplex megoldási eljárásokat és következetes 
együttműködést igényelnek a csoport tagjaitól. A 4. szint már 
azt jelentette, hogy a tanuló képes a csoport tagjaival szorosan 
és magas színvonalon együttműködve sikeresen megbirkózni 
a bonyolult, igényes feladatokkal is.

A  szlovákiai tanulók eredményei egyértelműen jelzik, 
hogy iskoláink milyen szintű képességekkel ruházzák fel di-
ákjaikat. A teljesítmények százalékos analízise után ugyanis 
a következő állapot tárul elénk: diákjaink 9,5%-a még az 1. 
szintbe bekerüléshez szükséges pontszámot sem volt képes 
elérni (az OECD átlaga 5,7%). Ugyanakkor a 4. szintet csak 
a 2,7%-uk érte el, míg az OECD államok diákjai közül ezt 
a  minősítést a  teszteltek 7,9%-a érdemelte ki. Az 1. szint 
alatt teljesítő diákjaink többsége szakközépiskolában – nem 
érettségivel végződő képzési szakon –, illetve alapiskolában 
tanul, a 3. és a 4. szintet pedig főként a gimnáziumokban ta-
nulóknak sikerült elérniük. Általánosan érvényes, hogy a lá-
nyok leginkább az egymás közötti kapcsolatokra fókuszálva 
próbáltak megbirkózni a feladatokkal, a fiúk azonban szinte 
kivétel nélkül a csoportmunkát igyekeztek előnyben része-
síteni. Ugyancsak általánosan érvényes, hogy a szociálisan 
hátrányos helyzetben élő tanulók nagyobb jelentőséget tu-
lajdonítanak a csoportmunkának, míg a magasabb szociális 

az iskolaügyi minisztérium 
Új hivatalvezetője 
mario schrenkel

A Szlovák Köztársaság kormánya 2017. nov-
ember 21-én Mario Schrenkelt nevezte ki az 
iskolaügyi minisztérium hivatalvezetőjévé, 
ugyanis Lukaš Machala, a  nevezett hivatal 
előző vezetője erről a tisztségről lemondott. 
Ing. Mario Schrenkel előző munkahelyi be-
osztásában vezérigazgatóként irányította 
a Nemzeti Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Központot, melynek hatáskörébe tartozott 
a  mezőgazdasági szakágazatban működő 
kutatási szervezetek irányítása is. Az új hiva-
talvezető a Comenius Egyetem Nemzetgaz-
dasági Karán szerzett egyetemi végzettséget. 
Sokéves irányítási tapasztalatokkal rendelke-
zik, hiszen a bankszektorban, a termelési és 
kereskedelmi szakágazatokban is felső szintű 
menedzserként és igazgatóként tevékenyke-
dett. 

és jobb gazdasági körülmények között élők többre becsülik a 
kölcsönös kapcsolatokat. Ezek az eltérések statisztikai szem-
pontból is nagyon jelentősek, és a tesztelésben résztvevő 
minden OECD ország diákjaira egyaránt jellemzőek.

Azok a tanulók, akik a véleményükre, állásfoglalásukra 
kérdező kérdőívekre azt válaszolták, hogy egyetértenek azzal 
az állítással, mely szerint „Örülök a társaim sikerének“, illetve 
„Mindig figyelembe veszem, hogy másokat mi érdekel“, szin-
te kivétel nélkül jobb eredményeket értek el a természettu-
dományi ismeretek és a feladatok csoportmunkával történő 
megoldása terén, mint azon társaik, akik ezekkel az állítások-
kal nem értettek egyet. Ugyancsak sokkal eredményesebbek 
voltak azok, akik a „Szeretek együttműködni a társaimmal“ 
véleményt érezték a sajátjuknak, míg az ellenkező véleményt 
vallók inkább a gyengén teljesítők közé tartoztak.

Az OECD PISA tesztelés ezen részterületébe, amely a cso-
portmunka sikeres végzéséhez szükséges készségek szintjét 
mérte fel, a világ 52 országa kapcsolódott be teljesen önkén-
tesen, hiszen érdekelte őket, milyen szinten képesek a meg-
szabott korosztályú tanulóik csoportmunkában megoldani 
az előttük álló problémákat. Összesen 123 412 tizenöt éves 
tanuló tette ezt a  világ 52 országából. Szlovákiában erre 
a tesztelésre 2015 április végén került sor, 292 iskola 1856 di-
ákja részvételével – közöttük természetesen magyar tanítási 
nyelvű iskolák is szerepeltek. A tesztelést a Szabványosított 
Mérések Nemzeti Intézete (Národný ústav certifikovaných 
meraní – NÚCEM) szervezte. A  teszteléssel kapcsola-
tos részletes  információk a NÚCEM weboldalán az aláb-
bi címeken találhatók: Prvé  výsledky z oblasti  tímového 
riešenia problémov z pohľadu Slovenska v štúdii PISA 2015, 
Uvoľnená úloha z oblasti riešenia problémov: XANDAR (A 
PISA 2015 felmérésről készült tanulmány Szlovákia szem-
szögéből – a problémák csoportmunkával történő megoldá-
sa).
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az én Városom
könyVajánlókaTedra

Több város is belopta magát a szívembe: 
az egyik a  látnivalókban bővelkedő Eger, 
a  másik a  nyugalom szigetének számító 
Nagyvárad, a harmadik pedig a vizek város-
ának is nevezett Gyula. E város neve halla-
tán két dolog jut az ember eszébe az első pil-
lanatban. Az egyik a kolbász, a másik pedig 
a város turisztikai attrakciója, a gyógyfürdő. 
A nagyvárosok mindig feszélyeznek. Szere-
tem a nagy múlttal rendelkező kisvárosokat, 
azokat, amelyek utcáiban sétálva belefutha-
tunk a  történelem emlékeibe. Azokat, ahol 
látni a fejlődést, a tenni akarást, ha lépten-
nyomon műemlékbe, értékbe botlunk, ahol 
sok a  zöldövezet, a  városközpont pedig 
megújult külsővel és szökőkutakkal teli par-
kokkal kápráztat el. Nem mellékes az sem, 
ha klasszikus panelházak sem rontják a vá-
ros összképét. Gyula város gótikus tégla-
várának megtekintése maradandó élményt 
nyújtott, pedig már kétszer is ellátogattam 
az ódon falak közé, ahol szinte érezni lehe-
tett az elmúlt évszázadok illatát, a  felújítás 
ellenére is. Ritka látvány nyújt a  vár, mert 
Közép-Európa síkvidékének ez az egyet-
len épen maradt téglavára. A várban és a 
várkertben rendszeres programokkal vár-
ják a  szervezők az érdeklődőket. A Gyulai 
Várszínház is itt nyújt kulturális feltöltődést 
az  arra szomjazó közönségnek. A várkert 
azonban nemcsak a fesztiválok ideje alatt 
telik meg élettel, hiszen egész évben kelle-
mes sétákat tehetünk a  történelemmel át-
itatott környezetben. Jó időben csónakáz-
hatunk vagy akár még vízibiciklizhetünk 
is a csónakázó tavon, télen pedig a korcso-
lyázás szerelmesei vehetik birtokba a jéggé 
dermedt vízfelszínt. A  város utcáin sétálva 
megtaláltuk Erkel Ferenc szülőházát, vala-
mint egy csodálatos mozaikképet a  vízka-
pus szökőkút mellett, amelyik Dürer Ádám 
és Éva című alkotását ábrázolja és tükrözi 
vissza a  járófelületre. S  hogy erre a  képre 
esett a választás, talán annak is köszönhető, 

hogy Dürer ősei a Gyula melletti Ajtósfal-
váról származtak. Megcsodáltuk sétánk so-
rán a világórát is, így a smaragdzöld üveg-
gömbről földünk valamennyi időzónáját 
leolvastuk. Aki Gyulára látogat, ne hagyja 
ki a  gyógyfürdő szomszédságában találha-
tó  Csigakertet sem, ahol megleltük többek 
között Sissi királyné szobrát is. A kiadós séta 
után akár be is térhetünk a gyógyfürdőbe, 
hogy élvezzük a gyógyvíz jótékony hatását. 
A medencék száma szinte megszámolhatat-
lan, s nemcsak a gyógyulni vágyók, hanem 
azok is élvezhetik a  vizet, akik egyszerűen 
csak sportolni, kikapcsolódni szeretnének. 
Gyula mocsaras vidékre épült, s hogy szim-
bolizálják a vizek városa elnevezést, a főté-
ren szökőkutakat, csobogót építettek. Az 
esti sétánk során megcsodálhattuk a várost 
kivilágított pompájában, és vallom, hogy 
a  látvány mindenkit ámulatba ejtett. Nem 
kevésbé a Százéves Cukrászda – ide belép-
ve olyan érzés kerített minket hatalmába, 
mintha visszarepültünk volna az időben. A 
belső termekben korhű és eredeti vagy gyö-
nyörűen restaurált beidermeier tárgyakat 
találtunk. Valódi időutazásban volt részünk. 
A kínálat sem volt utolsó, a kávé, a cukrász-
sütemények ízvilága feledtette velünk a  fá-
radságot, ami a  több kilométer gyaloglás 
mellékhatásaként telepedett ránk. A  cuk-
rászdában egy kiállítás is megtekinthető ál-
landó jelleggel, ami valóban egyedivé teszi 
a helyet. 
Gyulára bármikor szívesen visszamegyek, 
mert azt érzem, hogy jó ott lenni. Csak így, 
egyszerűen. Ott képes vagyok arra, hogy ki-
engedjem magamból a fáradt gőzt, sőt még 
arra is, hogy az örökös rohanást lecseréljem 
egy igazi, felfedező sétára. Ez talán annak is 
köszönhető, hogy ott szinte senki nem siet 
sehova, az egy percre jutó lépések száma 
minden bizonnyal messze elmarad az álta-
lam megszokott tempótól.

gyula, te Csodás!

nagy erIka

szerzőInk

Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánljuk mesekönyveinket. Felhívjuk figyelmüket, hogy most kedvezményes áron rendelhetők.

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

a lIlIum aurum kIadó akCIós ajánlata

Doc. BÁRCZI ZSÓFIA, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara dékán asszonya, Érsekújvárban él (zbarcziova@ukf.sk);  
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Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); Mgr. KALOCSÁNYI MÓNIKA, a Komáromi Munka Utcai 
Alapiskola tanítónője, Komáromban él (kalocsanyi.m@gmail.com); Mgr. KANTÁR BALÁZS, PhD, az udvardi Majthényi Adolf Alapis-
kola tanára, Érsekújvárban él (turbogyick@gmail.com); PaedDr. MASSZI JÁNOS, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskola igaz-
gatója, Dunaszerdahelyen él (vamberygimi@nextra.sk); NAGY ERIKA, a SZMÍT titkára, Nyárasdon él (nagyerika.nagy3@gmail.com);  
PaedDr. NAGY LEHOCKY ZSUZSA, PhD, a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara adjunktusa, Érsekújvárban él (znlehocka@ukf.sk);  
PÁZMÁNY ANNAMÁRIA, a dunaszerdahelyi Október Utcai Óvoda igazgatónője, Dunaszerdahelyen él (annamaria73@gmail.
com); PaedDr. PETERNAI ZSUZSANNA, PhD., a Pázmány Péter Gimnázium igazgatója, az eTwinning nagykövete, Érsekújvárban él 
(zuzana.peternai@gmail.com); doc. PINTES GÁBOR, PhD,  a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának tudományos 
dékánhelyettese, a Katedra Társaság elnöke, Dunaszerdahelyen él (gpintes@ukf.sk, edu.gpintes@gmail.com); STIRBER LAJOS, nyugal-
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