ISKOLA, NAGYMEGYER

AP
JANIGA JÓZSEF MŰVÉSZETI AL

A nagymegyeri zeneiskola 1956-ban alakult
meg, járásunkban az első ilyen intézményként.
A kezdeti években nagyon szerény körülmények között folyt a tanítás, amely tulajdonképpen csak a zongorára és hegedűre szorítkozott,
kis mértékben a gitárra és a harmonikára.
Az iskola igazgatója az alapítástól 1958-ig
Dr. Duka Zólyomi Norbert volt. 1958-ban Mahler Anna vette át az iskola vezetését. Némi javulást az 1960-as év hozott, amikor Nagymegyer
megszűnt járási székhely lenni, és felszabadult a
járásbíróság épülete, amelybe a zeneiskola költözött. Ebben az időben alakult meg az iskola
vonószenekara Ladislav Výbošťok vezetésével.
Mahler Anna igazgatónő megalapította az iskola gyermekkórusát, amely az ő vezetésével
működött.
1967-től 1969-ig Karol Sucháň irányította az
iskolát, aki a Nový tradicionál pozsonyi dzsesszzenekar dobosa volt. 1969/70-es években az
igazgatói posztot Fehér Mária foglalta el, majd
ezt a tisztséget Limpár Ferenc látta el. 1989-ben
Baranyai Mária igazgatóhelyettes lett az iskola
megbízott vezetője, majd az 1991/92-es tanévtől
Kraus Margit látta el az igazgatói tevékenységet.
Kraus Margit nyugdíjba vonulása után 2019től az iskola Csicsay Földes Éva igazgatónő vezetésével működik.
Jelenleg 340 növendék látogatja iskolánkat
zenei, képzőművészeti, tánc, illetve dráma szakokon.
Kiemelt feladatunknak tartjuk a művészeti
értékek közvetítését az oktatás tartalmában és
folyamatán belül is. A diákokat jól felszerelt,
barátságos szaktantermek, minőségi hangszerpark várja. Egyéni órák keretében biztosítjuk a
személyre szabott figyelmet, az egyéni haladási
tempó lehetőségét.
Az intézményesített zeneoktatás – azon belül
zeneiskolánk – olyan többleteket nyújt, mint
a rendszeres fellépési lehetőségek, a színpadi
gyakorlat elsajátítása, ezáltal az önkifejezés és
az önbizalom fejlődése, továbbá megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyekre való
felkészítés, amely a kitartásra, összpontosításra
tanítja a tanulókat.
Intézményünk a nevelés-oktatás feladatán túl
felvállalja a település kulturális értékeinek megőrzését, hagyományainak ápolását. Tanáraink,
növendékeink példamutató művészi tevékenysége jelentős szerepet tölt be a város kulturális
életében.
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CSENGER ORSOLYA

A DŰLŐK
DŰ
ŰLŐ
ŐK
Elővőgy. Nedámok. Pereserdő. Hegyalja. Búcsi ember
berr
nelánya 28 évesen ismeri meg szülőfaluja dűlőinek elnen, a
vezéseit, elterüléseinek pontos helyét, és 31 évesen,
ön-járványhelyzet okozta mozgáskorlátozásnak köszönogy
hetően válik egyik kedvenc szabadidőtöltésévé, hogy
rendszeres sétákat tegyen a határban.
ép-Sétálásaim közben autentikus népzenét vagy népzenei feldolgozásokat, klasszikus zenét hallgattam, dee
deett
egy alkalommal a lejátszó egy verssel kedveskedett
ku
ult
nekem, majd még eggyel, és még eggyel..., így alakult
ezei
ki, hogy Weöres Sándor, Reményik Sándor, Túrmezei
ányy
Erzsébet, Krúdy Gyula szavait hallgatva ért néhány
agyy
elém ugró őz, felröppenő fácán, ugráló nyúl vagy
hopp, elfogyott az út.
ves
De az igazat megvallva: szülőfalumat már tíz éves
koromtól távolinak éreztem magamtól. Sajnos az isem
kolaváltással (kisgimnázium) szinte teljesen kiestem
za-a falu életéből, elszakadtam a közösségtől. Így hazaja
jr
költözésemkor nyitott szemmel, mint egy turista, ú
újra
fel akartam fedezni Bulchu vezér települését:
ó... a Szent István teret, ahol az 1914-ben épült rróyemai katolikus harangláb található, és ami körül gyeliizrekként fogócskáztunk, cápásat játszottunk, biciklizuttull
tünk, görkoriztunk, beszélgettünk, itt-ott huncutul
meg is húztuk a harangot.
nekk
... a mezőgazdasági szövetkezet irodaépületének
gy
homlokzatán látható mozaikképet, ami több mint eegy
olt,
évtizeden keresztül rendszeresen az első látkép volt,
tegg
te
miután felhúztam ablakom redőnyét. És az a rengeteg
bál, ami ott szerveződött!
aláá... a halastót, ahol az egyik legjobb program a csalárdi és baráti szalonnasütés, hattyúk etetése, titkos fürdőzések, télen zenés jégkorizás, forraltborozás,
k,
… a fődásást, ahol hintáztunk, fűben feküdtünk,
lőttt
... a halastó melletti kiserdőt, ahol húsvét előtt
gallrendszeresen ibolyáztunk, és ahol biológiára szorgalmi egyesért mohát szedtem,
na
... a helyi temetőt, ahol fára mászva minden éven
hársfa virágát szedtük nővéremmel,
... az Újhegyet, ahol alsó tagozatos kisdiákként táj-futó csapatokban versenyeztünk. De szerettem!
... a Faluház mögötti Petőfi-szobrot, a trianoni ke-e eg
resztet, ahol mindig-mindig összejönnek a falu megemlékezni kívánó tagjai,
dáát,
t
... a felújított intézményeket, a Szivárvány Óvodát,
alla-alaaminek az udvarán levélből, homokból, sárból palantaa
csintát sütöttünk, a nagy kék, többszemélyes hinta
ona
megállás nélkül himbálózott előre, hátra; a Katona
ásaa
Mihály Alapiskolát, ahol az alapkészségek elsajátítása
is
mellett, zongora, első szerelem, chrumki a büfébőll is
terítékre került,
egg-... a búcsi szőlőhegyet, ahol a kétkezi munka megezez
tanított az alázatra (Pedig gyerekként hogy ellenkezzés
és,
tem!): kapálás, bújtatás, venyigekihordás, metszés,
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ültetés, szüretelés; mély beszélgetések vagy épp a nyugalom színtere. Teljes kiszakadás a hétköznapokból,
... a búcsi pinceutat, ahol egymás borainak kóstolása mellett a beszélgetés, éneklés, zenélés kerül terítékre,
... a Kerekfüzest, ahonnan mindenki barkát szed, és
amiről a helyi néptánccsoport is a nevét kapta,
... a falu utcáit, amiket számtalanszor körbebicikliztem, vagy amiken délutánonként egy varázskövet
rugdosva jutottam haza az iskolából,
... a háromméterest (tavunk egy része), ahol kamasz lelkem rendszeresen nyugalmat talált,
... a Káposztás utcát, ahol illatos bodzát szedtünk
télire,
... a Bulcsú vezér lovasszobrát, aminek felavatásakor
„lehullt a lepel“, és az én hét éves arcomon egy tátott
szájat és két csillogó barna szemet lehetett látni,
... az I. és II. világháborús emlékművet, ami a nagypapám sírjától „egy kőhajtásnyira” áll,
... a lelki békét segítő református templomot, ahol
egy tábla áll a faluból kitelepítettek, deportáltak emlékére. Bár a búcsi dédszüleim nem érintettek, viszont
a Csehországba deportált kisújfalusi dédapám és családja mindig eszembe jut róla,
... Csekes Ica „féhaját“, amit bármelyik skanzen,
néprajzi múzeum megirigyelne,
... az Attila Malmot, ahova gyerekként minden októberben szüleimmel és nővéremmel elmentünk vacsorázni, és az étlap igénye nélkül rendszeresen rántott sajtot rendeltünk hasábburgonyával és mártással,
... a Babamúzeumot, ahol a babákat Felvidék autentikus viseleteibe öltöztették,
... Gál Sándor munkásságát, aki folyamatosan tanít:
„őrzöm a vályogfalak árnyait
a visszafordult időben
s ha elgondolom
mennyi omladék
vár még rám
s mennyi
holnapi munka
hogy megtisztuljon
a belső tér — —
mert minden ami
ma még
falként áll előttem
törmelékké omolhat
bármelyik hajnalon“
... Katona Mihály református lelkipásztorunk, földrajztudósunk aktív tevékenységét a faluban és a Kárpát-medencében,
... a „Gatyaszár utcát“, a búcsi hortobágyot, az
iránymutató gólyafészket,
... és nem utolsósorban a barátokat, akikkel mindig
pihentető „kiülni“ a már említett pinceútra egy nagy
pohár hideg roséfröccs mellé, közben házi hamburgert, palacsintát, bográcsban rotyogó finomságot
vagy épp lángost eszegetni.
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PINTES GÁBOR

MI JÖHET MÉG…
AVAGY MIT ÉRTÜNK/ÉRTHETÜNK MINDABBÓL,
AMI KÖRÜLÖTTÜNK ZAJLIK?
Gondolkodóba esem, hogy amolyan „21.
századi boldog békeidőknek” vagy inkább
vihar előtti csendnek nevezzem azt a pár
évet, évtizedet, melyek a kilencvenes évek
végétől egészen 2020 tavaszáig tartottak.
A rendszerváltás/változás kaotikus évtizede után úgy tűnt, hogy mindennapi
életünk egy olyan pályát ír le, amely fokozatos és folyamatos fejlődésnek értelmezhető. Még akkor is, ha a kezdeti illúziók
többsége ekkorra már szertefoszlott, és
józan ésszel és racionális számítással világossá vált, hogy a kelet és a közép az nem
nyugat, a közép-keleti nyugdíj fényévekre
van a svájci nyugdíjtól – akárhány pillérből csordogál az majd. Végbementek az
integrációs folyamatok, nyíltak a határok.
Legtöbben dönthettek is arról, hogy mit
kezdjenek mindezzel. A kitágult és globális jelleget öltő világ egyszersmind be
is szűkült azzal, hogy világunk nagy része
úm. világfaluvá vált, melyben látszatra eltűntek a távolságok, a titkok és a tabuk, elmosódásnak indultak a különbségek. Azt,
hogy mindez jó-e vagy sem, talán nem is
itt kell oldanunk és megoldanunk. Ez a
„világfalusiasodás” viszont felszínre hozott olyan energiákat, melyeknek töltése
nem mindig nevezhető pozitívnak. Voltak bizonyos előjelek, mint pl. a 2008-ban
elkezdődő világválság, mely nem egyértelműen nevezhető csupán gazdasági válságnak. Mire úgy-ahogy kikecmeregtünk
a válságból, a mindennapi életünkbe tenyerelt bele a világjárvány 2020 tavaszán.
Járványok voltak és valószínűleg lesznek
is még. Ám saját bőrön (fejben, tüdőn…)
megtapasztalni mégis csak más, mint történelemkönyvből olvasni róla. Sokat és
sok mindenkit vesztettünk el a világjárvány miatt és által. Kissé paradox módon
próbáltuk keresni benne a pozitívumot
is. S láss csodát, még találtunk is. Viszont
a több mint két éve tartó sajátos állapot
(melynek megvan a maga dinamikája is)
felszínre hozott megannyi arroganciát,
kételyt, bizalmatlanságot, hitetlenséget,
csüggedtséget, türelmetlenséget és „kivagyiságot” is. Meglepő módon leginkább
azok körében, akiknek nem kellett drámai módon meg- és átélniük igazán kritikus helyzeteket. Vagy éppen ezért? Mármár lecsengeni látszott a pandémia, erre
pár kilométerrel az országhatárunktól háború tört ki. A 40+-os generáció emlékezhet még a délszláv háborús konfliktusra, a
mostani azonban valahogy másnak tűnik.
Talán azért, mert az egyik fél egy (atom)
nagyhatalom, és az ember képes eljátszadozni különféle forgatókönyvekkel… A
pandémás helyzethez hasonlóan itt sem
szándékozom okokról és lehetséges vég-

kifejletekről elmélkedni. Mindössze jelezni szeretném, hogy a háborús konfliktus
sem fog nyom nélkül elmúlni. S mindezek
mellett még szerencsésnek mondhatjuk
magunkat, hogy a konfliktus nem nálunk
zajlik. A rossz és szörnyűség az, hogy egyáltalán zajlik. Azt, hogy pontosan miért
is történik mindez, nem hiszem, hogy
van esélyünk jelen helyzetben megtudnunk. Nem tudok (és nem is akarok)
vitába szállni azzal a véleménnyel, hogy
kevés rosszabb dolog lehet egy ember
életében, mint a járvány és a háború. Pár
sorral feljebb „boldog békeidőket” említettem. Nagyon úgy tűnik, hogy mindez
már a múlté. Nem akarok komor és peszszimista jövőképet festeni, de a jelenből
kiindulva reálisan azzal kell számolnunk,
hogy bármennyire is közhelynek számít,
a bizonytalanság a legbiztosabb pont az
életünkben. Amikor viszont nevelésről és
oktatásról beszélünk, pozitív célok lebegnek előttünk. Új kihívással nézünk szembe, biztos jövőt kell építeni, bizonytalan
körülmények között.
A Katedra Csoport (Katedra folyóirat, Katedra-versenyek, Katedra Társaság) helyzete nem hasonlítható sem a
pandémiás helyzethez, sem a háború által
kiváltott következményekhez. Bizonytalanság azonban kijutott a Katedrának is.
A Katedra Alapítvány több évtizedes bábáskodás után úgy határozott, hogy nem
kívánja tovább folytatni ezen tevékenységét. Ezért hozta az élet/sors azt, hogy 2022.
április/május hónapoktól a Katedra Polgári Társulás tesz meg minden tőle telhetőt
azért, hogy a Katedra Csoport továbbra
is éljen, létezzen, működjön, segítsen. Elsősorban azért, hogy teljesíteni tudja azon
küldetését, mely a felvidéki magyar nevelés-, iskola- és oktatásügy felemelkedésében és szakmai támogatásában ölt testet.
Esetünkben talán hatványozottan igaz az
„alulról építkező” jelző, melyet egy maroknyi csapat próbál per pillanat életben
tartani, de célként a folyamatos és fokozatos fejlődést és tökéletesedést tűzi ki. Nem
zöldmezős építkezés a Katedra, azonban
a múltat tisztelve és elismerve a jövőbe
tekintünk. Látható és kevésbé látható változtatások már bekövetkeztek, és nagy
valószínűség szerint a jövőnk sem lesz
statikus. Építkezni szeretnénk, építkezünk,
leginkább azért, mert mindennek értelmét
látjuk. Még akkor is, ha a jelen tényleg
nagyon bonyolult és kiszámíthatatlan. S
amennyiben támogató közegben tehetjük
mindezt, az plusz motivációt jelent minden „Katedrásnak”.
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BRUTOVSZKY GABRIELLA

NEMCSAK HOLLYWOODBAN VANNAK HŐSÖK…
BESZÉLGETÉS BENYOVSZKY MÁNYA ÁGNESSEL
Benyovszky Mánya Ágnes mese- és
ifjúsági regényíró, aki fantáziadús és
szövevényes történeteivel üdítő színfoltja a kortárs gyermekirodalomnak.
Rajong a Monarchia építészete iránt,
főhőseihez hasonlóan felfedező, kíváncsi alkat. Akinek már volt szerencséje beszélgetni Ágival, tudja, hogy
humora mennyire sziporkázó, és remekül megtalálja a hangot a fiatalokkal. A pozsonyi Kék templomról szóló
mesekönyvét követően nemrégiben
jelent meg ifjúsági regénye, a Winter-vakáció. Írói munkássága mellett
aktívan űzi a pedagógusi szakmát, és
egy-egy „pozsonyi séta” során is öszszefuthat vele az ember.
2014-ben a Pozsonyi Kifli Polgári
Társulás speciális gyermekirodalmi
sorozatának, a Pozsonyi meséknek
a harmadik köteteként jelent meg a
Lechner című mesekönyved, 2021
november végén pedig a SIK Polgári Társulás gondozásában a legújabb
ifjúsági regényed, Winter-vakáció
– Nyári kaland Pöstyénben címmel.
Mindkét mű érdekessége, hogy az
olvasó egy narratívába helyezett ismeretterjesztő tartalommal találja
magát szembe, melyben történelem

és irodalom játékos módon fonódik
össze. A Lechner esetében ez a történet Pozsonyba helyeződik, a híres
Lechner Ödön által tervezett Kék
templomba, a Winter-vakációban pedig Pöstyénbe. Honnan jött a rendhagyó mesekönyv ötlete?
A Lechner, ahogy említetted, egy
könyvsorozat egyik darabja, amelynek pl. a terjedelmét, a célközönségét
illetően igazodnia kellett a korábbi
kötetekhez. A Winter-könyv esetében szabad kezet kaptam a kiadótól,
rám bízták, milyen formában, kinek
címezve írom meg a pöstyéni fürdőt
felvirágoztató Winter Lajos életét.
Kamaszkoromban imádtam Jókait, Mikszáthot, de azóta gyökeresen
megváltoztak az olvasói szokások, az
enyémek is. Egyszerű, pörgős történetmesélésben gondolkodtam, különben sem szerettem volna – és nem is
tudnék – az említett „nagyokkal” konkurálni. Így, hogy ifjúsági regény lett
belőle, remélhetőleg többeket megszólít. Az olvasói visszajelzések alapján a
gyerekek mellett a szülők, nagyszülők
is elolvasták a Winter-vakációt.
Látszik, hogy könyveidben a regionalitáshoz való fűződés nagy szerepet kap. Az ifjúsági irodalomban

ez a témakör kevésbé reprezentálja
magát. Miért tartod fontosnak ezt az
irányt?
Tanár és szülő is vagyok. Gyerekek
vesznek körül, velük töltöm a legtöbb
időt. Fontos számomra, hogy ők mivel töltik a sajátjukat. Történelemtanárként az az elsődleges célom, hogy
az egyetemes történelmi események
mellett a gyerekek ismerjék, megismerjék a szülőföldjüket, a helyet, ahol
élnek. Szeretném a tanítványaimnak,
olvasóimnak megmutatni, bebizonyítani, hogy nemcsak azok a történelmi
személyek érdemesek a figyelmükre,
akikről pl. Hollywoodban filmet forgattak, hanem a mi régiónkban is éltek olyan emberek, akik valami igazán
fontosat, maradandót alkottak.
A regionalitás mellett a transzkulturalitás is nagy hangsúlyt kap a
műveidben, hisz a történeteidet többnyelvű környezetbe helyezed. Például
a Winter-vakációban a 13 éves Nati
Pöstyénbe kerülve szlovák és angol
nyelven is feltalálja magát az elé táruló
váratlan helyzetekben. De izgalmas játékba hívod a címben szereplő német
„Winter” kifejezést is. A te életedben
hogyan jelenik meg és mit jelent a kulturális és nyelvi sokszínűség?
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Az anyanyelvemet ismerem és beszélem a legjobban, de az évek során egész
elfogadhatóan megtanultam szlovákul.
A rendszerváltozás évében kezdtem a
gimnáziumot, ahhoz a korosztályhoz
tartozom, akik addig oroszt, aztán
meg – az én esetemben – angolt tanultak. A mai gyerekek egész kicsi korban
találkoznak az angollal, és több idejük,
lehetőségük és esélyük is van rá, hogy
jól elsajátítsák a nyelvet. Tapasztalataim szerint Natihoz hasonlóan sok húsvér mai gyerek is remekül megérteti
magát angolul. Ami a szlovákot illeti,
az már nem olyan általános, de ez egy
külön regényt érdemelne. Én mindenesetre nagyon boldog vagyok, amikor
eredetiben élvezhetem a kedvenc cseh
vígjátékaimat, vagy sikerül „megfejtenem” valamilyen számomra fontos
angol nyelvű szöveget.
Mindkét könyvedben rendkívül érdekes kísérlet a dokumentumszerű
elemek és a fikció összekapcsolása,
melyhez például a Winter-vakációban
segítségül hívod az intermedialitás
eszköztárát is. Apa Eszter grafikai
illusztrációi mellett a könyvben jócskán fellelhetők például eredeti, korabeli fotók is. Ezek honnan származnak? Hogyan néz ki nálad az alkotói
folyamatban a forráskutatás?
Régóta nagy rajongója vagyok Lechner Ödön műépítésznek és az általa
képviselt magyar szecessziónak, gyűjtöm a vele kapcsolatos szakirodalmat,
úgyhogy a Lechner írása idején már
minden a kezem ügyében volt. Winter Lajos A mankótörő c. önéletírása 1997-ben jelent meg, még akkor
megvettem, olvastam, most elsőszámú kiindulópontként szolgált. Kedvenc korszakom az Osztrák-Magyar
Monarchia fennállásának valamivel
több mint fél évszázada, szép gyűjteményem van pl. a Monarchia gyógyfürdőivel foglalkozó munkákból is.
Alexovič Gáborral és Fehér Krisztával,
a SIK PT két „frontemberével” helyszíni szemlét tartottunk Pöstyénben,
jártunk az ottani balneológiai múzeumban, amelynek igazgatója készséggel a rendelkezésünkre bocsátotta a
könyvben szereplő fotókat. Ezen kívül
„felvásároltunk” mindent, ami Pöstyénnel és a Winterekkel kapcsolatban
– szlovákul – megjelent. A szlovákok
számára ugyanis sokkal inkább ismert
a család és Pöstyén összefonódásának
története, az utóbbi 10-15 évben számos ezzel foglalkozó írás, könyv jelent
meg szlovákul, a Winter-vakációhoz
hasonló munka viszont nem. Ezért

is remélem, hogy jó visszhangja lesz
majd a hamarosan megjelenő szlovák
fordításnak.
A mesekönyveid mellett rendszeresen jelennek meg recenzióid, tanulmányaid és egyéb írásaid. Többek között kiemelendő a 2014-ben szlovák
nyelven megjelent Belle Èpoque című
könyved, illetve a 2015-ben Arcképek
és homlokzatok c. munkád, mindkettőben a Pozsonyban 1890 és 1914
között alkotó építészekkel, építési
vállalkozókkal és az általuk tervezett,
kivitelezett házakkal foglalkozol. Mit
jelent számodra az írás? És hogyan
születnek ezek a műfajilag igencsak
sokszínű és változatos művek?
Az említett két építészettörténettel
foglalkozó munka az egyetemi szakdolgozatomból született, annak kiegészítése, továbbírása. Mind a négy
eddig megjelent könyvemet összekapcsolja a Monarchia építészete iránti
rajongásom. A két tudományos – ám
olvasmányos! – munkám mellett nemcsak a Lechner, de a Winter-vakáció is
foglalkozik építészettel, hiszen a Winter családnak és a bizalmukat élvező
tehetséges építészeknek köszönhetjük
azokat a házakat, amelyek a mai napig
meghatározzák a pöstyéni fürdő arculatát. Ami az írást mint alkotói folyamatot illeti, mára oda jutottam, hogy
legalább annyira szeretek írni, mint
olvasni, ha nem jobban.
A Comenius Egyetemen végeztél
magyar-történelem szakon, és jelenleg is aktívan folytatsz pedagógiai
tevékenységet az érsekújvári Czuczor
Gergely Alapiskolában. Milyen tanári
tapasztalataid vannak? Hogyan lehet
motiválni a mai fiatalokat?
Minden tanár folyamatosan arra panaszkodik, hogy milyen nehéz a gyerekek figyelmét lekötni, motiválni őket.
Nos, ebben van némi, nem is kevés
igazság. Mivel én sem akarom magam
halálra unni egy adott tanítási órán, és a
gyerekeket is igyekszem lekötni, ennek
szellemében cselekszem. Magyarórán
a tankönyvbeli példamondatok vagy a
kész tollbamondások helyett gyakran
magam találok ki olyan szövegeket,
amelyek az adott osztályra vonatkoznak, ezeket nagyon „díjazzák”. Törin
különböző videókat használok, gyakran firkálok fel rajzos összefoglalókat
a táblára. Igyekszem hiteles és őszinte
lenni, következetes is, de az nem mindig sikerül. Természetesen minden nap
és osztály más, van olyan, hogy a jól
elvégezett „munka” örömével, feldobódva jövök ki az óráról, máskor meg

legszívesebben a kardomba dőlnék, ha
lenne.
Mindig is foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon egy tanár, aki egyébként meseíró is, be tudja-e, akarja-e
vinni a saját történeteit az óráira, és
ha igen, hogyan?
Nem reklámozom a tanítványaimnak a könyveimet direkt módon, az
nagyon ciki lenne. De ahogy ők is, én
is beszámolok arról, hogy milyen filmet láttam, milyen könyvet olvastam,
és – óriási hévvel – beszélek arról is,
ha dolgozom valamin. A diákjaim tehát tudják, hogy ezzel is foglalkozom,
és természetesen nagyon örülök, ha
szólnak, hogy elolvasták, és még tetszett is nekik, amit írtam. Egyébként
ők azok, akik inspirálnak, akiknek köszönhetően tudom, sejtem, hogy „működik” egy mai gyerek. A könyvtáros
kolléganőm a közeljövőben író-olvasó
találkozót szervez velem, nekik. Ilyen
még nem volt, eddig csak „idegen”
gyerekeknek tartottam. Biztosan nagyon furcsa lesz, mert a diákjaimnak,
gondolom, én csak „a” Benyovszky
vagy Ági néni vagyok, aki naponta
nyomatja náluk a sódert. Kíváncsian
várom.
Mindeközben tematikus városnéző
túrákat is tartasz az érdeklődők számára, például a boldog békeidők pozsonyi épületeiről. Hogyan néznek ki
ezek a „magyar séták”?
A Lechner kiadójával, a Pozsonyi Kifli
Polgári Társulással a könyv megjelenése után is megmaradt a jó kapcsolatom.
Nem vagyok hivatásos idegenvezető, de
az ő felkérésükre tartottam évi egy-két
városnéző sétát még a pandémia előtt.
Nagyon élveztem, hiszen a kedvenc
pozsonyi épületeim között kalauzolhattam az érdeklődőket. Ami az útikönyvekből kimaradt – ez volt a séták
mottója, ugyanis a város olyan szegleteit (is) igyekeztem megmutatni, amelyek
a turisták által nem annyira ismertek,
frekventáltak, és a „boldog békeidőkként” emlegetett Osztrák-Magyar Monarchia idejében épültek ki.
Mikorra várható a következő mesekönyv? Melyek a közeli vagy a távoli
jövőre vonatkozó terveid?
Egy újabb könyv pénz és kiadó függvénye. Bízom benne, hogy lesz alkalmam, lehetőségem egy következőre.
Az írás az életem része: feltölt, szórakoztat.
Köszönöm szépen az interjút! A továbbiakhoz sok sikert kívánok!

TANTÁRGYKÖZISÉG

ZAHA ENIKŐ – NAGY ANDREA

PROJEKTALAPÚ TANTÁRGYKÖZI OKTATÁS
Folyamatosan azt halljuk, hogy a természettudományi tantárgyak oktatása átszervezésre, megújulásra szorul,
hisz a gyerekek érdeklődése állandóan csökken ezek iránt a tárgyak iránt.
A természet összetett, mégis egységes
rendszer. Ezt a fontos tényt a legtöbb
diák nem tudatosítja. Vannak olyan
tantárgyak, amelyek között nem
mindig veszik észre a kapcsolatokat,
a tanult fogalmakat nem tudják más
szakórákon érvényesíteni. Sajnos az
sem tudatosul bennük, hogy a természettudományok hétköznapi jelenségekről szólnak. A kémia-, fizika-, biológiatanárok vállvetve keresik azokat
az új módszereket, amelyek segítségével vonzóbbá, érthetőbbé, szerethetőbbé tehetik ezeket a tantárgyakat
a középiskolások körében.
Az egyik ilyen módszer a tantárgyakat összefogó közös projektmunka, ami a korábbi tanítási gyakorlattal
szemben egy merőben más terepre
vezeti el a résztvevőket. Egy projekt
megoldása során fontos az alkalmazkodóképesség, a rugalmasság, a
spontaneitás. Ezek a segítenek minket a globalizált világunkban nélkülözhetetlenek kompetenciák fejlesztéséhez: a közös problémamegoldás
kereséséhez, a feladatdelegáláshoz,
az eszközök és módszerek személyre
szabott meghatározásához, a határidők betartásának gyakorlásához. Az
pedig különösen izgalmas kihívás,
ha az interdiszciplinaritás, vagyis
tantárgyköziség által az egymástól
mereven elszigetelt tananyagokat
kell/lehet összehangolni. Iskolánkban
már voltak ilyen kezdeményezések,
de igazi sikert egy Erasmus-projekt
keretében értünk el.
Az Erasmus-program célja megvalósítani a projektalapú tantárgyközi
oktatást úgy, hogy közben figyelembe
vesszük a csapatmunka sajátosságait,
a sokszínűség és az együttműködés
elvét. Célunk, hogy diákjaink számára vonzóvá tegyük bizonyos tudományterületek oktatását – a biológia,
kémia, fizika, matematika és az angol
nyelvi tananyag közti kapcsolódási pontokat – egy izgalmas projekt

keretében. A feladat megoldásához
filmrészleteken keresztül érzékeltetjük, hogy a természettudományi
tantárgyak, kölcsönösen kiegészítve
egymást, teljesebb megismeréshez
vezetnek. Hosszabb töprengés után
döntésünk a Mentőexpedíció (2015)
című filmre esett, amelyhez egy 6 órás
projekttervet készítettünk. A projektmunka során a film azon részletét
kellett több tantárgy által feldolgozni,
amikor Márk a krumplitermesztéshez
igyekszik a marsi körülmények ellenére megfelelő feltételeket megteremteni.
Kiválasztottunk egy osztályt,
akikkel a „mentőexpedíciót” véghez
vittük, ami végül az értékelési folyamattal együtt egy hét leforgása alatt
valósult meg különböző tanórákon (a
legtöbb órát próbáltuk több szaktanár
jelenlétében megtartani), illetve délutáni fakultatív alkalmak során. Az
első tanórán bevezettük a témát, illetve a diákok a saját érdeklődési körük
alapján jelentkezhettek a különböző
kutatócsoportokba: a fizikusok, kémikusok, biológusok és mérnökök
csapatába. Minden csoport kapott
segítségképpen egy feladatlapot,
ami alapján dolgoztak, felosztották
egymás között a feladatokat, de sok
esetben tovább is gondolták az egyes
feladatrészeket és új, innovatív ötletekkel egészítették ki. Mindeközben
alaposan fejlődött a kommunikációs
és a problémamegoldó képességük
is. Áttekintették és megbeszélték,
hogy a feladat kidolgozásához milyen
módszerek és eszközök szükségesek,
valamint meghatározták a felelősségi
köröket is. Mindezek révén, ahogy az
üzleti életben is, csoportból fokozatosan csapattá értek a közös erőfeszítések által.
A bevezetőt követő 5 tanórán és a
délutáni „szakkörökön” dolgozták ki
a kutatócsoportok a feladatokat, kísérleteztek, az utolsó órán pedig bemutatták az általuk kidolgozott témákat. A projekt során a tanárkollégák
mindvégig a rendelkezésükre álltak
konzultáció céljából. A projekt angol
nyelvű volt, így a diákok a feladatokat

angol nyelven kapták, és így is dolgozták ki. A tervezett 6 órás projekten túl az angol szakos kolléganőnk
egy izgalmas foglalkozással zárta le a
projektmunkát, melynek keretében a
témához kapcsolódóan megtanultak
a diákok többek között önéletrajzot
írni. A közös munka egy hétig tartott, amely során a diákok az ASCII
kódrendszer alapján létrehoztak egy
marsi kommunikációs eszközt, kísérleteztek krumpliból keményítő kivonásával, meghatározták a Marson
szükségszerűen elfogyasztandó táplálék tápanyagtartalmát.
A projekt során az értékelésre is
nagy hangsúlyt fektettünk. A kutatócsoportok értékelték egymás bemutatóit, a projekt végén a tanárok visszajelzést adtak a diákoknak, valamint
a diákoktól önértékelést is kértünk.
Az eredményes munka befejeztével a
résztvevők oklevélben részesültek.
Az első órán az alábbi felvezető
szöveg hangzott el, illetve a diákok
megnéztek egy részletet a Mentőexpedíció című filmből. Ezek után pedig
megalakultak a kutatócsoportok.
KERETTÖRTÉNET:
Üdvözöljük a Marsexpedíción! Önök
lettek a kiválasztottak, akik részt vehetnek a Mars felfedezésében! Készen
állnak? Ha jól hallottuk, a legjobb
kutatók vannak itt közöttünk! Nagy
szükség lesz rájuk! Egy társunk már
kint van a Marson. Nézzük is meg,
Márk épp mit csinál!
(videórészlet: https://www.youtube.
com/watch?v=DKd6-ugozkA)
Remélem, érzik az ügy fontosságát!
De nézzük is meg azt, hogy milyen
kutatócsoportokra lesz szükség az expedíció során! (a kutatócsoportok beosztása)
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BRUTOVSZKY GABRIELLA

A BIOLÓGUS KUTATÓCSOPORT PROJEKTMUNKÁJA
A biológus kutatócsoport azt kísérelte meg bemutatni, hogyan lehet olyan
életkörülményeket biztosítani a Marson, hogy azzal egy bizonyos ideig
képesek legyünk túlélni. A diákok elsősorban felmérték, mennyi napi energiára van szüksége az embernek ahhoz,
hogy a vörös bolygón élhessen. Így például a poliszacharidokban gazdag alapanyagok kerültek szóba, a diákok megvizsgálták, melyek azok az élelmiszerek,
amelyekben a legtöbb keményítő található, miközben azzal is foglalkoztak,
hogy az emberi szervezet hogyan képes
lebontani az egyszerű és összetett szénhidrátokat. Ezekhez további kísérletek is társultak, így például a redukáló
cukrokat kimutató Benedict-teszt vagy
a keményítő amiláz enzimmel történő
lebontása. A csoport ennél a feladatrésznél intenzív konzultációt folytatott
a kémikusokkal.
A másik kihívás számukra a
növényültetés volt. A Mentőexpedíció (The Martian) című filmben a
Marson ragadt űrhajós úgy maradt
életben, amíg megérkezett a segítség, hogy krumplit termesztett. Noha
nincs mintánk a marsi talajból, a
Földön elérhető talajok és ásványok
kombinációjából
összeállíthatunk
egy regolitot modellező talajt, amivel
elkezdődhettek a kísérletek. A diákok
3-féle talajmodellt készítettek: egy
trágyával kevert, egy általános virágföldet tartalmazó és a már említett
regolit talajt (homokos, kavicsos talaj), melynek mindegyikében 3-4 fajta növényt ültettek el (pl. burgonya,
retek, borsó), majd jegyzőkönyvben
jegyezték fel a tapasztalataikat (mivel
a projekt 1 hetes volt, így ez a feladatrész továbbnyúlt az időkereten, de ez
sem okozott problémát, a diákok nagyon élvezték a folyamatot). A kutatómunka során annak is utánanéztek
a tanulók, hogy milyen körülmények
szükségesek az adott növények csírázásához és növekedéséhez (pl. fény,
hőmérséklet, víz). A tantárgyköziség
csoporton belül is megjelent, hiszen
matematikai számításokat is kellett
végezniük – például, ha adottak a
feltételek, mennyi krumplit kell termeszteni a túléléshez.
A biológusok további kutatásokat
is végeztek azzal kapcsolatban, hogy

milyen más lehetőségek vannak az
energiabevitelre. Így jöttek szóba a
poliszacharidokban gazdag étkezést
kiegészítő alternatív megoldások,
mint a rovarfogyasztás, illetve a sok
dilemmát kiváltott sejttenyésztett
ételek, mely kapcsán a mérnökök által bemutatott 3D-s nyomtatott ételek
technológiája is szóba került, így a két
csoportnak szintén konzultálnia kellett egymással. A természettudományi megközelítések mellett az etikai
kérdéskörök is fontos szerepet kaptak
a véleményalkotásban. A következőkben néhány konkrét feladatot osztok
meg, mely tetszés szerint módosítható.

be a keményítő lebontását enzimek segítségével!
B) Mutassátok ki a redukáló cukrokat
Benedict-teszt segítségével!
– Hogyan kell elvégezni a Benedicttesztet redukáló cukrok esetében?
– Milyen színűvé válik a Benedictteszt, ha glükóz van jelen?
– Mely szénhidrátok adnak pozitív
Benedict-tesztet?

GASZTROBIO

Miért van szükségünk keményítőre a
Marson? Mi tartalmaz keményítőt?
Kísérletezzetek! Vizsgáljátok meg
az ételekben lévő keményítőt! Válaszszatok olyan élelmiszereket (minél
többet), amelyekben lugol oldattal
tesztelhetitek a keményítő jelenlétét
vagy hiányát. Keressetek olyan hamis termékeket is, melyek normál
esetben nem tartalmaznak keményítőt, a megvizsgált termékben viszont
igen (például tejföl)! Végezzetek
hamisítási tesztet! Készítsetek róla
jegyzőkönyvet!

1. ábra: Keményítő kimutatása lugol
oldat segítségével

CUKORPRÓBA

A) Miért fontos a keményítő mint
energiaforrás a Marson (is)? Hogyan
tudja a szervezetünk lebontani a keményítőt? Kísérletezzetek! Mutassátok

2. ábra: A Benedict-teszt

TÚL FOGOM ÉLNI!

Hogyan és mit ültessünk az „űrtalajba”?
Készítsetek 3-féle talajmodellt: trágyával kevert talaj, általános virágföldet, regolitot (homokos talaj, kavicsos
talaj).
Ültessetek 3-4 fajta növényt: burgonyát, repcét, retket, borsót.
Nézzetek utána, milyen körülmények szükségesek a növények csírázásához és növekedéséhez (pl. fény,
hőmérséklet, víz)! Készítsetek laboratóriumi jegyzőkönyvet (ültetési jegyzőkönyv) a folyamatról!
Egy kis matek: Tegyük fel, hogy a
NASA a 8 fős legénységnek 90 napra
elegendő élelmet biztosított. Márk úgy
adagolhatja az élelmet, hogy az körülbelül 1,25-ször tovább tartson, mint
normál esetben. Becslése szerint 1600
sol lesz, amíg megmentik. Mark azt is
kiszámította, hogy solonként legalább
1500 kalóriára van szüksége, és hogy
egyetlen burgonya körülbelül 130 kalóriát tartalmaz. Hány burgonyát kell
termesztenie a túléléshez? Vegyük figyelembe, hogy a burgonya kiegészíti
a fejadagot.
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KONYHAKERTI NÖVÉNYEK ÜLTETÉSE

JEGYZŐKÖNYV
A jegyzőkönyv kitöltői:
Termeszteni kívánt faj:
Általános jellemzők (minden fontos információ a fajjal kapcsolatban):
AZ ÜLTETENDŐ NÖVÉNY MUNKALAPJA
A magok
ültetési
mélysége

3. ábra: A veteményesborsó
a három különböző talajban

A magok
közti
távolság

Hőmérsékletigény

Vízigény

Fényigény

Talajigény

Tenyészidő

ÉTKEZZ ÚGY, MINT EGY MARSLAKÓ

Mennyit kellene ennünk a Marson?
A Földön és a Marson élő emberek
szükséges napi kalóriabevitele az életkortól, a fizikai aktivitásigénytől függ.
Mennyi kalóriabevitelre van szükség
ahhoz, hogy egy teljes évet a Marson
töltsünk? Mennyi keményítőre vagy
glükózra van szükségünk a napi energiaszükségletünk kielégítéséhez? Milyen alternatív lehetőségek vannak?
Rovarok fogyasztása, sejttenyésztett
ételek, stb.

ÜLTETÉS ÉS MEGFIGYELÉS
Talajtípusok

Ültetés
dátuma1

1. hét

2. hét

3. hét

4. hét

5. hét

Általános virágföld
(összetétel:
…………………
…………………
…………………)
Trágyázott virágföld
(összetétel:
…………………
…………………
…………………)
Regolit talajt modellező homokos talaj
(összetétel:
…………………
…………………
…………………)

HIPOTÉZIS:
4. ábra: A marsi diéta

ÖSSZEFOGLALÓ A MEGFIGYELÉSEK ALAPJÁN:
KÉPEK A FOLYAMATRÓL (ültetéstől, csírák növekedésén át az esetleges

termésig):
FELHASZNÁLT IRODALOM:
Kropog Erzsébet, Farkas Adél, Urbán János (2020): Természettudomány. Kompetenciafejlesztő füzet 9−10. Budapest, Budapest, Oktatási hivatal, ISBN 978-963-19-7973-2. (Letölthető:
https://www.tankonyvkatalogus.hu/pdf/NT-81575__teljes.pdf)
https://maththrills.com/movie-math-the-martian/ (Letöltés ideje: 2022.04.05.)
Mrunalini K. Gaydhane, Urbashi Mahanta, Chandra S. Sharma, Mudrika Khandelwal,
Seeram Ramakrishna (2018): Cultured meat: state of the art and future. Singapore, Springer International Publishing AG, https://www.researchgate.net/publication/323857565_
Cultured_meat_state_of_the_art_and_future (Letöltés ideje: 2022.04.03.)
Project and website by Kevin Cannon: https://eatlikeamartian.org/ (Letöltés ideje
2022.04.02.)
5. ábra: A sejttenyésztett étel előállítása

_______________________________________
Az ültetés dátuma mellett a heti megfigyelés része legyen a kicsírázás pontos idejének feltüntetése.
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HORTOBÁGYINÉ KARD ESZTER

A MÉRNÖK KUTATÓCSOPORT PROJEKTMUNKÁJA
A következőkben a mérnök csoport
munkáját szeretném bemutatni röviden. Itt már a csoporton belül is
megjelenik a tantárgyköziség, hiszen
alapvetően informatikai ismeretekre
támaszkodtak a diákok, mind alkalmazói, mind programozói területekre, ugyanakkor csempésztünk egy kis
matematikát is a projektbe, valamint
olyan kutatómunkát, amelyet nehéz
lenne tantárgyhoz kötni, talán nem is
szükséges. Igyekeztünk nyílt feladatokat kitűzni a diákok számára. Ez
egy olyan témakör, amiben szárnyalhat a diákok kreativitása, fontos, hogy
hagyjunk teret a saját ötleteik megvalósítására. Sokszor a diákok sokkal kreatívabbak nálunk, tanároknál,
olyan ötleteket hoznak, amikre nem
is gondolnánk, és valljuk be, szívesen
dolgoznak a saját ötleteiken, így érzik
teljesen magukénak a feladatot.
Három fő feladatot határoztunk
meg a mérnök csapatnak, amelyekhez egy rövid feladatlapot is kaptak.
Ennek az a szerepe, hogy a feladatok
végigvezessék őket a problémákon,
így segítsék az egyes részproblémák
megértését, ezzel támogatva őket a
későbbi önálló alkotásban.

böző nehézségű feladatok tűzhetők
ki a diákoknak. Nemcsak a robot felépítése lehet különböző bonyolultságú, maga a program is elkészülhet
többféle szinten. A megvalósítás lehet
egészen egyszerű, ahol egy rögzített
módon forog a robot feje, így egyféle
üzenetet tud csak bemutatni. Lehet
olyan robotot készíteni, ahol karakterenként visszük be az üzenetet, vagyis
egyszerre csak egy karakter szerint tud
működni. A legszebb megoldás mégis
az, ahol egy éppen megadott üzenetet
tud lekommunikálni a forgás segítségével. A számítógépen megvalósított
megoldások is többféleképpen képzelhetők el. Például Python vagy C#
nyelven programozva egy könyvtár segítségével jeleníthetünk meg képeket,
ezzel imitálva a robot fejének forgását.
Kisebbek esetében használhatjuk a
Scratch környezetet, ahol különböző jelmezek segítségével jeleníthetjük
meg az éppen mutatott számjegyeket,
vagy alkalmazhatjuk a teknőcgrafika
módszerét, ahol az automata mozgása
helyettesíti a robotfej forgását.

Ha komolyabban foglalkozunk a 3D
nyomtatással, található az interneten
rengeteg előre elkészített, bonyolult
modell, amelyeket csak ki kell nyomtatnunk. Találhatunk például egy robotkart, amelyet szervomotorokkal
kiegészítve egy egészen összetett szerkezetet mutathatunk be a többi csoportnak.

3D-nyomtatott robotkar

KOLONIZÁLD A MARSOT!

„MYSTERIOUS SIXTEEN”

Az első feladat neve „Mysterious
sixteen”, azaz „Titokzatos 16”. Ebben a feladatban a filmben látható Pathfinder robot működését kell
megérteniük a diákoknak, ehhez meg
kell ismerniük az ASCII kód-táblát,
és ez alapján üzenetek kódolniuk és
dekódolniuk. A feladatlap megoldása
során gyakorolhatják ezt a kódolási
módszert, amelyet majd felhasználnak
egy saját robot működtetése során.
A robot megvalósítása sokféle lehet.
Sokan részesítik előnyben a LEGO
MINDSTORMS robotok használatát,
ez Magyarországon már számos iskolában hozzáférhető, és nagy előnye,
hogy könnyen programozható. Választhatjuk ezen kívül a BBC micro:bit
eszközét is, bármilyen Arduino robotot, vagy megközelíthetjük a problémát csak a szoftver oldaláról és egy
egyszerű – például Python – programnyelv segítségével számítógépen is futtatható programot írhatnak a diákok.
Az előzetes ismeretek alapján külön-

A diákok által 3D- nyomtatott ételek

Egy megjelenített kép
a Python programban

3D-ÉTELEK

A második feladatban a 3D nyomtatás technológiájával ismerkednek
meg a diákok saját kutatómunka során. A feladatlapban feltett kérdések
irányítják őket a kutatásban. Ezután
egy tetszőleges szoftver segítségével
(mi a tinkercad.com oldalt javasoljuk)
egyszerű 3D modelleket építenek fel a
diákok, amelyek közül a legjobbakat
meg is valósíthatják, tehát ki is nyomtathatják. A téma szabadon értelmezhető, készülhet akár valamilyen étel
modell, házszámtábla, esetleg a témába vágó dísztárgy vagy logó. A nyomtatás folyamatát érdemes time-lapse
techinkával rögzíteni és bemutatni az
előadásukban.

A harmadik feladat lényegében egy
összefoglalása, lezárása is lehetne
a projektnek. A sok feladat után a
Mars kolonizálását kell a diákoknak
elképzelni. Ezt egy poszter vagy prezentáció, esetleg egy digitális város
megtervezése mentén mutathatják be.
Más csoportok témáit is fel kell használniuk, hiszen beszéltünk már sokat
az oxigén előállításának fontosságáról,
a víz létrehozásáról, növénytermesztésről, a kommunikáció nehézségeiről,
járművekről, ezek alapján kell végiggondolniuk a diákoknak, hogyan is
nézhet majd ki egy város a Marson,
milyen épületek, létesítmények lesznek majd ott.
FELHASZNÁLT IRODALOM:
Kropog Erzsébet, Farkas Adél, Urbán János (2020): Természettudomány. Kompetenciafejlesztő füzet 9−10. Budapest, Budapest,
Oktatási hivatal, ISBN 978-963-19-7973-2.
(Letölthető: https://www.tankonyvkatalogus.
hu/pdf/NT-81575__teljes.pdf)
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ZAHA ENIKŐ

A FIZIKUS ÉS KÉMIKUS KUTATÓCSOPORT PROJEKTMUNKÁJA
A FIZIKUS KUTATÓCSOPORT

A fizikusok feladatai közé tartozott a
Mars bolygó széleskörű bemutatása.
Továbbá a diákok azt is megvizsgálták,
hogyan lehet oda jutni és mennyi idő
alatt, illetve hogyan lehet kapcsolatot teremteni, kommunikálni a vörös
bolygóról a Földdel. A következőkben
a csoport által feldolgozott feladatokat
osztom meg.
Az 1. táblázat adatai alapján végezz
számításokat, illetve válaszolj a következő kérdésekre!
a) Milyen hosszú egy marsi nap?
b) Milyen hosszú egy marsi év?
c) Mi az oka annak, hogy a Föld
egyes éghajlatain kialakultak évszakok?
d) Vannak-e évszakok a Marson?
e) A nagy távolság miatt a Föld és a
Mars közti rádiós kommunikáció nem
lehet túl élénk; sok időt vesz igénybe
egy üzenetváltás. Kb. hány percet?
f) Nézz utána, mi okozza a Mars jellemző színét, ami miatt „vörös bolygónak” is szoktuk nevezni!
g) A Földről a Marsra felvitt hagyományos konyhai mérleg, illetve a digitális konyhai mérleg hogyan lenne
használható a Marson?

lengésideje az inga hosszától, kitérésének mértékétől és a ráakasztott tömeg
nagyságától.

1. ábra: A nehézségi állandó meghatározása

Futóhomok modellezése: nem newtoni folyadékok készítése
Fizikusaink feltételezték, hogy futóhomok található a Marson, ezért
mindenképpen modellezni kívánták
ennek a viselkedését. Teljesen hasonló tulajdonságú közeget kapunk, ha
kukoricakeményítőt vízzel összekeverünk. Az elegyet egy üvegkádba töltve
ki is próbáltuk. Erről kiderült, hogy ha
nagy erőhatás éri, akkor kiszorul belőle a víz, szilárd tulajdonságokat mutat.
Ha lassan mozgunk benne, akkor csak
kis ellenállást tud kifejteni.

Építsd meg a saját űrhajódat!
Házi rakéta készítése
Szükséges alkatrészek, elemek: PET
palack kupakkal, szelep, pumpa, állvány
Építése: A PET palack kupakját
szúrjuk ki, és tegyük bele a szelepet!
Csavarjuk rá a kupakot a PET palackra. Működése: Kilövésnél tegyük rá a
pumpát a szelepre. Kezdjük el pumpálni, és amikor megvan a megfelelő nyomás, vegyük le róla. A lényeg az, hogy
a palackban nagy nyomás jöjjön létre,
amit kontrolláltan tudunk kiereszteni.
Ezek után a rakéta felszáll. Newton
harmadik törvénye megmagyarázza
azokat az okokat, amelyek miatt világunk összes tárgya mozoghat.

Készíts matematikai ingát, és végezz
méréseket vele!
3. ábra: Rakéta készítése PET-palackból

A nehézségi gyorsulás értéke meghatározásának egyik legegyszerűbb
módja a matematikai ingával való mérés. Egy hosszú ingával nagyon pontosan meg lehet határozni a g értékét
akár a Marson is. A fizikusaink az iskola sportsátorában készítettek egy 4
m hosszú ingát és ezzel mértek. Aztán
azt is megvizsgálták, hogy függ az inga

1. táblázat

A KÉMIKUS KUTATÓCSOPORT

2. ábra: A futóhomok modellezése

A kémikusokra is nagyon fontos feladatok vártak: mivel a marsi légkör
nagyon ritka, csupán 0,75%-a a földinek, szükségszerűnek láttak keresni
olyan módszereket, amelyek segítségével oxigént lehet előállítani. A túléléshez sajnos nem elég az oxigén és a
krumpli, amit a biológusok termeltek,
a létfontosságú vizet is elő kellett állítani. A filmben Márk a rendelkezésére álló rakéta-hajtóanyagból hidrogén
kivonásával, majd annak lassú elégetésével állít elő vizet, mindezt a MOXIE
nevezetű eszköz segítségével. Az eszköz elektrolízissel, magas hőmérsékleten választja szét a CO2 molekulákat,
és állít elő oxigént.
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Kémikusaink nagyon ügyesen felosztották a munkát, saját maguk is különböző feladatokat találtak ki. Egyik
diákcsoportunk is oxigént állított elő
vízbontással. A másik csoport azon
tevékenykedett, hogy hidrogént állítson elő gázfejlesztő készülékben (Zn
+ 2HCl= ZnCl2+ H2), aztán együttesen figyelték meg a hidrogén fizikai
és kémiai tulajdonságait. Persze diákjaimnak szárnyalt a fantáziája, így
más módszerekkel is állítottak elő
hidrogént: nátrium-hidroxid oldatba
szórtak alufóliát. Az így kapott hidrogént lufikba gyűjtötték, aztán a lufikat
égő gyertya fölé helyezték. Mindenki
nagyon élvezte a durranógázpróbát!
Végül elégettük a hidrogént, és előállítottuk a vizet!

Legyen Ön a legjobb vízkészítő!
A Marsexpedíció során vízre lesz
szükségünk. Kísérletek segítségével
röviden mutassátok be a hidrogén
előállítását, fizikai és kémiai tulajdonságait.
• Milyen módszerekkel lehet hidrogént előállítani?
• Milyen kémiai eljárást alkalmaz
Márk a víz előállításához?
• Hogyan tesztelheti a hidrogéngáz
jelenlétét?
• Mi a neve a hidrogéngáz tesztjének?

8-9. ábra: Burgonyából keményítő

Testünk energiaforrásai!
Hasonlítsa össze a poliszacharidok tulajdonságait!
Kémikusaink ügyesen összehasonlították a keményítőt a cellulózzal, majd azonosították a mono- és
diszacharidokat ezüsttükör, illetve
Fehling-próbákkal.
A kinyert keményítőt titrálásra
használták: a jodometria használható oldott oxigén, szabad klór, szulfid-,
szulfát-, réz és nitrit ionok meghatározására.

7. ábra: Víz előállítása

Hogyan tudna oxigént előállítani a
Marson? Mennyi vízre van szükségünk?

10. ábra: Redukáló cukrok kimutatása
ezüsttükör próbával

Mark 126 m2-en termést vetett el. Tudta, hogy 1 m3 talajhoz napi 40 liter víz
szükséges a burgonyatermesztéshez.
Számoljátok ki, mennyi vizet kell termelnie naponta az öntözéshez.

4-5. ábra: Durranógáz-próba

Hogyan készítsünk keményítőt burgonyából?
Mutassátok be, hogyan kell keményítőt készíteni burgonyából. A keményítő a növények raktározott tápanyaga.
Főként magokban, gumókban, hüvelyesekben található.

11. ábra: Titrálások

FELHASZNÁLT IRODALOM:

6. ábra: Hidrogén előállítása

Kropog Erzsébet, Farkas Adél, Urbán János (2020): Természettudomány. Kompetenciafejlesztő füzet 9−10. Budapest, Budapest,
Oktatási hivatal, ISBN 978-963-19-7973-2.
(Letölthető: https://www.tankonyvkatalogus.
hu/pdf/NT-81575__teljes.pdf)
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590259819301025 (Letöltés ideje:
2022.04.03.)

TANTÁRGYKÖZISÉG

NAGY ANDREA

EGY RENDHAGYÓ ANGOLÓRA
A feladat leírása alapján a NASA anynyira elégedett volt a kutatók munkájával, hogy arra kérte az asztronautákat,
toborozzanak további jelölteket, ezáltal
bővítve a Marsra kiküldött kutatócsoportot.
Az angolóra keretében az első feladat
az volt, hogy írjanak egy álláshirdetést
egy adott feladatlap és néhány modell
mondat segítségével, amelyben részletezik, milyen feladatra keresnek további
jelölteket, miközben meghatározták az
ehhez tartozó felelősségi kört és a szükséges képességeket.
Miután kifüggesztették a táblára,
megtekintették egymás pályázatát, és
kiválasztották, melyikre szeretnének
jelentkezni. Ezt követően egy második
feladatlapot kellett kitölteniük, amely
egyben egy önéletrajz vázlata volt. Itt
meghatározták a céljukat, főbb erősségeiket, korábbi tapasztalataikat (milyen
szerepük és feladatuk volt a projekthéten), a korábbi tanulmányaikat és a
képességeiket. Amikor elkészültek az
önéletrajzukkal, pályázati anyagként
be kellett adniuk a kiíró csoportnak,
mintha egy munkahelyi környezetben
lennének.
Utolsó lépésként a jelölteknek részt
vettek egy állásinterjún, ahol az adott és
a csoport által fontosnak tartott kérdésekre kellett választ adniuk.

– What you can offer (bonus, trainings, projects, travelling etc.)

I. JOB ADVERTISEMENT (10 MIN)

Complete the following CV template
and pin it on to the selected
advertisement:
In the ‘Objective’ field, you need to give
information about your professional
background in short.

NASA is highly satisfied with
your achievements and wants to recruit more astronauts. Work in a
group and discuss the followings:
– The field of science you need (eg.
Biology, Chemistry etc.)
– What kind of scientist you would
like to recruit (biologist, chemist etc.)
– What is going to be included in
their job (write a short description:
We are looking for candidates for the
position of _________, who will be
responsible for ________)
– Decide on their duties (the new
candidate will need to make research/
report, give advice on …. etc.
– Also define the requirements (The
individual selected will be required to
have the following skills/degree/documents etc.)

Write a job advertisement based on
the following plan:
1. Description
NASA is currently seeking interested candidates for the position
of______________.
2. Duties
The nominated astronaut will need to
give expert advice on ___________
The individual selected will be responsible for ________________
3. Requirements
Candidates must possess expert knowledge in the field of
______________ and have at least 3
years of specialized experience in____
you must clearly state in your resume
the following: ___________
Documents: Resume, diploma and
other certifications
4. What NASA can offer
Display your Job Advertisement on to
the Board
II. CV (10 MIN)

Walk around the classroom, read the
advertisements and choose one you
would like to apply to.

In the ‘Key Strength’ field, you need to
give examples for the listed skills.
In the ‘Education’ field, you need to write
where and how long you studied. eg.
2018-2021 Princeton University,
biology faculty
In the ‘Professional Experience’ field
write some skills you have (computer skills: power point, MS Word,
languages etc.)
__________(position)
__________(name)

OBJECTIVE
Dedicated ___________ (scientist)
working for _____ years as a_______
is looking for a _____________ position where can utilize _____ years of
experience gained in studies of the
____________.
KEY STRENGTHS
Taking Responsibility –
Active communication –
Management skills –
Time management skills –
Planning skills –
PROFESSIONAL EXPERIENCE
Position:
Company:
Main tasks:
Year:
EDUCATION
SKILLS
III JOB INTERVIEW (15 MINUTES)

Work in threes: one candidate and two
employers. Make a job interview to
decide who the best candidate is using
the following questions:
Can you tell us something about
yourself?
What do you see as your strength?
In which area do you need to develop?
What do you know about NASA?
How do your skills and experience
match the position?
Where do you see yourself in 5
years?
The job interview should not be
longer than 3 minutes per each candidate.
FELHASZNÁLT IRODALOM:
Cambridge English for Job Hunting, Colm
Downes, Cambridge University Press, 2008
Barát András (2020): Gerilla Önéletrajzok és egyéb tréninganyagok
NASA Career webpage: https://www.nasa.
gov/careers (Letöltési ideje: 2021.október 21.)
„https://ofi.oh.gov.hu/tantargykozi-oktatas-he
lyzete?msclkid=7c1932e8c39e11eca3b753e4e28
d31aa”A tantárgyközi oktatás helyzete | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet („http://gov.hu/”gov.
hu) (Letöltési ideje: 2022. március 25.)

BÓNA FRIDERIKA

VADKÖZÖTTI FILMFELKELTE
A CSEHSZLOVÁK ÉS A MAGYAR HUMOR CSAPÓI
A humor egy olyan nyelvi jelenség,
amely szorosan kötődik a kultúrához,
így tulajdonképpen magatartáshoz fűződő normákról beszélhetünk, melyek
minden művészeti ágazatban, tehát a
filmművészetben is megjelennek. A
komikum sokszínűsége miatt a különböző humorforrások elemzése, megértése, illetve alkalmazása és fordítása
rendkívül részletes, valamint komplex
munkát igényel.
Csehszlovák és magyar kontextusban fellelhetünk különböző sajátosságokat és kihívásokat, melyek az ilyen
jellegű audiovizuális szövegek átváltásánál merülhetnek fel, viszont ahhoz, hogy a szinkronfordítás eljárásait
megfelelően alkalmazhassuk, meg kell
ismerkednünk a filmek jelentőségével
és kulturális hatásával is, hiszen azokhoz – a választott alkotások esetében
– erősen hozzájárult a mozgókép „humorérzéke”, mely bizonyos szinten az
adott nemzet komikumhoz való viszonyát is visszatükrözi.

CSEH(SZLOVÁK) FILMEK MAGYAR
SZINKRONNAL

Az elemzésre szánt cseh(szlovák)
mozgóképek a komédia, illetve a komédia – filmdráma műfajába tartoznak. Mivel különböző rendezők és forgatókönyvírók párosításáról, valamint
eltérő, de mégis egy kicsit hasonló
kulturális környezetekről beszélünk,
az alkotásokban szereplő viccforrások
bizonyos szinteken teljesen heterogének, viszont erősen összeköti őket az a
jellegzetes, kesernyés és ironikus cseh
humor, amely úgy kúszik az ember
bőre alá, ahogy a lágy maláta keveredik az erőteljes komlóval a „folyékony
kenyérben.” Ez a humor szinte mindig
éles és szókimondó, reflektál a társadalmi jelenségekre, de önreflexióban
is bővelkedik, s felhasználja a helyzetkomikumban rejlő lehetőségeket is.
A választott filmek tökéletesen
tükrözik a fent említett „hasonló különbségeket”, valamint egy rendkívül

karakteres életérzést közvetítenek,
mely a fordítás során nagyon könnyen
veszíthet kifejezőerejéből. A vizsgált
mozgóképek kulturális szempontból is
jelentős szereppel bírnak, befolyásolták a cseh(szlovák) és a közép-európai
filmművészetet is, továbbá hatást gyakoroltak a kinematográfiára Európaés világszerte.
HOŘÍ, MÁ PANENKO - TŰZ VAN,
BABÁM!

Rendező: Miloš Forman
Forgatókönyv: Miloš Forman, Jaroslav Papoušek, Ivan Passer
Év: 1967
A Forman–Papoušek–Passer alkotócsapat a csehszlovák újhullám és
egyben a rendező egyik legkiemelkedőbb alkotását eredményezte, mely
az európai kinematográfián kívül a
világot is meghódította (Oscar-díjra is
jelölték), és betiltása ellenére kultikus
filmmé avanzsálódott a kritika és a nézők körében is.

Forman utolsó cseh rendezésének
humora az első jelenettől kezdve egyértelmű, szatirikus, groteszk és rávilágító. Ez korábbi műveiben is megfigyelhető, viszont a Tűz van, babám!
esetében ez a humor sokkal vészjóslóbb és váteszibb. (Berényi, 2017) A
rengeteg abszurd jelenettel teletűzdelt alkotásban a politikai szatíra,
valamint a társadalomkritika kerül
előtérbe, és a rendező mindezt a képtelen tűzoltók és a bálozó nép kínos
szituációkat generáló és összeférhetetlen koegzisztálása közben vetíti a
vászonra olyan szórakoztató módon,
hogy csak pár másodperc elteltével
torzul el a néző arca a keserédes felismerés hatására.
A bál, a bálkirálynő-választás és a
tombolahúzás megszervezésére teljesen alkalmatlan tűzoltók közül senki
sem veszi észre, hogy mennyire kellemetlen a helyzet, így azonosulni sem
tudunk velük (Forman–Sláma, 2013,
61), ráadásul a karakterek az esetlenebbnél is esetlenebbek, mindig legalább egy lépéssel lemaradnak a történésektől és csak tettetik a méltóságot
és a harmóniát, mert az a valóságban
nincs jelen. (Forman–Sláma, 2013,
165) Forman mozgóképeiben sokszor
jelennek meg nem profi színészek, s
ez erre a filmre is igaz – a Tűz van,
babám! forgatása alatt a rendező sokszor nem adta oda a forgatókönyvet
a munkatársainak, hanem szó szerint
idézte az abban lévő párbeszédeket,
elmagyarázta nekik, milyen reakciót
vár, a színészeket (köztük a nem profi színészeket) pedig megkérte, hogy
mondják el ugyanezt a saját szavaikkal, így a felvétel előtt teljes mértékben az alakított karakter fejével gondolkoztak. (Forman–Sláma, 2013, 49)
Az alkotás metaforákban gazdag,
erről számos részlet árulkodik, legyen
szó a paternalizmus jeleiről a tűzoltóegylet tagjainál, mely a rendszer elnyomó erejével hozható párhuzamba
(Gelencsér, 2014), a lányok kiválogatásának folyamatáról a bálon, a tombola és az egylet volt elnökének szánt
ajándék szétrablásáról, vagy a film
egyik legmeghatározóbb jelenetről, a
saját, felgyulladt házát figyelő idős férfiről, akit székestől közelebb visznek,
hogy melegedjen a nagy hidegben,
mert csak hálóruha van rajta, közben
a Miatyánkot imádkozza, a háttérben
pedig a kocsmáros az öregurat körülvevő, fázó tömegnek árusítja a szilvóriumot.

Kesernyés, ugyanakkor nagyon
szórakoztató humorról beszélhetünk,
melynek néhány esetben kiindulópontja a csehszlovák kinematográfiában megszokott erotikus részek
bemutatása, és az azokra való reakció
is. A mozgókép abszurd elemeit Forman a bál alatt játszott dalokkal is
kiegészítette, ugyanis meglehetősen
komikusan hat, hogy az Óriás-hegység (Krkonoše) lábánál fekvő cseh kis
faluban, a tűzoltóbál kellős közepén,
ahol tradicionális, cseh fúvószenét játszanak, a bálozók egy röpke pillanaton
belül beatslágerekre táncolnak, melyeket ugyanabban a stílusban ad elő a
zenekar, legyen az a From Me To You a
The Beatles-től, vagy az Olympic-től a
Hvězda na vrbě.
TRILOGIE SLUNCE, SENO – NAP,
SZÉNA… - TRILÓGIA

Rendező: Zdeněk Troška
Forgatókönyv: Zdeněk Troška, Petr
Markov
Év: 1983, 1989, 1991
Zdeněk Troška Nap, széna-komédiáit (Nap, széna, eper; Nap, széna és pár
pofon; Nap, széna, erotika) a nyolcvanas évek, illetve a nagyon korai kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb
vígjáték-trilógiájaként tartjuk számon.
Menzelhez hasonlóan Troška szintén
egy falusi környezetbe helyezi történetét – konkrétabban szülőfalujába – , és
az ottani mikrovalóságot mutatja be,
viszont a Vesničko má středisková-tól
eltérően, nem egy olyan faluról van
szó, amely Prága közelében fekszik,
hanem egy dél-csehországi településről. Ez egyértelműen más mentalitású,
más gondolkodású és más tájszólásban beszélő karaktereket rajzol meg,
egy sokkal összetartóbb és elszigeteltebb közösséget hoz létre, melynek
tagjai folyton-folyvást találnak okot a
hangos szóra a nyári melegben.
A film megrendezését egy felháborodás váltotta ki. Troška ugyanis nem
értett egyet a cseh filmstúdió azon
döntésével, hogy őrült olasz filmvígjátékokat vásárol meg szinkronizálásra.
A rendező úgy vélte, készülhetnének
eredeti cseh vígjátékok is, ezért elővette egy korai filmforgatókönyvét, s
azt fejlesztette tovább. A Markov által
kialakított párbeszédeket Troška lefordította a Hošticeben használt dialektusra, így a nyelv is tükrözte, hol is
játszódik a történet.
A fejezet legelején említett közös viccforrások egyértelműen a
cseh(szlovák) filmes tradíció össze-

tartó elemei, a „hasonló eltérések”
pedig kifejezetten erősen mutatkoznak meg, hisz a későbbi komédiák
építenek a korábbiakra. Troška humora más – hangosabb, gesztikulálóbb, látványosabb és csipkelődőbb
–, mint Formané és Menzelé, viszont
rengeteg a közös pont is az újhullámosokkal, leginkább Formannal.
Mindkettejüknél megfigyelhetőek a
politikai utalások, a szocialista ideálok kifigurázása, kigúnyolása, viszont
Forman más végkifejletet szán szereplőinek a tetteik miatt, s véleményt
formál róluk, míg Troška sokkal
megengedőbben jár el karaktereivel.
További párhuzam vonható az udvaron lévő ágyban fekvő mama és a Tűz
van, babám!-ban szereplő öregember
motívumával, aki szintén kint hajtja
le fejét, mert leégett a háza, illetve a
bálról kirohanó emberek motívumával, akik meg akarják nézni, hogy hol
és mi gyulladt fel. (Gerencsér, 2014)
Troška trilógiájában, legfeltűnőbben az utolsó részben, nagy szerepet
kap az erotika, a szexualitás, mely sokszor megalapozza a komikus helyzeteket. Ennek szintén hagyománya van a
csehszlovák filmkultúrában, mint ahogyan az egyetemes kinematográfiában,
s itt is felfedezhető a hasonlóság Menzel, Forman és Troška alkotásai között,
viszont ismét másképp viszonyulnak
annak bemutatásához. A természetben való szexuális vágy kifejezése
és az aktus végbemenetele egészen
Machatýig nyúlik vissza (Gerencsér,
2014), viszont Troška vígjátékaiban is
többször bukkan fel ez az elem, az erdőben, a mezőn és a patakparton meztelenkedő figurák jóvoltából.
A hasonlóságok a szereposztást illetően is megfigyelhetők, hisz Forman
filmjeiben is játszottak nem profi színészek, viszont Troška ezt egy teljesen
új szintre emelte a Nap, széna-trilógiában, hisz szülőfaluja lakosainak nagy
része szerepel a filmekben.
Ahogyan az említett mozgóképek
esetében, ezen filmek szállóigéi és
kultikus jelenetei is beépültek a mindennapjainkba, hisz kinek ne jutna
eszébe az ablakon kidúdoló tanárnő,
aki a forróságban tisztán, eső előtt
falsan és rekedten énekel, a „jó parti”
mérnöknő, aki külföldre jár, gazdag
és a Tuzexban vette az autóját, a minden lében kanál öregasszonyok, illetve
a kis vonatkocsi, melyben a kalauznő Hoštice előtt minden alkalommal
elkiálltja magát: „Nezastavujem, máme
zpoždění.”

VESNIČKO MÁ STŘEDISKOVÁ –
AZ ÉN KIS FALUM

Rendező: Jiří Menzel
Forgatókönyv: Zdeněk Svěrák
Év: 1985
„Az eredeti ötlet nem azért született, hogy megfilmesítsék, hanem csak
úgy, hogy két lap tele legyen írva. Nagyon valószínű, hogy így készülnek a
jó dolgok, ha játékosan írják meg őket
anélkül, hogy igyekeznének valami jelentőset a világra hozni“(Menzel, 2013,
394) – kezdi anekdotázását a rendező életrajzi kötetében. A Vesničko má
středisková kétségkívül a csehszlovák
újhullám kiemelkedő alakjának, Jiří
Menzelnek egyik legjelentősebb alkotása, melyben találkoznak az egyszerű
emberi sorsok és hangok a – már említett – nem mindennapi humorral.
A cseh kinematográfia két nagyon
jelentős alakja találkozott a mozgókép elkészítése során – ráadásul nem
először –, ez tulajdonképpen olyan
párost hozott létre, mely egy egyedi,
de szívmelengető módon mutatja be
a nagyvároshoz közeli cseh falucska
hétköznapjait. Menzel rendezői bravúrjai és jellegzetes stílusa az összes
hangulattal és érzelmekkel átitatott
realista filmkockán észrevehető, mégis annyira természetes, hogy már-már
észrevehetetlen. A csehtanári végzettséggel rendelkező Zdeněk Svěrák kitűnően teremtett komikus helyzeteket,
s nyelvi leleményei, szójátékai, saját
életéből átemelt tapasztalatai elevenné
és hitelessé tették a történeteket. Menzel szerint karaktereit nem figurákként
helyezte bele egy kitalált cselekménybe, hanem mindegyikkel úgy gondolkozott és úgy érzett, mintha a bőrébe
bújt volna, mintha az ő szíve lenne a
sajátja helyén, és ezért is tekinthetjük
az egyik legjobbnak a szakmájában. A
másik fő indok pedig az, hogy a forgatókönyveiben tökéletesen le tudott írni
egy szereplőt egyetlenegy mondattal,
egyetlenegy hozzátoldással a karakter
megszólalása után – pl. „Nem vagyok
hülye!” „De az!” (Menzel, 2013, 400)
A film jellegzetessége a szereplők
összeválogatása. 1985-ben a cseh és a
szlovák színészek keveredése a filmvásznon egyáltalán nem volt feltűnő
– bár kiemelném, hogy a főbb szerepeket alakító művészek a csehszlovák
kinematográfia kiválóságai –, viszont
az, hogy egy magyarországi színész,
Bán János, kapta a főszerepet, korántsem volt annyira megszokott, viszont Menzel filmjeiben a kultúrák
és nemzetiségek sokszor keveredtek.

A rendező korábban már együtt dolgozott Bán Jánossal egy magyar filmben – Menzel többször is kapcsolatba
került a magyar színészvilággal és kinematográfiával –, így már ismerték
egymást. Állítása szerint végül azért
választotta erre a szerepre, mert egy
nagyon jó színésznek, karizmatikus
személynek tartotta, akiből sugárzik
a jóság. A magyar színészt senki sem
ismerte és csehül sem értett, ezáltal
autentikus volt a karaktere, valamint
az utóbbi két tényező ahhoz is hozzájárult, hogy még könnyebben el tudja játszani a fogyatékkal élőt az adott
környezetben. A film másik főszerepét
Marián Labuda kapta, aki az általa alakított szereplő jellemével tökéletesen
kiegészítette Otíkot, mert a magassága
miatt folyamatosan küzdenie kellett,
hogy kivívja a tiszteletet, s bizonyos
értelemben hendikeppel élt ő is emiatt
– a két szereplő vizuálisan is különös,
de összeillő, ugyanakkor komikus, de
szimpatikus párost alkotott. (Menzel,
2013, 396–399)
A film szerte Európában és a világban is nagy hatást gyakorolt a közönségre, Oscar-díjra is jelöltek a Legjobb
idegen nyelvű film kategóriában, s bár
nem nyerte el az arany szobrot, mégis
meghatározóvá vált az alkotás. A legértékesebb visszajelzés talán az, hogy
a mozgókép címe hallatán az emberek többségének eszébe jut, ahogyan
az utolsó jelenet alatt a két főszereplő
a magasba ugrálva ballag ki a kamera
látószögéből. Menzel és Svěrák közös
munkája egyértelműen ikonikus, erről árulkodnak a következő sorok is:
„… amikor egy olasz színésznő győzködi Önöket, hogy nincs x-lába, és hajlandó Önöknek megmutatni, amikor Tokióban egy cseh turistától kér japánul
elnézést a pincérnő, hogy sajnálja, de a
sör, amit az asztalra tesz, nem a hetedik
lépcsőfokról van, akkor értik meg, hogy
Zdeněk egy nem mindennapi ajándék
birtokában áll.” (Menzel, 2013, 402)
EGY MAGYAR FILM, SZLOVÁK
SZINKRONNAL
KINCSEM – KINCSEM – STÁVKA
NA POMSTU

Rendező: Herendi Gábor
Forgatókönyv: Hegedűs Bálint, Herendi Gábor
Év: 2017
A Kincsem című film minden idők
legdrágább magyar filmje lett, hiszen 3
milliárd forintból készült, kétharmad

részben a Filmalap finanszírozásában.
(Dobi, 2017) A költségvetés visszatükröződik minden egyes filmkockán,
legyen az a derbi legapróbb jelenségeinek megörökítése, a szemet gyönyörködtető, extrém, mégis valamilyen
szinten korhű jelmezek adaptálása és
a ruhaviselési szokások közti különbségek bemutatása – vagy az operajelenet megörökítése. A film minőségéhez
legegyértelműbben és leginkább a színészi játék tesz hozzá, mely kifejezetten kiemelkedő Herendi Gábor 2017es művében.
A mozgókép romantikus, kosztümös kalandvígjátéknak készült, melybe a rendező és a produkció tagjai
különböző modern elemeket fűztek
bele, mind nyelvi – áthallások, viccek
és különböző anakronizmusok formájában – , mind jelmeztervezési szinten, hisz Bárdosi Ibolya munkája által
a színészek neoviktoriánus steampunk
ruházatban mozognak a vásznon.
(Hungler, 2017)
A film humorát maga a rendező
adta hozzá a forgatókönyvhöz, ami
nem meglepő, mivel Herendi Gábor
alapvetően egy vígjáték-rendező, aki
– a filmográfiáját tekintve – a humor
különböző formáit mutatta be alkotásaiban. A Kincsemben megjelenő
komikum viszont sokkal igényesebb
és visszafogottabb, mint a rendező
néhány korábbi mozgóképében megjelenő viccforrások. (Dobi 2017) Az
anakronizmusok beiktatása rengeteg
megmosolyogtató jelenetet generál –
legyen az a „Mizu” dúdolása, esetleg
selfie-készítés egy 19. századi géppel
–, viszont a magyar és a császárpárti
magyar nemesek közötti kiéleződött
kapcsolat, vagy az osztrákok és a magyarok közti alapellentétek is néhány
kimondottan cinikus megszólalással
gazdagítják a mozgóképet (ilyen pl. a
bécsi szelet esete). Maga Kincsem sokkal többet jelent Blaskovich grófnak,
semmint egy kitűnő versenylovat, az
apja elvesztése miatti bosszú szimbólumaként is erős szerepet tölt be a
történetben. Emellett a csodakanca a
függetlenségüket elvesztett magyarok
reményének jelképe, aki a „szikra,
amely lángba boríthatja” Magyarországot, amely jelenleg „egy olajoshordó.” (Baracsi 2018)
A Kincsem című mozgókép a történelmi hitelesség szempontjából nem
tekinthető pontosnak egyes fontos információkat leszámítva (Kincsem nem
vesztett egyetlenegy futamot sem, és
valóban nem volt hajlandó versenyez-
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ni macskatársa nélkül), de emiatt a
néző egyáltalán nem érez hiányt, mert
a színészek munkája, a forgatókönyv, a
rendezés, valamint a kosztümök kombinációja – egyértelműen sikerfilmet
jelentenek.
MAGYAR ÉS SZLOVÁK NYELVEN
EGYARÁNT
SZENT PÉTER ESERNYŐJE –
DÁŽDNIK SVÄTÉHO PETRA

Rendező: Bán Frigyes, Vladislav
Pavlovič
Forgatókönyv: Apáthi Imre, Bán
Frigyes
Év: 1958
A Szent Péter esernyője című mozgókép az 1958-as megjelenésével az
első (cseh)szlovák-magyar koprodukciót jelentette, mely összekötötte a két
országot. (Gvozdjáková 2019) A film
alapjául szolgáló Mikszáth-regény is
kapcsolatot teremtett a két kultúra
között, elsősorban a környezet miatt,
melyben a történet kibontakozik.
A filmben szereplő humor nevezhető kedvesnek és játékosnak, s bár egyes
jelenetek sokkal komolyabb témákat is
taglalnak (hiszékenység, túlzott vallásosság, az egyház képmutatása, az
örökséghajhászat, testvérek közti viszály), könnyedén és bájosan teszik
azt, a kritikát is ilyen módon fogalmazzák meg, és nem mondanak szigorú ítéletet a karakterek felett. A Szent
Péter esernyőjében szereplő apró tréfák, kacsintások és pajzán párbeszédek
a helyükön vannak, élettel teli megszólalásokról van szó, sokszor mókás
odaszólásokról (pl. a Wladinnak szóló
figyelmeztetések), melyek precízen és
következetességgel vannak beépítve a
cselekménybe. (Vajda, 2006)
Bán Frigyes előszeretettel forgatott
regényadaptációkat (pl. Úri muri, Szegény gazdagok), s ezzel tulajdonképpen megkerülte az 1956 után ismét
felerősödött cenzúrát. (Vajda, 2006) A
rendező igazán változatos pályáját sokkal előbb kezdte, ezért későbbi alkotásait is erőteljesen befolyásolták a pár
évtizeddel korábbi filmkészítés hagyományai, melyekben a Szent Péter esernyője című mozgókép is bővelkedik,
bár ez csak bizonyos elemeket adaptálva, utalásos módon történik. Ezek az
ismertetőjegyek általában vizuálisan
jelennek meg, illetve a jellemvonások
és viselkedésmódok szintjén. Bán Frigyes ekkori rendezői munkásságában
még fellelhetők a némafilmes reflexek
(a Gregorics testvérek kecskeszakálla,

egyes szereplők túlzott gesztikulálása),
valamint a harmincas évekbeli magyar
komédia tipikus, nosztalgikus jelei
is, hisz Karol Machata Jávor Pál-os
sármmal és karizmával formálja meg
Wibra Gyurit, aki kisbajuszkájával is
emlékeztet a legelső magyar férfi filmsztárra. (Vajda, 2006)
Összességében elmondható, hogy
Bán Frigyes és Vladislav Pavlovič
közös műve egy meghatározó filmélményként él a nagyközönségben,
és ehhez kifejezetten sokat hozzátett
az is, hogy a Mikszáth-féle palócos,
csipkelődős, „odaszólós“ humort a
rendező is kiegészítette és néhány helyen felerősítette. A film természetesen
megalapozta a (cseh)szlovák és a magyar koprodukciót, s kialakított egy hidat a két filmes kultúra között. A Szent
Péter esernyője című alkotásról megállapítható, hogy néhány aspektusból
megközelítve elöregedett, viszont a
történetnek még mindig van egy sajátos varázsa, melyet több évtized alatt
sem veszített el. (Gvozdjáková, 2019)
ÖSSZEGZÉS

A bemutatott alkotások csak apró szeleteit képezik a cseh(és a)szlovák, valamint a magyar kinematográfiának,
viszont a két – avagy három – filmes
világ közti eltéréseket, továbbá a humor fordításának potenciális nehézségeit kiválóan érzékeltetik.
Az audiovizuális szövegek átváltásakor teljesen egyértelművé válik, hogy
a nyelv és kultúra mennyire elválaszthatatlan, így a fordító elsődleges feladata, hogy egy minél természetesebb
és hitelesebb környezetbe helyezze a
vászonra vetített történetet, hogy a
forrás- és a célnyelv közti különbségek
elhomályosodjanak. A filmfordítást
tekintve sokszor előnynek tekinthető,
hogy a közönség különböző érzékszervekre támaszkodhat az átváltás értékelése során, hisz nem csak hallja –
vagy olvassa az adott szöveget, hanem
a cselekményt látja is maga előtt, így,
ha a verbális kommunikáció önmagában nem lenne elég, a nonverbális
kommunikáció kiegészítheti, és ezáltal
egy teljes összhang alakul ki, melynek elérése az audiovizuális szövegek
átváltásakor kulcsfontosságú, hacsak
nem más hatást szeretett volna elérni a
rendező és a forgatókönyvíró egy szokatlan kompozícióval.
A mozgóképek közti eltérések mellett viszont nagy segítséget nyújthatnak a közös kulturális pontok
– ellenben az alapvető grammatikai

különbségekkel, melyek csehszlovák
és magyar kontextusban természetesek –, főleg a hasonló társadalmi és
politikai berendezkedés, mely leginkább a szocialista világot és ideákat
(komikusan) prezentáló alkotások
esetében fordul elő. Persze az már
egy teljesen más témakörhöz tartozik,
hogy miért mindig azon a változaton
szórakozunk a legjobban, amelyiket
legelőször láttuk és (ritka helyzetektől
eltekintve) miért nem fordítva.
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BALOGH KINGA

MIT TEHETÜNK A GYEREKEK GÖRNYEDŐ TESTTARTÁSA ELLEN?
Manapság egyre többet hallunk a
mozgásszegény életmód okozta problémákról. Gyermekeink az egész napot
szinte ülve töltik. Görnyednek a könyvek, füzetek fölött. De hisz mi is így
tanultunk, hosszú távon mégsem okozott ez jelentős elváltozásokat izomzatunkban, testtartásunkban! Igaz? Azt
viszont el kell fogadnunk, hogy a mai
gyerekek az iskolán kívül is viszonylag
kevés időt töltenek mozgással. Már
nem járnak bringázni sötétedésig az
utcabeli gyerekekkel, vagy futni a közeli mezőre, és nem másznak fára sem.
Sok minden megváltozott és erről ők
nem tehetnek. Egyszerűen mások a
körülmények. A mi felelősségünk viszont az, hogy alkalmazkodjunk az
újonnan kialakult életfeltételekhez.
Írásomban néhány olyan gyakorlatot
és játékot szeretnék mutatni, amelyekkel a szülők és tanárok segíthetnek
gyermekeiknek feloldani az ülő életmódból származó feszültséget, felfrissíthetik őket és elérhetik, hogy ezáltal
nyugodtabbakká és kiegyensúlyozottabbakká váljanak. Mert sajnos ilyen
hatása is van a mozgáshiánynak. A
gyermek, ahogy egy felnőtt is, a kevés
mozgás hatására ingerültebbé, feszültebbé, türelmetlenebbé válik. Hiszen
az ember alapvető funkciója a mozgás.
De talán kezdjük is az elején. Mi is az
a tartáshiba? Tartáshibának azt a jelenséget nevezzük, amikor a gerincoszlop
állapota eltér a neutrálistól. Ebben az
esetben még nem alakulnak ki olyan
mértékű elváltozások, melyeket orvosi beavatkozással kellene enyhíteni. A
tartáshibát célzott tornagyakorlatokkal javíthatjuk vagy mérsékelhetjük. A
testtartás szempontjából az egyik legfontosabb szerv a gerincoszlop, hiszen
életünk során több funkciót is ellát: izmok tapadásának és eredésének helye,
illetve a fej- és mellkas mozgatásáért
is felelős. Védi a gerincvelőt, melynek
egyik fő feladata a környezetből érkező ingerek továbbítása az agy felé. Kiemelten fontos szervről van tehát szó,
mely akár hanyagtartásból adódóan is
sérülhet.
A dupla „S” alakú szerv görbületeinek kialakulása a csecsemőkorban indul mászás és hason fekvésben
történő fejemelés hatására. Hanyag
tartás alatt a gerinc ezen görbületeinek megnagyobbodását/ellaposodását

értjük a semlegestől. Ennek lehetnek
akár lelki okai is. Például ha a gyermek magasabb az osztálytársainál és
emiatt szégyent érez, összegörnyedve
próbál beolvadni közéjük. Azonban
más esetben is deformálódhat, például a test különböző részeinek eltérő
megterhelése miatt. Legfőképp viszont
a mozgásszegény életmód járul hozzá
a tartáshibák kialakulásához. Egyes
izmok túlzott terhelésnek vannak kitéve, másokat pedig nem használunk
kellőképp. Ha maradunk az iskolai
ülő helyzet vizsgálatánál, akkor ez
esetben gondolhatunk például a nagy
farizomra, mely egy gyengülésre hajlamos izom (fázisos izom), vagy a
csípőhorpasz izomra, mely viszont
rövidülésre hajlamos (tónusos izom).
Ülés közben épp ezeket a hajlamokat
erősítjük. Az elváltozások könnyedén
okozhatnak fájdalmat a derék területén már általános iskolában is, nem
is beszélve később, a felnőtt korban
kialakuló problémákról, akár porckorong sérvről.
Figyelmet kell fordítanunk azonban gerincünk egészségére akkor is,
ha rendszeresen sportolunk. Több
sportágra jellemző az egyoldali megterhelés, vagy akár a mélyizmok nyújtásának hiánya. A versenyszerűen
űzött labdarúgás például hozzájárul az
O-láb kialakulásához, míg a röplabda,
ahol a megfelelő korrigáló gyakorlatok hiányában ún. scoliosist okozhat.
Ez az elváltozás a gerinc oldalirányú
görbületének kialakulását idézheti elő
(pl. az egyik lapockához közeledve, a
másiktól távolodva). Természetesen a
megfelelő nyújtó, mobilizáló, erősítő
gyakorlatokkal a sportágakra jellemző
megterhelések kiegyensúlyozhatóak.
Tartáshibát tehát több élethelyzet
is létrehozhat. A legfontosabb talán
annak tudatosítása, hogy gerincünk
mozgásra termett és fájdalommal
üzen, ha nem kapja meg azt a minőségi aktivitást, melyre szüksége van. A
fájdalom pedig az első pillanattól fogva jelentkezik egy 8 órás számítógép
mellett/iskolapadban töltött nap után,
tehát komolyan kell venni!
A fő kérdés azonban még mindig az,
hogy vajon mit tehetünk gyermekeinkért.
Íme, néhány gyakorlat, mely hasznosítható akár egy tanítási óra első/

utolsó 5 percében, vagy kiválóan beilleszthető egy napközi foglalkozás,
szabadidős időtöltés programjába is.
A gyakorlatokhoz nem kell más, mint
egy szék, így ott is könnyedén végezhetőek, ahol kisebb hely áll rendelkezésre. Fontos megemlíteni, hogy ezek
a gyakorlatok inkább a test lazítását,
átmozgatását hivatottak elősegíteni.
Tartáskorrekció során a gyakorló erősítő és nyújtó gyakorlatokat is végez.
Ügyeljünk arra, hogy a torna során a
gerinc szabadon mozoghasson, ehhez
üljünk a szék elülső részére! Az állat
végig húzzuk vissza a torok irányába,
így kompenzálva a telefonok, könyvek, táblagépek okozta előrehelyezett
fejtartást!
GYAKORLAT NEVE: VÁLLÖV
MOBILIZÁLÁSA VÁLLKÖRZÉSSEL

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén
– sarok a talajon
– karok a test mellett lazán pihennek, „lógnak”
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
– áll visszahúzva a torok irányába
A gyakorlat menete:
Belégzés: elindítunk egy körívet a
váll emelésével a fül irányába
Kilégzés: folytatódik a körív hátrafele, leengedjük a vállakat
Megjegyzés: Csak a vállöv mozogjon, a
gerinc és a medence rögzített helyzetben van.

GYAKORLAT NEVE: VÁLLÖV
MOBILIZÁLÁSA

GYAKORLAT NEVE: NYAK
MOBILIZÁCIÓJA 2.

GYAKORLAT NEVE: GERINC
MOBILIZÁCIÓJA 2.

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén
– karok nyújtva, tenyerek a térden
pihennek
– a vállakat húzzuk előre
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
A gyakorlat menete:
Belégzés: könyökök és vállöv húzódik hátra, mellkas kiemel, tenyér felfelé fordít
Kilégzés: visszatérünk a kiinduló
helyzetbe
Megjegyzés: Ügyeljünk rá, hogy a gyakorlat során a vállöv előre és hátra mozogjon, illetve arra, hogy a medence
és a derék szakasz rögzített helyzetben
legyen. Az állat a gyakorlat során végig
visszahúzzuk a torok irányába.

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén
– karok a combon pihennek
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
– áll visszahúzva a torok irányába
A gyakorlat menete:
Belégzés: kiinduló helyzet
Kilégzés: a fej fordít először az egyik,
majd a következő kilégzésnél a másik
irányba
Megjegyzés: Ügyeljünk arra, hogy az
áll ne emelkedjen és ne is süllyedjen
a gyakorlat során. A fej végig a gerinc
tengelye körül forog, az áll pedig közelít a torok felé.

Kiinduló helyzet:
– ülő helyzet, egyik láb hajlítva (talp
a talajon), a másik pedig nyújtva
(csak a sarok érinti a talajt)
– kartámasz a medence mögött a
szék peremébe kapaszkodva
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
– áll visszahúzva a torok irányába
A gyakorlat menete:
Belégzés: kiinduló helyzet
Kilégzés: A nyújtott láb emelkedik a
mellkashoz hajlítva, karokkal átkaroljuk a térdet, fej billen előre, hát domborít
Megjegyzés: Ügyeljünk arra, hogy a belégzés során végzett kiinduló helyzetben
a lábfejet feszítsük vissza (ún. „pipáló
lábfej”), míg a kilégzés során a lábfej lefeszített helyzetű (azaz „spiccel”).

GYAKORLAT NEVE: GERINC
MOBILIZÁCIÓJA 1.

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén
– tarkóra tartás
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
– áll visszahúzva a torok irányába
A gyakorlat menete:
Belégzés: kiinduló helyzet
Kilégzés: előre hajlás, a könyökök
érintik a térdeket, domborít a hát, a fej
előre billen
Megjegyzés: Ennél az átmozgató gyakorlatnál a mozdulatot a fej billentése
kezdi, majd következik a hát domborítása és végül a medence billentése
hátra.

GYAKORLAT NEVE: NYAK
MOBILIZÁCIÓJA 1.

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén
– karok a combon pihennek
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
– áll visszahúzva a torok irányába
A gyakorlat menete:
Belégzés: kiinduló helyzet
Kilégzés: billen a fej először jobbra,
majd a következő kilégzésnél balra
Megjegyzés: Ügyeljünk arra, hogy a fül
közeledjen a váll felé (az arc végig előre néz).

GYAKORLAT NEVE: GERINC
MOBILIZÁCIÓJA 3.

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén,
talp a talajon
– karok magas tartásban a fül mellett nyújtva
– vállak távolítanak a fültől (nem
emeljük meg őket)
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
– áll visszahúzva a torok irányába
A gyakorlat menete:
Belégzés: kiinduló helyzet

FEJLESZTÉS

NAGYOBB TERET IGÉNYLŐ
GYAKORLATOK, MELYEKET KIVÁLÓAN LEHET ALKALMAZNI EGY
TORNAÓRA VAGY SZABADTÉRI
FOGLALKOZÁS SORÁN:

Kilégzés: törzsdöntés oldalra, az ellenkező oldali karral nyújtózunk, az
azonos oldali kar a csípőn pihen
Megjegyzés:
Ügyeljünk arra, hogy a törzsben létrejövő mozgás kizárólag oldalirányú
legyen.

A GYAKORLAT NEVE: CSÍPŐ
MOBILIZÁCIÓ

GYAKORLAT NEVE: GERINC ROTÁLÓ (FORGATÓ) GYAKORLAT

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén
– tarkóra tartás
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
– áll visszahúzva a torok irányába
A gyakorlat menete:
Belégzés: kiinduló helyzet
Kilégzés: a törzs fordul jobbra, majd
a következő kilégzésnél balra. A pillantás követi a rotáció irányát
Megjegyzés: Ügyeljünk arra, hogy a
medence végig neutrális helyzetben
maradjon és a könyökök ne essenek
előre. Inkább kevesebb ismétlésszámmal kezdjük, majd amikor hozzászoktunk a gyakorlathoz, fokozatosan növeljük azt.

Kiinduló helyzet:
– hajlított ülés a szék elülső részén
– csípőre tartás
– a jobb térdet kifelé forgatva elhelyezzük a jobb bokát a bal térd
fölött (ügyeljünk rá, hogy a jobb
boka ne forduljon ki, inkább a
boka feletti részt célozzuk meg)
– térd süllyed a talaj irányába
– medence neutrális helyzetben
(nem billen előre, a feneket nem
toljuk ki hátra)
A gyakorlat menete:
Belégzés: kiinduló helyzet
Kilégzés: lassan ráhajolunk a térdre
A gyakorlat végén karokkal segíthetjük a láb visszahelyezését a talajra.
Majd a gyakorlatot elvégezzük a másik lábbal is.
Megjegyzés:
Amennyiben a gyermeknek nehézséget okoz a törzsdöntés előre, úgy
tartsa meg a kiinduló helyzetet, lazítsa
el a lábát és engedje, hogy a térde sülylyedjen a talaj felé. Így lélegezzen lassú,
nyugodt légzéssel.

Pók-rákfogó: Kijelölünk egy fogót,
akinek az ölébe egy labdát teszünk.
Mindenki − a fogó is – pók vagy rákjárással haladhat csak. Akit a fogó megfog, annak átteszi az ölébe a labdát, így
ezentúl ő lesz a fogó. Játék közben a gyerekek nem állhatnak fel. A játék kiválóan fejleszti a farizmokat és a vállövet.
Megjegyzés: a területet jól be kell határolni.
Farkasok versenye: Szervezzünk
sorversenyt, ahol a gyerekek farkastartásban mozoghatnak (csak a
tenyerek és a talp/lábujjak érintik a
talajt, a csípőt pedig magasra emelik,
akárcsak a jógában használatos lefelé
néző kutya póznál). Kijelölhetünk egy
szlalom pályát is, esetleg akadályokat,
melyeket ebben a helyzetben kell megkerülniük/átlépniük az élvezhetőbb
foglalkozás érdekében. A játék kiválóan nyújtja a hátsó combizmokat.
Alagút fogó: Kijelölünk egy fogót
és egy felmentőt. Akit megfog a fogó,
fekvőtámasz helyzetben várja, hogy
a felmentő átkússzon a hasa alatt, így
felszabadítva őt. A játék variálható a
gyermekek életkorának és edzettségi
szintjéhez megfelelően. A felmentő
akár át is ugorhatja a társát, de az elfogott személy várhatja a feloldozást
női fekvőtámasz helyzetben is (ebben
az esetben a térdek a talajon vannak,
azonban arra ügyeljünk ekkor is, hogy
a gyerekek feneküket ne nyomják ki,
azaz a test a vállövtől a térdig egyenes). A játék erősíti a has izmait és a
vállövet.
Bár meglepő lehet, ezeket a fogó
típusú játékokat és a sorversenyeket
nem csak az alsó tagozat, de az általános iskolák végzős diákjai is nagyon
élvezik. Esetenként kipróbálható középiskolákban is. Természetesen a korosztálynak megfelelő nehezítésekkel.
Remélem, sikerült egy kis segítséget
nyújtanom a pedagógusok és szülők
számára egyaránt a gyermekek testtartásának fejlesztésével kapcsolatban.
Amennyiben a téma felkeltette érdeklődésüket és szívesen megtudnának
többet egyéb módszerekről, gyakorlatokról és játékokról, keressenek bátran
(facebook.com/highlighttraining).
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G. GŐDÉNY ANDREA

AMIRŐL NEM LEHET BESZÉLNI, ARRÓL HALLGATNI KELL?
TABU A GYERMEKIRODALOMBAN
A permanensen zajló detabuizálódási
folyamatok fontos állomása volt a hazai gyermekirodalom történetében az
az online konferencia, amelyet 2021.
május 14-15-én rendeztek a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula
Pedagógusképző Kara Alkalmazott
Pedagógiai Intézetének Óvodapedagógus-képző Tanszéke szervezésében
a gyermekkultúra és gyermekirodalom hazai és határon túli kutatóinak és
szakértőinek részvételével. A programot közvetítette a JGY TV YouTubecsatornája1 – az előadásokat kétezernél
többen követték. A nagy érdeklődés
is szerepet játszhatott abban, hogy a

konferencia-előadások szerkesztett
anyagából készült kötet még ugyanebben az évben napvilágot látott a SZTE
JGYPK Tudományos és Művészeti Pályázatának, valamint az Alkalmazott
Pedagógiai Intézet Óvodapedagógusképző Tanszékének köszönhetően.2
A Tabu a gyermekirodalomban című
tanulmánykötet a Magyar Gyermekirodalmi Intézet gondozásában jelent
meg, bemutatójára 2021. november
5-én, a Jókai Klubban került sor.3
Mind a konferencia, mind a kötet jól
jelzi a gyermekirodalom paradigmaváltását, amely a nemzetközi trendekben már régebb óta megmutatkozik. A

társadalmi konvenciók változásában
gyökerező diskurzusváltás a gyerekirodalomban és a róla folyó szakmai
párbeszédben, illetve közbeszédben,
nem csupán a korábban tabunak számító témák kommunikálása okán
izgalmas. A szerzői szándékkal és
felelősséggel, valamint a multimediális szövegek megformálásával és
közvetítésük módjaival kapcsolatos
kérdéseket is felvet, miközben az irodalom élni segítő erejével (Boulanger
1978, 1605) szembesít; ugyanakkor
rákérdez a reflektált valóság olvasói
életvilágokba épülésének, építhetőségének mikéntjére: a gyermek olvasó

_______________________________________
1
Az előadásokat l. https://www.youtube.com/watch?v=6XxVAaIUCjU&t=2170s, valamint https://www.youtube.com/watch?v=fvBgOQNFfrc
&t=1007s
2
A kötetbemutató kisfilmet l. https://www.youtube.com/watch?v=1qrnhmmsA2o
3
Az eseményt l. (20+) Tabu a gyermekirodalomban – tanulmánykötet-bemutató | Facebook; https://www.facebook.com/watch/live/?ref=
watch_permalink&v=1030004667794178
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szövegtapasztalatai vajon hogyan és
miképp kamatoznak, kamatoztathatóak a megküzdési stratégiák terén és
a személyiségformál(ód)ás folyamatában.
A kötet tizenkét tanulmányát két
hosszabb és egy rövidebb fejezetbe
rendezték a szerkesztők. Az elsőben
a témához irodalomtudományi és
-történeti nézőpontból közelítő hat
szöveg kapott helyet, a másodikban
szereplő négy a pszichológiai és mesepedagógiai perspektívát hozza játékba, a történetközvetítés lehetséges
módjait is kutatva; a záró fejezet két
esettanulmányát pedig óvodapedagógus hallgatók jegyzik, akik a JGYPK
Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport tagjaiként 3-6 éves korú gyermekek anyanyelvi-irodalmi neveléséhez
kapcsolódó adatfelvételeiket közlik
és elemzik. A tanulmányokat Döbör
András politika- és sajtótörténész és
Fizel Natasa neveléstörténész közös
előszava vezeti be, rámutatva a tabuk
mibenlétére, szerepére, s a gyermekirodalom detabuizálásának jelentőségére: „…egy olyan téma, amiről, ha
soha nem beszélünk, az árt a gyermekeinknek, szorongást generál bennük,
nem tanulják meg az élet negatív oldalának elviselését, a problémával való
szembenézést, nem alakul ki a problémamegoldó képességük, és sokkal
rosszabbnak hiszik a valóságot, mint
amilyen” (Döbör – Fizel 2021, 7).
Bárdos József kötetnyitó tanulmánya irodalomtörténeti és poétikai
perspektívából láttatja legalább anynyira jelenkori, mint egykori tabutémák (szexualitás, megtermékenyülés,
születés, halál, nász) tabutörés nélküli
nyelvi-képi megformálásának mikéntjét a népdalok és tündérmesék nyelvén (Bárdos 2021). Dolgozata arra is
rávilágít, hogy a szövegkorpusz nem
csupán a kulturális hagyomány átörökítésében játszik szerepet; máig érvényes üzenete van az újabb generációk
számára, amikor úgy avat be a tabuk
világába, s orientál az illendő, a helyes,
a társadalom által elvárt magatartással, illetve a cselekvési és nyelvi lehetőségekkel kapcsolatban, hogy „a befogadó
mindig csak annyit épít be személyiségébe, amennyi ott és akkor saját kérdéseire, saját problémái megoldására
választ kínál” (Bárdos 2021, 26).
Galuska László és Szinger Veronika
Árnyak kertje c. írása a közeli hozzátartozók halálának tematizálódását
járja körül, mely téma – elsősorban
a szülők ellenállása miatt – erősen

tabuizált; noha a kortárs és közel-kortárs gyermeklíra érzékenyen közelít
hozzá, mely megközelítés túllép a szülők halálának a mesékből jól ismert,
klisészerű megjelenítésén, s a halálélmény modern, testközeli ábrázolásával kísérletezik, ami az 1960-as években még nagy botrányt kavart, ám
valójában máig nem vált elfogadottá
(Galuska – Szinger 2021). Tanulmányukkal párbeszédre lépnek a második fejezet dolgozatai, amelyek hasonló problémákat vetnek fel, rámutatva a
tabusítás veszélyeire, s a tabutörés segítő-támogató, preventív jelentőségére
is; hiszen „a gyermeknek választ kell
kapnia a kérdéseire, megnyugvást kell
találnia szorongásaira, meg kell ismernie az emberi lét határait, az életet és a
halált is. Ez az ismeret a tudatos emberi létezés alapja” (Galuska – Szinger
2021, 45).
Lovász Andrea a testi működések
(szorosabban az emésztés) megjelenítésének, s az azzal kapcsolatos nyelvhasználat megjelenésének tabudöntő
erejét, jellegét vizsgálja a gyerekkönyvekben; azaz korántsem csak irodalmi
kontextusban. A test medikalizál(ód)
ásának nyelvhasználati módját, s annak hatáskeltő elemeit elemzi. Vicces
vagy undi, ami a szövegek nyelvi terében létrejön? – kérdezi címével is a
tanulmány, arra a kontextusváltással
összefüggő hatásmechanizmusra is
utalva, amit az undira utaló vagy undiszavak használata eredményez (Lovász
2021). A gyereknyelvi, a közbeszéd által is tolerált ’csúnya szavak’ irodalmi
kontextusba kerülése sokak számára
botránykő (lehet), ily módon mindenképp detabuizál. Ám mindig vicces is a hatás – mutat rá a tanulmány
–, már csak azon nyelvi ambivalencia
okán is, ami a tolerált – eufemizáló
nyelvhasználat és a biológiai működés bemutatása, illetve a gyerektől az
utóbbival kapcsolatban elvárt (undorodó) viszonyulás között feszül. A tabudöntő kontextusváltás reprezentatív
műve a hazai ’felnőtt-irodalomban’
Spiró György Csirkefeje (Spiró 1985); a
mű megjelenése, színházi bemutatója
kapcsán kibontakozó egykori reflexió
hasonlatos ahhoz, amit a testi működésekkel operáló gyerekkönyvek napjainkban kiváltanak.
Urbanik Tímea korunk jellegzetes
tabutémáinak (válás, magány, öregség,
elszigeteltség, halál) a tündérmesék
nyelvén való detabuizál(ód)ását mutatja be Gimesi Dóra Csomótündér c.
mesekönyvének elemzésével. A ’vá-

rosi tündérmesék’ budapesti környezetben, majdnem-hétköznapi életet
élő tündérei úgy igazgatják a sorseseményeket, hogy azok lehetőségként,
szépségként, értékként jelenjenek meg
a mesék szövegvilágában; így ezek az
életigenlő irodalmi mesék az értékmentés, értékőrzés terepévé válnak az
esztétikailag jól formált, cseppet sem
didaktikus történetekben (Urbanik
2021). Utóbbi azért is fontos, mert a
nyílt didaxis sosem érheti el azt a hatást, amit szerzője szánna neki; valódi
személyiségformáló ereje csak a latens
üzeneteknek van/lehet.
Petres Csizmadia Gabriella tanulmánya rámutat a kortárs meseregény
tematikai kiszélésedésére, s a műfajt
megújító detabuizáló folyamatokra;
hiszen „a problémacentrikus meseregény egyre inkább előtérbe helyezi a szocializációs problémákat, és a
családi krízisek, (szenvedély)betegségek, elmúlás, másság témáira fókuszálva a témaorientált irodalom szerves részévé válik” (Petres Csizmadia
2021, 85). A dolgozat megvilágítja a
detabuizálási mechanizmusok működését Majoros Nóra Pityke és prém c.
fantasyjának elemzésével, s a regény
imagológiai szempontú értelmezésével egyúttal a kulturális sztereotípiák
lelepleződésére is felhívja a figyelmet. Mivel a mű „elegánsan kikerüli
a problémacentrikus könyveket átjáró
didaktikusságot azzal, hogy egy lehetséges világként prezentálódó, alternatív birodalom rétegzettségén keresztül
készteti az olvasót a különböző társadalmi osztályt, népet és fajt képviselő lakók együttélési problémáinak,
valamint a felnőtté válás dilemmáinak és szocializációs nehézségeinek
végiggondolására” (Petres Csizmadia
2021, 90); remény lehet arra, hogy
a másokról és önmagunkról alkotott
mentális képek vizsgálatával dolgozó
szöveg megszólító ereje beláthatóvá
teszi, hogy az önmeghatározás alapja a
mindenkori másik kontextusa (Petres
Csizmadia 2021, 98).
Az első fejezet Wittmann Ildikó dolgozatával zárul, amely az utóbbi évek
gyerekirodalmi botrányaira is kitérve
számbaveszi, hol is tart a hazai könyvkiadás gyerekekkel, tizenévesekkel
folytatott dialógusa; folyik-e egyáltalán társadalmi diszkurzus a jelenben
a potenciális olvasókkal. A tanulmány
– nem csak címével – rákérdez, mi
számít egyáltalán tabunak a magyar
gyerek- és ifjúsági könyvkiadásban;
s nemzetközi kitekintéssel bemutat-
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ja, mi nem tematizálódik a magyar
könyvpiacon (Wittmann 2021). A
szerző a webshopok könyvajánlásai
alapján rámutat, hogy miközben „a
tabutémák populáris (olykor felszínes)
köntösben tálalva eladhatóvá tesznek
egy-egy ifjúsági regényt, de egyben
ki is üresítik a megbeszélendő témát”
(Wittmann 2021, 104), létezik egy nagyon erősen „tabupárti” gyerekkönyvpiac; ám a Könyvmecénás program
keretében létrejött egy rétegigényeket
kielégítő, tabuoldó, előfinanszírozáson alapuló minőségi könyvkiadási
mechanizmus, amely kísérletet tesz a
gyerekek és felnőttek dialógusának ösztönzésére a társadalmat érintő témák
átfogó bemutatása érdekében. „Hiszen
ne feledjük, végső soron a könyv, számos funkciója mellett, éppen a tabutémák feszegetésével azt a célt szolgálja,
hogy boldogabb, szabadabb, őszintébb, a másik iránt befogadóbb, érzékenyebb társadalmat alakítsunk ki a
közösség valamennyi tagja számára”
(Wittmann 2021, 106).
A pszichológiai és mesepedagógiai
szempontokat érvényesítő második fejezetet Szél Erzsébet klinikai szakpszichológus Élet – mese: a mentalizáció
és az élményfeldolgozás kapcsolata
mesékben c. tanulmánya nyitja, amely
a mesék és a szimbolizáció életprobléma-feldolgozásban játszott szerepének
bemutatását célozza. A szerző áttekinti
a meseélmények és mesetapasztalatok
beépülésére ható komponenseket, melyek sorában elsőként a mesemondás
körülményeit, majd a mesemondó
személyét érinti. Az élményfeldolgozás minőségét a mentalizáció és az
episztemikus bizalom kontextusában
értelmezve mutat rá a mesehallgatás személyiségformáló aspektusára;
s annak mikéntjére, hogyan, milyen
feltételek mentén bővülhet az egyén
megküzdési repertoárja, árnyalódhat
életstratégiája a reflektált valóság reflexiójával (Szél 2021).
Bajzáth Mária mesepedagógus a
Népmesekincstár Mesepedagógiaműhely vezetőjeként a Népmesekincstár eszközeiben és módszereiben rejlő
lehetőségeket ismerteti, „Hogy a halál
ne tabu legyen…”. Az egyéni élet végességének elfogadása hosszú folyamat az
ember életében, a halálról alkotott kép
élethosszig épül, a halálról szerzett tudásnak pedig kisgyermekkorban kéne
megalapozódnia; ám legtöbb esetben

sem a családi, sem az intézményes
nevelés nem vállalkozik nyílt kommunikációra a témával kapcsolatban.
A mesék mágikus-szimbolikus nyelve
azonban segítheti a halál megismerését, elfogadását. Annál is inkább, mert
a 21. század kultúrája magát a halál
eseményét is kívül helyezi az életen,
nem szervesül napi életgyakorlatunkba; így a halállal való szembesülés
váratlanul történik a legtöbb esetben,
felkészületlenül éri az egyént, ami még
inkább traumatizál. A Népmesekincstár mesepedagógiai gyakorlata a fejlődéslélektan, neveléstudomány kutatási
eredményeinek figyelembevételével,
módszeresen és tudatosan válogatott
folklórelemekkel alapozza meg a kisgyermekek halálról való tudását (Bajzáth 2021).
Orlik Ilona mesemondó írása is a
modern élet legnagyobb tabujához, a
halálról való beszédhez kapcsolódik,
azt mutatva be, Hogyan fejezik ki a
népmeséink a kimondhatatlant; illetve
a kimondhatatlanról való tudás hogyan közvetíthető a Pompás Napok
népmese-foglalkozások módszertanán
keresztül, azaz miként hasznosulnak a
néphagyomány értékei a modern pedagógiában (Orlik 2021).
Végül Révész Renáta Liliána gyásztanácsadó pszichológus, meseterapeuta dolgozata bemutatja, milyen
szerepe, mekkora jelentősége volna az
intézményi (óvodai, iskolai) nevelésben megjelenő prevenciónak a veszteségélmény feldolgozásában, legyen az
halál, gyász, válás. A problémahelyzetbe viszonyulási minták nélkül kerülő
gyereket felkészületlenül érik ezek a
traumák, holott mesekönyvek sora
adna lehetőséget arra, hogy a rájuk
épülő–építő preventív tevékenységek
támogassák a feldolgozást – mondja
a Prevenciós előadások lehetőségei mesékkel – a veszteségek, a halál, a gyász
és a válás témájában, az óvodában és az
iskolában c. tanulmány (Révész 2021).
„Az óvodában és az iskolában azonban kevés szó esik ezekről a tabunak
számító témákról, pedig a megismerés
prevenciós funkciót is betöltene. Ezekben a krízishelyzetekben a felkészítés
során hallott információk és tanácsok
segíthetnének megtanulni a természetes emberi viszonyulást, kapaszkodót
nyújthatnak a szeretett személyek elvesztésének megéléséhez, gyászban
történő feldolgozásához” (Révész
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2021, 145). Mivel a válási krízishelyzetek igen sok óvodást és kisiskolást
érintenek – megkerülhetetlen volna
a trauma-prevenció és feldolgozás intézményi támogatása, amire tematikus
és módszertani javaslatot tesz a szerző.
Az utolsó fejezet esettanulmányai
Varga Emőke főiskolai tanár szakmai
irányításával jöttek létre. Az első éves
óvodapedagógusok online kérdőíves
felmérést végeztek a SZTE JGYPK Bevezetés a gyermekirodalomba kurzusa
keretében, ill. a Művészettel az Oktatásért Kutatócsoport4 tagjaiként. Csete
Klára és Kopeczki Kinga azt kutatta,
válaszadóik hogyan vélekednek arról:
„Mi nem való egy gyerekkönyvbe?”; illetve egyáltalán: milyen kritériumok
mentén tehető fel és vizsgálható a
kérdés (Csete – Kopeczki 2021). Bár
a kutatás nem reprezentatív mintán
készült, azt láthatóvá teszi, hogy „a
felnőttek többsége tisztában van azzal, mennyire fontos, hogy gyermekével tabutémákról is beszélgessen”
(Csete – Kopeczki 2021, 166); ám az
is kiderül belőle, az ifjúsági könyvek
által felvetett tabutémák esetében jóval
megengedőbb a közvélemény, mint
a gyerekkönyvekben megjelenők vonatkozásában (Csete – Kopeczki 2021,
165).
Domokos Eszter és Ludányi Noémi elsősorban néhány tabutémát tartalmazó meserészletről kérdezte meg
különböző korosztályhoz tartozó és
eltérő hátterű felnőttek véleményét.
Összehasonlították a pedagógus és
laikus válaszadók álláspontját. Eredményeik azt mutatják, hogy a vizsgált
témák (halál, gyász, háború, felvilágosítás, betegség, fogyatékosság, feketepedagógia) közvetíthetőségét a laikusok és szakmabeliek eltérően ítélik
meg – a pedagógusok jóval nyitottabban; ám a háború témáját közel azonos arányban (70%) elutasítja mindkét
csoport (Domokos – Ludányi 2021). A
recenzió írása idején zajló események
sajnos láthatóvá teszik, hogy a tabukat az élet egyik pillanatról a másikra
képes ledönteni. 2022-ben kisgyermekekkel sem kerülhető meg a háborúról
való beszéd, s ha nem akarunk rettegést és szorongást kelteni, jól tesszük,
ha a detabuizáló irodalmat segítségül
hívva hozzálátunk a félelmek kibeszéléséhez, mert amiről nem lehet beszélni, arról sem szabad hallgatni …
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A szép kiállítású könyv borítóképe
és illusztrációi Adobe Stock-alkalmazással készültek, a szerkesztés Pusztai
Virág és Turcsányi Enikő munkáját
dicséri. Minden tanulmányt magyar
absztrakt vezet be; összegzés és angol
absztrakt zárja.
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KLÍMAKRÍZIS
A LEVEGŐSZENNYEZÉS VESZÉLYEINEK BEMUTATÁSA TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÍSÉRLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
„Amit épp most teszünk, vagy nem
teszünk, az befolyásolja majd az egész
életemet, és a gyerekeim és unokáim
életét is. Amit épp most teszünk, vagy
nem teszünk, én és a generációm nem
tehetjük meg nem történtté a jövőben.”
(Greta Thurnberg)
A légszennyezettség mára világszintű közegészségügyi problémává vált,
mely rendkívül rossz hatással van az
élővilágra és annak egészségére. Gondoljunk csak bele abba, hogy mennyien vagyunk, akik mindennap mérgező anyagokkal teli levegőt lélegzünk
be, mely elképesztően káros hatással
van a tüdőnkre, szívünkre, bőrünkre,
emésztőrendszerünkre, hormonjainkra, idegrendszerünkre és még sorolhatnánk, mennyi mindenre. A rossz
levegő azonban nemcsak emiatt káros.
A légszennyezettség fő okozói ugyanis a fosszilis tüzelőanyagok, például a
szén, olaj és a gáz égetése, mely nagyban hozzájárul a bolygót egyre veszélyeztető klímaváltozáshoz. A következő kísérletek segítenek abban, hogy
a levegő tulajdonságait, fontosságát,
tisztaságát, szennyezettségét szemléltessük, megértsük és beépítsük az oktatási folyamatba. A feladatok ötvözik
a biológia, kémia, földrajz és esetenként a fizika ismereteit is, melyek így
komplexen a természettudományos
oktatásba beleépíthetőek. Egyszerű
kivitelezésük miatt megfelelőek az
alapiskolás felső tagozatos gyermekeknek, de akár az idősebb vagy fiatalabb
korosztály számára is tanulságosak és
látványosak lehetnek.
A VIHAR SZEME

Cél: Annak bemutatása, miért van
nyugalom a hurrikánok középpontjában, „szemében”.
Segédeszközök: olló, vonalzó, 30 cm
hosszú cérna, gemkapocs, a palack
szájával azonos méretű tömítőgyűrű, 2
db kétliteres műanyag palack, ragasztószalag, csapvíz, kanál, segítőtárs.
Munkamenet:
– Vágjunk le 30 cm hosszú cérnát!

– Kössük a végére a gemkapcsot, és
tegyük félre a 10. lépésig!
– Az egyik palack szájára helyezzük
rá a tömítőgyűrűt!
– A másik palack alját vágjuk le!
– Tegyük rá a második palackot szájával lefelé az első palackra!
– Rögzítsük a két palackot egymáshoz a ragasztószalaggal!
– Állítsuk bele a palackot a konyhai
mosdóba úgy, hogy az alján nyitott palack legyen felül!
– Töltsünk vizet a felső palackba!
– Kanállal néhányszor keverjük meg
a vizet!
– Amíg a víz örvénylik, gyorsan
engedjük a gemkapcsot a kavargó víz
közepébe, vigyázva, hogy a kapocs ne
érjen vizet!

Didaktikai megjegyzés: A hurrikánok egyre gyakrabban fordulnak elő
olyan földrajzi helyeken is, ahol eddig egyáltalán nem voltak jellemzőek.
Egyre gyorsabban, intenzívebben alakulnak ki, mely a klímaváltozásnak is
köszönhető. A tanulók figyelmét ezen
eseményekre is felhívhatjuk.
NAPSÜTÖTTE HELYEK

Cél: Megállapítani, hogy az évszakok
hogyan befolyásolják a Föld hőmérsékletét.
Segédeszközök: zseblámpa, 1 ív fekete
papír, kréta, segítőtárs.
Munkamenet:
– Sötét szobában tartsuk a zseblámpát kb. 15 cm távolságra a papír felett!
– Kérjük meg a segítőtársunk, hogy
rajzoljon a krétával kört a papír megvilágított területe köré!
– Írjuk mellé: „nyári sugarak”!
– Tartsuk a zseblámpát ugyanebben
a távolságban a papírtól, de döntsük
kissé oldalra!
– Kérjük meg a segítőtársunk, hogy
rajzoljon a krétával kört a papír megvilágított területe köré!
– Írjuk mellé: „téli sugarak”!

Janice Van Cleave: Földrajz

Eredmény: A hurrikán „szemében”
nyugalom, szélcsend van. Mindaddig,
amíg a gemkapocs a légtörcsérben
marad, nincs rá hatással a víz mozgása. Ha hozzáér a vízhez, a kapocs vele
együtt kering.
Magyarázat: Az örvénylő víz közepén
létrejövő légtörcsér – akárcsak a csatornán lefolyó vízben keletkező tölcsér
alakú lyuk – olyan, mint a hurrikán
szeme. A vihar közepén a hurrikán
szeme 32 km átmérőjű, felhő alig van
benne. Hosszú, szélmentes cső, az óramutató járásával ellentétes irányban
nagy sebességű szél örvénylik körülötte. A gemkapocs bizonyítja a légörvény
belsejében a levegő mozdulatlanságát.

Janice Van Cleave: Földrajz

Eredmény: Ha a zseblámpát függőlegesen irányítjuk a papírra, kis, világos
fénykört látunk. Ha ferdén tartjuk a
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lámpát, a megvilágított terület nagyobb lesz, de kevésbé világos.
Magyarázat: A Napot jelképező zseblámpa több fényt és egyben több meleget sugároz felülről, meredekebb
szögben világít, ugyanúgy, mint a Nap
nyáron. Télen a Nap nincs olyan magasan az égbolton, mint nyáron. A téli
napfény hosszabb utat tesz meg, és a
Föld nagyobb területét világítja be.
Emiatt nem olyan meleg.
Didaktikai megjegyzés: A tanulók, ha
megértik az egyszerű törvényszerűségeket, sokkal könnyebben megértik a
környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalókat is. A kísérletezés maga pedig
a természettudományokban elengedhetetlen, és a felfedezés által a gyerekek
sokkal könnyebben elsajátítják az ismereteket.

deg víz felszíne felé. Egy idő múlva a
zöld víz kezd lefelé süllyedni.

LÉGÁRAMLATOK VIZSGÁLATA

Cél: A konvekció (gázokban és folyadékokban hő hatására keletkező mozgás) következtében létrejövő légáramlások mozgásának utánzása.
Segédeszközök: 4-5 db jégkocka, 2 db
egyliteres, széles szájú befőttesüveg,
hideg csapvíz, bébiételes üveg, kanál,
zöld ételfesték, 10x10 cm-es alumíniumfólia, gumigyűrű, ceruza, óra.
Munkamenet:
– Tegyük a jégkockákat az egyik befőttesüvegbe, és töltsük meg az üveget
hideg vízzel!
– Töltsük tele a bébiételes üveget
színültig meleg vízzel, majd keverjünk
bele 1 csepp ételszínező festéket!
– Fedjük le a bébiételes üveget fóliával, és rögzítsük a gumigyűrűvel!
Helyezzük bele a bébiételes üveget a
második literes üvegbe!
– Vegyük ki a fel nem olvadt jégkockákat az első üvegből, és öntsük át a
lehűtött vizet a második üvegbe, hogy
¾ részét megtöltse!
– A ceruza hegyével csináljunk egy
kis lyukat a fólián, a közepétől kissé
távolabb!
– Oldalról figyeljük meg 5 másodpercen keresztül, hogy mi történik az
edényben!
– Készítsünk még egy lyukat a fólián!
– Ismét figyeljük meg, mi történik
az üvegben!
– Ötpercenként figyeljük meg 20
másodpercen át, mi történik!
Eredmény: Amíg csak egy lyuk van az
alumíniumfólián, addig nem történik
semmi, de amint elkészítjük a második lyukat is, a zöld víz kiáramlik a hi-

Janice Van Cleave: Földrajz

Magyarázat: A víz molekulái, ugyanúgy, mint a levegő molekulái, közelebb
vannak egymáshoz hideg állapotban,
és távolabb a melegben. Ezért a tiszta
hideg víz nehezebb, mint a megfestett meleg víz. Ha a fóliára egy lyukat
készítünk, a meleg víz felemelkedését
megakadályozza a felette levő hideg
víz nyomása. A második lyuk készítése után a hideg víz behatol az edénybe,
kiszorítva belőle a meleg vizet, amely
felemelkedik a felszínre. A levegő hőmérsékleti különbsége miatti emelkedése, süllyedése légáramlásokat okoz.
Az Egyenlítő közelében a meleg levegő
felemelkedik, és a sarkok felé áramlik.
A hideg sarkvidéki levegő lesüllyed és
az Egyenlítő felé áramlik.
Didaktikai megjegyzés: Ezek az
áramlások időjárásbeli különbségeket,
intenzív változásokat, télen felmelegedést, nyáron lehűléseket, esőzéseket
okoznak. Működésük megértése lehetőséget ad megismerni az időjárási
viszontagságok alapismereteit is.
SZÁRAZFÖLDI ÉS TENGERI
SZELEK

Cél: A szárazföldi és tengeri szelek
okainak meghatározása.
Segédeszközök: 2 db hőmérő, 2 db
pohár (beleférjen a hőmérő), hideg
csapvíz, virágföld vagy termőföld, asztali lámpa, óra.
Munkamenet:
– Mindkét pohárba helyezzünk egyegy hőmérőt!

Tegyünk annyi földet az egyik pohárba, hogy ellepje a hőmérő végét!
– A másik pohárba tegyünk ugyanannyi vizet!
– Tegyük a poharakat egy asztalra,
amelyet nem ér közvetlen napsütés!
– 5 perc múlva olvassuk le, és írjuk
fel a hőmérők állását!
– Helyezzük el a lámpát úgy, hogy
fénye egyformán érje mindkét hőmérőt!
– Két óra múlva olvassuk le, és írjuk
fel a hőmérők állását!
– Kapcsoljuk ki a lámpát!
– Várjunk két órát, és ismét olvassuk
le és írjuk fel a hőmérők állását!
Eredmény: A termőföld hőmérséklete
gyorsabban emelkedik, mint a vízé, de
gyorsabban is hűl le.
Magyarázat: Az idő múlásával a föld
és a víz hőmérséklete változik, ez alapján könnyen megmagyarázhatjuk a
part mentén fújó nappali és éjszakai
szelek irányának eltérését. Nappal
a szárazföld gyorsabban melegszik,
mint a víz. A szárazföld feletti meleg
levegő felemelkedik, a víz feletti hidegebb pedig benyomul a szárazföld
fölé, hogy elfoglalja annak helyét. Ez
a tengeri szél. Éjszaka a szárazföld
gyorsabban hűl le, mint a víz. A tenger
feletti melegebb levegő felemelkedik,
és a hűvösebb levegő a szárazföld felől kitódul a tenger fölé. Ezt nevezzük
szárazföldi szélnek.
Didaktikai megjegyzés: Az előző kísérlethez hasonlóan a légáramlásoknak a megismerése fontos az időjárási
körülmények megértéséhez. Mivel valóságos példákon mutatjuk be ezeket
a jelenségeket, könnyebb elképzelni
működésüket. A légkör szennyezése
miatt a légáramlatok számtalan szenynyező anyagot is hozhatnak magukkal
akár sokkal nagyobb távolságokról is.
Például a csernobili atomkatasztrófa után még hetekkel később is vitték
több ezer kilométerre a légáramlatok a
radioaktív felhőt.
ÜVEGHÁZHATÁS A PALACKBAN

Cél: Az üvegházhatás bemutatása tantermi körülmények között.
Segédeszközök: 4 db kétliteres műanyag PET palack, 3 db hőmérő, fél kg
föld, celofán, befőttesgumi, gumicső,
szódabikarbóna, háztartási ecet, lámpa.
Munkamenet:
– Három műanyag palackot félbevágunk, és azonos mennyiségű földet
szórunk az aljukba!
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– Egy-egy hőmérőt rögzítünk a palackok oldalához!
– Két palack tetejét lefedjük celofánnal!
– A negyedik palackba ecetet öntünk és szódabikarbónát szórunk bele,
majd egy gumicsővel ellátott kupakot
teszünk rá (szén-dioxid fog keletkezni)!
– Az egyik félbevágott palackba a
celofánon keresztül egy gumicső segítségével szén-dioxidot juttatunk!
– A palackokat egy lámpa elé helyezzük, vigyázva arra, hogy mindegyiket egyenletesen érje a fény (20-30
cm-ről)!
– Jegyezzük fel a kezdő hőmérsékletet mindegyik palackban, majd 30 percen keresztül ötpercenként jegyezzük
fel a hőmérséklet-változást!
Eredmény: Az a palack, melyen nem
volt fólia, a legalacsonyabb hőmérsékleti értékeket mutatta. A második
legalacsonyabb értéket a fóliával letakart palack mutatta, míg a harmadik
palack, mely fóliával le volt takarva és
szén-dioxidot juttatunk bele, mutatta
a legmagasabb hőmérsékletet.
Magyarázat: A melegházban a Nap sugárzása, átjutva az átlátszó üveglapon,
részlegesen elnyelődik a felszínközeli
tárgyakon, melyek azt hővé konvertálják, s így emelkedik a melegház belső
hőmérséklete. A másik fontos melegítő hatás a termőtalajra lejutott, elnyelt,
s a hosszúhullámú hőmérsékleti tartományban újból kisugárzott energiából
származik: ez az energia alulról eljut az
üveglaphoz, melyet az nem ereszt át, hanem visszasugároz a melegház belsejébe.
Didaktikai megjegyzés: A Föld felszínén az üvegházhatás 4 milliárd
éve létezik, ha nem létezne, 33°C-kal
lenne kevesebb az átlaghőmérséklet a
Földön (15°C fok helyett -18°C, mint
a Holdon). Fel kell hívnunk a tanulók
figyelmét az üvegházhatás következményeire, hosszú távú hatására az élő
szervezetekre!
SZMOG AZ ÜVEGBEN

Cél: A szmog keletkezésének bemutatása.
Segédeszközök: 1 db literes üveg, alumínium fólia, jégkockák, egy papírdarab (összesodorva), gyufa.
Munkamenet:
– Gyújtsuk meg a gyufát, és az égő
gyufával gyújtsuk meg az összesodort
papírdarabot!
– Dobjuk be az üveg belsejébe
mindkettőt!
– Takarjuk le az alumínium fóliával
az üveg száját!

– A fólia tetejére helyezzünk jégkockákat vagy jégtömböt!
– Jegyezzük fel megfigyeléseinket!

TechEngeneering, University of Colorado

Eredmény: Az üvegben nagy mennyiségű füst keletkezik, mely átláthatatlanná teszi az üveget.
Magyarázat: A szmog az egyik következménye a nagy mennyiségű
légszennyezésnek, különösen a szénégetés füstjeiből származó káros anyagokkal, melyet az utóbbi években
felváltott a nagy mennyiségű gázkibocsátás az ipari termelés vagy a nagymértékű gépkocsihasználat miatt. Az
angol smoke (füst) és fog (köd) szóösszetételeként keletkezett maga a kifejezés. Az emelkedő és gyorsan hűlő
levegő eléri a telítettségi állapotot, ami
a szemcséken kondenzációhoz vezet,
mely így az SO2 oldódásával savas
kémhatású lesz. Komoly egészségügyi
problémákat okoz, légúti megbetegedéseket, akár fulladást, halált is.
Didaktikai megjegyzés: A kísérlet
után, ha leemeljük a fóliát, alakítsunk
ki jó szellőzési feltételeket. A feladatot
magasabb szintre is emelhetjük, ha
két egyforma üveget használunk, az
egyikben a szmogot alakítjuk ki, a másikban pedig nem (nem gyújtunk gyufát, csak lezárjuk az üveget a fóliával és
a jéggel). Egy-egy hőmérőt helyezünk
a két üvegbe, ezzel is összehasonlítva,
hogy az inverziós szmog milyen hatással van a földfelszín hőmérsékletére.
MÉRJÜK MEG A LEVEGŐ
TISZTASÁGÁT

Cél: A levegőben található szennyeződés szemléltetése.
Segédeszközök: 3-4 fehér műanyag
tányér, alkoholos filc, vazelin, ragasztószalag, nagyító.
Munkamenet:
– Alkoholos filccel jelöljük meg a
fehér műanyag tányérokat (attól függően, hol szeretnénk megmérni a levegő szennyezettségét, osztálytermek,
folyosó, étkezde…)!
– Mindegyik tányérra kenjünk vékony rétegben vazelint (ügyeljünk arra,
hogy mindegyikre egyforma mennyiség jusson)!

– Ragasztószalag segítségével akaszszuk fel a megjelölt helységekben a tányérokat!
– 2-3 nap elteltével szedjük össze a
tányérokat, majd nagyító segítségével
figyeljük meg a rajta található részecskéket!
Eredmény: A kísérlet során por-részecskéket figyelhetünk meg. Azokban
a helységekben, melyekben frekventáltabb volt a mozgás, több kosz figyelhető meg a tányérokon.
Magyarázat: A levegő szennyezettsége akkor is jelen van mindenhol körülöttünk, ha nem látjuk. Ezek lehetnek
por, szövetdarabok, pollen, spórák,
füstrészecskék, attól függően, éppen
milyen hatás éri az adott helységet.
Ezek a párával, gőzökkel is eljuthatnak
a helység különböző részeibe.
Didaktikai megjegyzés: Fontos hangsúlyozni a gyermekeknél, hogy mi is
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy tisztább
legyen a levegő: a gyakoribb szellőztetés, növények elhelyezése a tanteremben, különböző szűrőberendezések,
melyek kiiktatják, csökkentik a szenynyező anyagokat. Sokan asztmával,
allergiával küzdenek, megtanulhatják,
hogyan figyeljenek oda társaikra, akik
ilyen betegségekben szenvednek, vagy
éppen saját magukra.
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SCHEURING ISTVÁN

A KLÍMAVÁLSÁG KEZELÉSE:
MINDENKIRE SZÜKSÉG VAN!
VÁLSÁGBÓL VÁLSÁGBA

Amikor e sorokat írom, a COVID világjárvány legutóbbi hulláma éppen
lecsengőben van Európában, és hála
az oltásoknak, vélhetően már nem
fog olyan komoly gondot jelenteni,
mint az elmúlt két évben. Eközben az
Ukrajna elleni katonai agresszió egy
újabb válságba taszította kontinensünket. Van itt baj elég – érdemes azzal
foglalkozni, hogy mi lesz 5, 10 vagy 20
év múlva?
Bizonyára nagyon riasztó, amit
mondok, de az elkövetkezendő két évtizedben egy, a jelen válságoknál sokkal nagyobb válságot kell kezeljünk. Ez
a klímaválság, ami mindannyiunkat
érint már most is, ám sokkal erősebben fogja meghatározni az életünket
az elkövetkező évtizedekben. A tudományos eredmények alapján egyértelműen kimondható: gyorsuló ütemű
klímaváltozás várható, amit az emberi
tevékenység okoz.
Ma már azt is biztosan tudjuk, hogy
ha nem kezdjük el nagyon gyorsan
csökkenteni az üvegházhatású gázok
kibocsájtását a Földön, akkor ezek a
kedvezőtlen hatások hirtelen ugrás-

szerű változásokat fognak okozni a
klímában, aminek a kezelése sokkal,
de sokkal több szenvedést fog okozni,
mint egy COVID-szerű pusztító világjárvány. Például, ha leáll a Golf-áramlat, ezzel egy-két éven belül alapvetően
meg fog változni az időjárás Európa
nagy részén. A mezőgazdaság hatalmas veszteségeket fog szenvedni. Vagy
ha teljesen elolvad az északi-sarki jégtakaró, ez hirtelen nagyon felgyorsítja
a Föld melegedését. Ennek hatására a
Föld egyes, eddig lakott régiói lakhatatlanná válnak.
Jó hír viszont, hogy nincs technológiai akadálya annak, hogy az üvegházhatású gázok kibocsájtását jelentősen
visszafogjuk. Nincs technikai akadálya, hogy elkerüljük a nagy bajokat.
Azonban sokba fog kerülni az átállás,
tehát áldozatokat kell hozni érte. A
nyereség, azaz a tragikus változások
elkerülése viszont mindenkinek érdeke, és mindenkit érint. Ez tehát egy
társadalmi csapdahelyzet, és bizony
ez az, ami a leginkább nehezíti a hatékony cselekvést. Hiszen megéri potyautasként arra várni, hogy a többiek
fektessenek be az új energiatermelő
technológiákba, ha ezzel csökken a

CO2 és CH4 kibocsájtás a Földön; azzal a potyázók is ugyanannyira jól járnak, és még költeni sem kellett rá. Ám
ha a többség így gondolkodik, akkor
nem lehet elérni a klímacélokat. Ne
kerteljünk, évtizedek óta pontosan ezt
tapasztaljuk a valóságban is, az egyezményekben megfogalmazott célokat
nem tudjuk elérni, mert az aláíró országok többsége nem tartja be a vállalásait.
ELŐADÁSBÓL JÁTÉKBA

Kiállhatunk az osztály elé és elmondhatjuk az imént leírtakat a tanulóknak. Meghallgatnak, megértik, de félő,
hogy mély hatással az előadásunk csak
kevesekre lesz. Hányszor hallották
már, hogy klímaválság van, gondolják a diákok. Aztán érezhetően nem
történt semmi. Holnap ugyanúgy lesz
suli, vasárnap vélhetően finom lesz az
ebéd, és egyébként ma a Nap is süt.
Lépjünk tovább.
Én itt egy másik módszert javaslok:
imitáljuk ezt a társas csapdahelyzetet
egy játékkal! Érezzék át a diákok, hogy
milyen érzés az, ha mások potyázása
vagy a saját önző viselkedésük miatt
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mindenki rosszul jár a játék végén!
Vagy örüljenek együtt az együttműködés sikerének. Javaslom, hogy csak
a játék lejátszása és elemzése után
mondjuk el azt a néhány bekezdésnyi
gondolatot a klímakrízisről, amit az
imént leírtam.
Rajtunk is múlik, hogy milyen lesz a
Föld 20-30 év múlva. Legyen zöld!

fogunk pénzben játszani. Legyenek
nyeremények, amiket a három legtöbb
pénzt gyűjtött játékos fog megnyerni.
Ha nem érték el a célösszeget, és a kockadobás eredményeként mindenki elveszíti a pénzét, akkor senki nem nyer
semmit. Holtverseny esetére nem árt
egy-két plusz nyereménnyel is készülni.

A JÁTÉK LEÍRÁSA

VÁLTOZATOK

A játékosok egy csoportot fognak alkotni, lehetnek akár hatan vagy harmincan is. (Egy játékos egy országot képvisel a játékban, de ezt nem
mondjuk nekik előre, majd utólag
megbeszéljük). Minden játékos kap
20 aranytallért. Tehát készítsünk nekik
valamit, amit aranytallérnak nevezünk
el. Ezekkel a tallérokkal fognak gazdálkodni a játék során. Helyezzük a játékot egy, a klímakrízistől különböző,
de jellegében hasonló kerettörténetbe.
Mondjuk azt, hogy 10 év alatt (ez lesz a
10 kör a játék során) új védőgátat kell a
folyó mentén felépíteni. Ha megfelelő
mennyiségű pénz gyűlik össze, és a 10.
év végére felépül a gát, akkor nem fogják áradások veszélyeztetni a településünket. Ha nem gyűlik össze a megfelelő mennyiségű pénz, akkor bizonyos
eséllyel ki fog áradni a folyó, és akkor
a játékosok (a folyó mentén élők) minden megmaradt vagyonukat elveszítik.
Tehát 10 kört fognak játszani. Minden körben mindenki eldöntheti, hogy
nulla, egy vagy kettő aranytallért ad be
a közösbe. Fontos, hogy ezt úgy oldjuk
meg, hogy a többiek ne lássák, hogy
ki mennyit ad. Én ehhez egy sapkát
szoktam használni, abba ejtik bele zárt
markukból a játékosok a tallért. Ha
mindenki befizette az általa felajánlott
összeget, akkor megszámoljuk, és hozzáadjuk a korábbi befizetésekhez. Az
eredményt a táblára is felírjuk, hogy
mindenki lássa, hol tartanak a befizetésekkel. Ha a 10. kör végére a befizetett összeg eléri a 10*játékosok száma
összeget (azaz, ha átlagosan mindenki
minden körben egy tallért ad be), akkor felépült a gát, mindenki megtarthatja a megmaradt pénzét. Ha a befizetett összeg ennél kevesebb, akkor
például 1/6 eséllyel mindenki elveszíti
az összes megtakarítását. Ezt kockadobással tudjuk eldönteni, például, ha
hatost dobunk, akkor mindenki elveszíti a pénzét. Kísérletes helyzetben a
játékosok valódi pénzben játszanak,
és hazavihetik a megtakarításukat.
Nyilván az iskolában, táborban nem

A fenti alapjátéknak több változatát
tesztelték már kísérleti helyzetben is,
és izgalmas ezeket a változatokat a gyerekekkel is kipróbálni. Természetesen,
ha egy csoporttal már egy változatot
lejátszottunk, akkor a tapasztalataik
alapján máshogy fognak viselkedni
a következő játékban. Ez nem baj, de
számolni kell vele, és érdemes is a játék
utáni megbeszélésbe ezt a tényezőt is
bevonni. Sajnos a klímakrízis esetében
nincs lehetőség a játékot „újrajátszani”.
I. változat: A játokosokból alakítsunk ki 6-8 fős csoportokat. Minden
csoportnak legyen egy választott képviselője (ő a pénzügyminiszter), aki a
játék előtt és pl. minden 3. kör után 1
percben megbeszélheti a folytatandó
stratégiát a többiekkel. De ezután egymaga dönt, beleszólása a többieknek
ebbe nincs. Minden körben 0 vagy
1*csoportméret vagy 2* csoportméret
mennyiségű tallért adhat be a közösbe.
A számolást és értékelést megkönnyíti,
ha azonos méretű csoportokat tudunk
kialakítani, de ha erre nincs lehetőség,
akkor csak arra törekedjünk, hogy ne
legyen nagy a különbség a csoportok mérete között. A szabály nagyon
hasonló: minden játékos megtartja a
nem befektetett pénzét, ha a befektetett összeg eléri a 10*játékosok száma
összeget. Ennek a változatnak az az
előnye, hogy ha több csoport van, akkor szinte biztos, hogy lesz olyan csoport, amelyik nem adja be a közösbe
a minimális összeget. És éppen ez az,
amit szemléltetni szeretnénk. Továbbá
ilyenkor érdemes azokat a csoportokat jutalmazni, akiknél a legtöbb pénz
maradt a játék végére. Ez erősíteni
fogja a versengést a csoportok között,
és nagy eséllyel lesznek olyan csoportok, melyek tudatosan kezdenek el
potyázni. A játék lebonyolítása és dokumentálása hosszadalmasabb lesz, de
határozottan érdekesebb és jobban is
hasonlít a valódi helyzetre.
II. változat: Játszhatjuk úgy is a
játékot, hogy a játék végét a játékosok nem tudják pontosan. Például

azt mondjuk, hogy a játék legalább 7
körig fog tartani és maximum 12 kör
hosszú lesz. Eddig kell elérni a körök
száma*játékosok száma összeget ahhoz, hogy mindenki biztosan megtarthassa a megtakarítását. Hogy pontosan hány kör lesz, azt úgy határozzuk
meg, hogy dobunk egyet a kockával,
és amit dobtunk, ahhoz hozzáadunk
hatot. Ennél a számnál fogjuk megállítani a játékot. (Például hármast dobtunk, akkor a kilencedik kör után lesz
vége a játéknak.) De ezt a számot csak
mi tudjuk, a játékosok nem. Ezzel a
változattal azt modellezzük, hogy nem
lehet pontosan tudni, mikor következnek be a hirtelen nagyon kedvezőtlen
változások.
III. változat: Játszhatjuk az alapjátékot úgy is, hogy nem titkos, hogy ki
mennyit ad be egy körbe, egyszerűen
úgy, hogy mindenki felmutatja a tallérokat, mielőtt a sapkába elhelyezi.
Várhatóan ilyenkor sokkal együttműködőbbek lesznek a játékosok, hiszen
nagyon kellemetlen vállalni, hogy
valaki a többiek kihasználásával akar
előnyhöz jutni.
Természetesen további életszerű
változatokat is kitalálhatunk: például
legyenek nagyobb és kisebb csoportok a nagyobb és kisebb országokat
megjelenítve, vagy adjunk egyes csoportoknak több tallért, másoknak
kevesebbet, azaz legyenek gazdagabb
és szegényebb országok a játékban. És
a sor folytatható. Akár a diákokat is
megkérhetjük, hogy az alapjáték ismeretében dolgozzanak ki újabb változatokat.
ESZKÖZÖK, FELTÉTELEK

A játékot a terem némi átrendezése
után játszhatjuk az osztályteremben
vagy jó idő esetén kültéren is. Ha a
több csapatos változatot játsszuk, akkor legyenek a csapatok elegendően
messze egymástól. A csapaton belüli
megbeszéléseken ne zavarják egymást. Úgy vélem, 12-14 éves kortól
érdemes játszani, kisebbek számára talán túl távoli lesz a kapcsolat a játék és
a valós probléma között. Szükség van
az aranytallérokra, esetleg borítékokra, amiben minden játékos (vagy csapat) megkapja a pénzét. Egy sapka is
fontos, amiben a tallérokat gyűjteni lehet. Tábla, kréta vagy egy nagyobb papír és toll is szükséges, ahova felírhatjuk, hogy hol tart a gyűjtés és hányadik
körnél járunk. Kell egy dobókocka is,
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és természetesen a nyereményekről se
feledkezzünk el.
A JÁTÉK MENETE

Minden kör elején bejelentjük, hogy
hányadik körnél tartunk, és megkérjük a játékosokat vagy a csapatok képviselőit, hogy vegyenek a markukba
annyi tallért, amennyit ebben a körben
felajánlanak a gát építéséhez. Ezután
menjünk körbe a sapkával, amibe belenyúlva bedobhatják a tallérukat. Ha
mindenki sorra került, akkor kiöntjük
és megszámoljuk a tallérokat. Az eredményt felírjuk a táblára, és hozzáadjuk
az eddig befizetett összeghez.
Az utolsó körben megvizsgáljuk,
hogy elérték-e a kitűzött minimális
célt vagy sem. Ha elérték, akkor megnézzük, kik gyűjtötték a legtöbb pontot
(díjazhatjuk az első hármat vagy ötöt,
ahogy gondoljuk). Ha nem érték el, akkor dobunk a kockával. Ha hatost dobtunk, akkor mindenki elveszti a megtakarítását, mindenki vesztes lesz. Ha
nem hatost dobtunk, akkor megkeressük a győzteseket, és jutalmazzuk őket.
TAPASZTALATOK

Eddigi tapasztalataim alapján a fiatalok izgalmasnak és érdekesnek találták
a játékot. Azonban ez egy lelkileg megterhelő játék, ahogy a klímakrízis is az,
csak itt sokkalta kisebb a tét. Fontos
erre felkészülni. Az együttműködők
elégedetlenek és dühösek lesznek a
potyázókra, és, ugye, ők éppen ezért
lesznek a nyertesek vagy a kudarc okai.
A feszültségeket mindenképpen kezelni kell a játék utáni megbeszélés során.
Érdemes a játék után átnézni és
megbeszélni, hogy hogyan alakult a
befektetés egyes körökben. Jellemző,
hogy a kezdeti együttműködés a játék
közepére alábbhagy, majd a végén pánikszerűen emelkedik.
A JÁTÉK UTÁNI MEGBESZÉLÉS

A létszámtól függően kisebb csoportokban vagy közösen keressünk válaszokat a következő kérdésekre:
Milyen érzéseink vannak most, a játék után? Fogalmazza meg mindenki
az érzéseit. Ez nem vitatéma, mindenki érzése azonos értékű, ugyanolyan
fontos. Érdemes a válaszokat összegyűjteni a táblán és elemezni is.
Mi a legfontosabb üzenete a játéknak? Hallgassuk meg a véleményeket
egyesével, vagy nagyobb csoport ese-

tén beszéljék át kisebb csoportokban a
kérdést, és osszák meg a többiekkel a
következtetéseiket. Jegyzeteljünk, öszszegezzük együtt az elhangzottakat.
Mit tehetünk mi a klímaválság leküzdése érdekében? Itt is érdemes jó
sok ötletet összeszedni és osztályozni
a válaszokat, esetleg elemezni, melyek
a fontosabb, melyek a kevésbé fontos
javaslatok. Segítségképpen felsorolom,
hogy nem döntéshozó állampolgárként szerintem mi a legfontosabb, amit
tehetünk:
Környezetünk meggyőzése! Nagy
kihívás előtt állunk, lemondásokkal
fog járni. Fel kell rá készülni, el kell fogadni, hogy lesznek nehézségek!
Csökkentsük az ökológiai, környezeti lábnyomunkat! Életmódváltásra
van szükség, ami sokszor kényelmetlen lesz. A CO2 szegény életmódot részesítsük előnyben a CO2 pazarlóval
szemben (sok növényi táplálék, kevés
állati, felesleges távoli utazások megszüntetése, energiahatékony fűtés kialakítása)
Támogassuk az átalakulás és a klímaváltozás veszteseit! Ne a GDP növelése legyen a társadalmi cél, hanem
a jövedelmi különbségek csökkentése!
Olyan képviselőkre szavazzunk,
akik elhivatottan képviselik az összefogást, tudományosan megalapozott
érvekre alapozottan döntenek! Elsődleges céljuk a klímakatasztrófa megakadályozása (Persze ez kiskorú diákok esetében nem lehetőség)
LEZÁRÁS

Egy nagyobb papírra vagy a táblára
rajzoljuk fel a lejjebb bemutatott áb-

rát. Ezután kérjük meg a játékosokat,
hogy egyenként jöjjenek a táblához, és
helyezzenek el egy kört ebben a koordinátarendszerbe oda, ahol most magukat érzik. A kérdés mind a két esetben az, hogy a játék hatására mennyire
változott meg a szemléletük. Ha a
játék hatására sokkal nagyobb problémának érzik a klímakrízist, mint
eddig, de úgy vélik, hogy már sokkal
pontosabban tudják, hogy ők hogyan
járulhatnak hozzá annak leküzdéséhez, akkor valahova a jobb felső sarokba kell a pontot elhelyezzék. Ha a
játék e két szempontból alig változtatott rajtuk, akkor a jelet valahova a két
tengely metszéspontjának a közelébe
helyezzék el, és így tovább az összes
lehetséges kombináció esetében. Kérjük meg a játékosokat, hogy szóban is
fogalmazzák meg, hogy miért oda helyezték el a pontot.
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KÓROK ÉS KÓROKOZÓK, AMELYEK ŐSIDŐK ÓTA
TIZEDELIK AZ EMBERISÉGET

A 21. századi emberiségének zöme
minden bizonnyal a vírusokat tartja
a legveszedelmesebb kórokozóknak,
mégpedig a koronavírust és mutánsait.
Az idősebb korosztály tagjai közül talán többeknek is eszébe jut még a száz
évvel ezelőtt dúló, spanyolnáthaként
számontartott influenzajárvány, ami
több tízmillió ember halálát okozta,
de ha megkérdeznék tőlük, melyiket
tartják súlyosabbnak, valószínűleg a
többség a COVID-19 mellett döntene.
Az antibiotikumoknak köszönhetően
a baktériumokról pedig mintha már
meg is feledkezne mindenki. Ám ha
valaki a fertőzések okozta betegségeket összeszámolná, valószínűleg több
ártó baktériumfajt találna, mint vírust.
Ez viszont csak feltételezés.
Ugyanis a mikrobiológiai életformákról a 19. század közepéig még a
tudósok is vajmi keveset tudtak. Évszázadokon át a kórokozók anélkül
szedték áldozataikat, hogy az emberek

tudtak volna a mibenlétükről. Ezen
oknál fogva mi sem természetesebb,
minthogy a könyörtelen pusztításokat
az ókortól kezdve a gonosz szellemek
ármánykodásának vélték. Így hát az
is magától értetődő, hogy mindenféle
varázslatokkal, ráolvasással, hókuszpókuszokkal, kellemetlen szagú füsttel próbálták elhessegetni, vagy éppen
vonzó illatú anyagokkal, akár azoknak
az elégetésével (lásd mirha, tömjén)
akarták megszelídíteni, vagyis jóindulatra bírni őket. Ám eléggé korán kezdetét vette a mindmáig prosperáló természetgyógyászat is. Ha nem látnák
eredményét, rég kiábrándultak volna
belőle. Már a korai időkben elterjedt
a csodálatos gyógyulásoknak a híre,
amelyek előfordulása még ma is okoz
meglepetéseket az orvosoknak. Rejtett
okaikról nagyon kevés konkrétumot
tudunk, azt is mondhatnánk, majdhogynem semmit. A járványokról és
az ellenük való védekezésről a későb-

biekben majd felidézek néhány elgondolkodtató részletet, azonban előbb
vegyünk szemügyre néhány kórokozó csoportot. A fajok, még inkább az
egyedek felsorolása aligha férne bele
néhány figyelemfelkelő rövid eszmefuttatásba.
Mint egykori biológia szakos pedagógus, én csak addig merészkedem el,
hogy a laikusok által máig ismeretlen
vagy kevésbé ismert, illetve valaha
tudott, de mára homályba veszett információkat (újra)értelmezzem, öszszefüggéseket keressek (találjak?), és
segítsek közöttük eligazodni. Megvallom, gyakran azon veszem észre
magam, hogy újnak gondolom azt is,
amit valamikor tudtam, illetve tudni véltem. Aztán rádöbbenek, hogy
azokat a dolgokat, amelyeket valaha
tényként tanultam és tanítottam, ma
teljesen másképpen látják és értelmezik a velük foglalkozó szakemberek.
Mint tapasztalt tanárembernek, meg
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kell jegyeznem, hogy a mi szakmánkban fölöttébb fontos az óvatosság. Ha
mi „ex katedra” – én ritkán éltem vele
– kijelentünk valamit, az évtizedekig
úgy él(het) tovább az emlékezetekben
mint szentírás. Ha kevésbé igazolt felismeréseket közlünk a tanulóinkkal,
tanácsos hozzáfűzni: a mi ismereteink,
tájékozottságaink, véleményünk vagy
a tudomány mai állása szerint, így és
így áll a helyzet, de elképzelhető, hogy
nemsokára (vagy majd valamikor)
újabb tények jelennek meg egy-egy tudományágban. A jól felkészült tanárnak nem kell félnie attól, hogy az effajta „bizonytalankodása” miatt csorba
esik a tekintélyén, esetleg a szaktudása
válik hiteltelenné. Sőt, talán éppen az
efféle kiszólásai által serkentheti gondolkodásra, kutakodásra neveltjeinek
egy bizonyos hányadát. Hogy miért
nem mindegyiket? Mert törvényszerű, hogy a két agyféltekénk más-más
módon működik. Egyik a humán ismereteket részesíti előnyben, a másik
inkább azokat, amelyek a természetről
szólnak.
Megjegyzem, némely természetkutatók (tudósok) azzal szokták vádolni vagy éppen alábecsülni a humán
tudományok művelőit, leginkább a
történészeket, hogy sokan közülük a
tények értelmezése ürügyén hajlamosak a csúsztatásokra, illetve a tények
elferdítésére. Sajnos sok esetben van is
ebben némi igazság, néha nem is kevés, mivel a humán tudományok képlékenyebbek, ráadásul a történelembe
előszeretettel belekontárkodik a mindenkori aktuálpolitika. Mindazonáltal
a természet megismerésében is előfordulnak dolgok, amelyeket a kutatók
értelmezni kénytelenek, és mindaddig
vitatkoznak a felismerés hitelességén,
amíg végül konszenzus dönti el, mit
„szabad” elfogadni és mit nem. Aztán
kiderül, hogy a kollektív értelmezésnél
nem jutottak tovább, ezért kénytelenek újabb, „megbízhatóbb” tényeket
keresni.
Meglátásom szerint a kórokozók
közül a baktériumokat kellene kiindulópontnak tekinteni. Egyrészt azért,
mert már az ókorban sejtették, hogy
egyes járványokat, szemmel nem látható „apró magvacskák” idézik elő és
terjesztik. Másrészt, mint kiderült, ők
az első sejtes organizmusok. Elsőként
Leeuwenhoeknak sikerült megpillantania őket mikroszkópjának a lencséi
alatt 1677-ben. Mégis inkább Robert
Kochot (1843−1910) kell az első bakteriológusnak tekintenünk, aki felfedezte

a kolera (Vibrio cholerae), a lépfene
(Bacillus anthracis) és a tuberkulózis,
magyarul tüdővész (Mycobacterium
tuberculosis) kórokozóját. Munkásságáért 1905-ben Nobel-díjjal tüntették
ki. Mindazonáltal, mielőtt a baktériumokról kezdenénk elmélkedni, ne
csupán az aktualitás kedvéért, vegyük
szemügyre a legegyszerűbb „nem sejtes” élő szerveződéseket, a vírusokat!
Annak ellenére, hogy a vírusok
okozta elváltozásokat (többek között a
himlőt) már az ókorban észlelték, sőt
meg is próbáltak ellenük védekezni,
még a 20. század végén is úgy tekintettek rájuk, mint az élő szervezetek sejtjeit megtámadó „vegyületcsomagokra”.
A 2010-es évekig nem is sorolták őket
az élőlények közé. Pedig a biológusok
már évtizedek óta tudják: „A vírusok
felépítése nagyon egyszerű; tulajdonképpen egy fehérjeburok által körbevett
örökítőanyagból: DNS vagy RNS molekulákból állnak. Egy vírusnak csak
egyféle örökítőanyaga van, amely vagy
dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy ribonukleinsav (RNS). Egyedül életképtelenek, más élőlényekben élősködnek.
Ezen tulajdonságaik miatt az élőlények
rendszerében bizonytalan a helyük. A
rendszertannal foglalkozó szakkönyvek
legtöbbször a prokarióták bemutatásánál foglalkoznak a vírusok leírásával,
de hangsúlyozni kell, nem tartoznak
igazán ebbe a csoportba sem.” E tömör
megfogalmazásról jut eszembe, hogy
az atomok felépítéséről valamikor azt
tanultuk és tanítottuk, hogy az atomok az anyag tovább nem osztható
legkisebb részei, van atommagjuk,
ami bizonyos számú pozitív töltésű
protonból és semleges neutronból áll,
ezek körül meghatározott pályákon
annyi negatív töltésű elektron kering,
ahány proton van az atommagban.
Csakhogy a „legkisebb” kifejezés azóta bizony nem állja meg a helyét.
Valahogy ide jutottunk a sejttannal is,
amivel majd egy külön fejezetben szeretnék foglalkozni. Egy másik meghatározásban már a következőket olvashatjuk róluk az interneten: „A vírusok
szubmikroszkopikus biológiai organizmusok …”, miszerint ha „organizmusok”, akkor hát élő szervezeteknek
kellene tekintenünk őket. Még akkor
is, ha: „A sejteken kívül életjelenséget
nem mutató vírusrészecskeként, csak
genetikai információt hordozó virion
formában léteznek, amelyek genomból
(a vírusok többsége RNS-vírus), egy fehérjeburokból (kapszid) és egyes fajok
esetében lipidburokból (peplon) állnak.

Formájuk változatos, lehetnek rúd,
fonál, ikozaéder vagy egyéb alakúak.
Méretük 20−1500 nanométer között
változik, döntő többségüket fénymikroszkóppal nem, csak elektronmikroszkóppal lehet megfigyelni”. A nukleinsavak (DNS és RNS) leírása régóta
ismert, viszont az RNS-vírusok az
utóbbi időben kerültek az érdeklődés
középpontjába. A ribonukleinsavak
(az RNS-vírusok is) általában egyszálúak (ssRNS), de ismeretesek kétszálúak (dsRNS) is.
Én az 1950-ben megnyílt csilizradványi magyar alapiskola felső tagozatában hallottam először a sejtekről,
illetve tanultam, hogy az élőlények
teste sejtekből épül fel. (Csilizköz
Csallóköznek a legdélibb, évszázadokon át a félkört leíró Csiliz patakkal
határolt önálló, zárt tájegysége – volt.)
Innen kerültem a pozsonyi tanítóképző szakközépiskolába, ahol már a baktériumok is mint önálló sejtek szóba
kerültek. Nem mintha a „bacilusoktól”
mint veszedelmes kórozóktól már kicsi gyerekkoromtól kezdve nem óvtak
volna a szüleim. Át is estem majdnem
minden akkori, tájnyelvünkön szólva,
„bacilusok okozta gyerëkbetegsígën:
bárá(ny)himlőnn, vörössígë(n), kanyarónn, mum(p)szonn, szamárköhögísë(n), szájfájáso(n), lázos náthánn
vagy i(n)fulënzánn” – az utóbbiakon
évente többször is –, de hadd ne soroljam. Utólag derült ki róluk, hogy
túlnyomó többségüket vírusok okozzák. Csoda, hogy a súlyosabb fertőzéseket gyógyszer nélkül, komolyabb
következmények nélkül átvészeltem.
Bár a kanyaró, hajszálon múlott, hogy
öcsémmel együtt el nem vitt bennünket. Édesanyánk kétségbeesésében egy
már feledésbe merült népi gyógymóddal mentette meg az életünket. Aztán
a tanítóképzőben is átestem két nem
lebecsülendő ragályos kóron, egyik
a sárgaságnak nevezett hepatitisnek
valószínűleg az A típusa volt, amit
akkoriban még nem tudtak pontosan
identifikálni. A másik egy influenza
után visszamaradt apró, homályos foltok a tüdőmön, vagyis kezdődő tébécé
volt. Köszönhetően az akkori (1950es évek) lelkiismeretes orvosainak és
iskolánk emberséges tanári karának,
zökkenőmentesen, ráadásul osztályismétlés nélkül, a rengeteg hiányzott
óra ellenére, kissé az átlagon feletti
tanulmányi eredménnyel, elvégezhettem a tanítóképzőt. Ha az utóbbi
fertőzést szigorúbban bírálják el, nem
léphettem volna a pedagógusi pályára.
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(Megjegyzem, húsz évig rendszeres
ellenőrzésre kellett járnom tüdőgondozóba, miközben egyszer sem állapították meg, hogy fertőző vagyok.)
Mindezeket nem öncélból idéztem fel,
hanem azért, ha később kórleírások és
hajdani gyógymódok bukkannának
fel az írásaimban, egyesekkel kapcsolatban jogosan hivatkozhassak a saját,
megélt tapasztalataimra. És persze a
20. században lévő egészségi állapotokra, amelyeket rajtam kívül tömegével éltek át a velem egyidős emberek,
illetve az előttünk élt nemzedékek,
akiknek tagjai közül nem mindegyiknek volt akkora szerencséje, mint nekem. Mert ha nem is haltak bele valamelyik fertőző kórba, járványba, de
sokan voltak, akiknek félárván kellett
felnőniük. Leginkább az előző nemzedékekből, de sajnos még az enyémből
is néhánynak.
Érettségizett iskolatársaim közül
többen is akadtak, akik magyar főiskolán folytatták a tanulmányaikat, s
mint én, a biológia szakot választották. Akik igen, mondhatnám, szerencsések voltak, mert megfelelő magyar
szakirodalom hiányában, Nyitrán a
botanika tanárunk azt tanácsolta, ha
módunkban áll, szerezzük be Magyarországról a dr. Haraszty Árpád
szerkesztette Növénytan című főiskolai tankönyvet. Hogy ez mi úton-módon sikerült, azt más írásaimban már
többször is megemlítettem. Most csupán annyit, hogy ez az 1953-ban kiadott csodálatos tankönyv a vírusokat,

a baktériumokat és a gombákat még a
növények rendszertanában tárgyalja.
A vírusok eredetéről – felfedezésük, a
19. század vége óta – rengeteg, máig
egymásnak ellentmondó vita folyik.
Sokan feltételezik, hogy már az élet
kialakulása, illetve szerveződésének
beindulása, 3-3,5 milliárd évvel ezelőtt létezhettek és „talán” a törzsfejlődésben (filogenezisben) is mindmáig kulcsszerepük volt, illetve van. Ám
a hipotézisek mindaddig, amíg nincs
rájuk bizonyíték, csak teóriák maradnak. Viszont „stabil” ismeretekre épülő, vizuális képzelőerő nélkül aligha
tudna előrébb lépni bármelyik tudomány is. Nekünk, régi biológia szakos
tanároknak ezeket az alapokat adta az
említett növénytani összefoglaló. Azt
hiszem, nem lenne fölösleges idézni
belőle néhány megállapítást. Íme: „A
múlt század (19.) második felétől fejlődő bakteriológia több olyan betegséget
ismert meg, illetve küzdött le, amelyeknek kórokozó részecskéit még nem
ismerte. Pasteur a veszettség kórokozóját nem találta meg, de ennek ellenére, hatalmas erőfeszítéssel kidolgozta
a gyógyítás módját. Feltételezte, hogy
a fertőző betegségek előidézői között
mikroszkóppal nem látható kórokozók
is lehetnek. Gamaleja 1886-ban észlelte, hogy a marhapestis kóranyagát a
baktériumszűrő nem fogja fel. A víruskutatás módszertanát azonban csak
néhány évvel később D. I. Ivanovszkij orosz tudós dolgozta ki. 1892-ben
kétségtelenül megállapította, hogy a

mozaik betegség dohány nedve még a
legfinomabb baktériumszűrőkön átbocsátva is megtartja fertőzőképességét.
Hamarosan kitűnt, hogy a himlő, a
kanyaró és több más ragályos betegség
kórokozója a mikroszkóppal fel nem
tárható világba tartozik. E kórokozók
megjelölésére Remlinger 1906-ban a
«filtrálható vírus» kifejezést használta
(vírus: ios, gör. váladék), amely azóta
az irodalomban általánosan használatossá vált.”
Különféle baktériumszűrőket már
régóta használnak, mint például a
Chamberland-féle porcelánfiltert. Rajta préselte át Pasteur egyik munkatársa, Paul Remlinger (1871−1964) az
összezúzott, vírusos dohánylevelek levét. A fénymikroszkóppal nem látható
anyagok átvilágítására alkalmas elektronnyaláb fokuszálásához szükséges
elektromágneses lencséről viszont
1926-ban Hans Busch írt először tanulmányt. Az első elektronmikroszkópot,
melynek a nagyítása már a fénymikroszkópét elérte, Ernst Ruska építette
meg 1931-ben. Tehát ettől az időtől
kezdték meg a „szerkezetet” tökéletesíteni. A munkafolyamatok leírása
külön cikksorozatot venne igénybe. A
lényeg az, hogy a fizikusok az elmúlt
90 év alatt e téren is elképesztő dolgokat vittek végbe. Elektronmikroszkóppal ma már a nanométer (a méter egy
milliárdod része) nagyságú „valamiket”, például a vírusokat is meg lehet
figyelni. Hogy szakkifejezéssel éljek:
„körülpásztázni”.
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MEGTARTOTTÁK A XXII. VÁMBÉRY NAPOKAT
DUNASZERDAHELYEN
Idén XXII. alkalommal rendezte meg a
Vámbéry Polgári Társulás, Dunaszerdahely önkormányzata, a Csallóközi
Múzeum és a Katedra Polgári Társulás
a Vámbéry Napokat, amely két napon
keresztül zajlott. Az első napon a szervezők vendégelőadók kíséretében bemutatták Az ereinkben forró tűz című
antológiakötetet, amely a XIX. Nemzetközi Vámbéry konferencia előadásait tartalmazza. A következő napon
pedig megrendezték a hagyományos
Vámbéry Ármin Földrajzverseny országos döntőt. Mindkét eseménynek a
Csallóközi Múzeum adott otthont.
A kötetbemutatót Sheer-Szabó Mária vezette, amelynek vendégelőadója
Dobrovits Mihály turkológus, egyetemi docens, a Vámbéry Tudományos
Kollégium elnöke volt, aki bemutatta a konferenciakötetet. Az est egyik
szónoka, Hodossy Gyula – a Vámbéry
Polgári Társulás igazgatója – kijelentette, hogy a huszadik alkalom mérföldkőnek számít majd a jövő évben a
társaság és a rendezvénysorozat életében, ezért már most elkezdik szervez-

ni a jubileumi rendezvényt, hogy az
ünnep fergeteges sikerrel záruljon. A
rendezvényen felszólalt még Madaras
László, régész-muzeológus, aki a meg
nem jelent szerzők és kutatók nevében
is megköszönte Hodossy Gyula munkáját, amelyet a Vámbéry Napokért és
a Vámbéry Polgári Társulásért tesz.
Másnap az alapiskolás diákok bizonyították tudásukat a Vámbéry Ármin
Földrajzverseny országos döntőjén.
Tíz csapat mérettette meg magát, a diákok és felkészítő padagógusaik Pozsonyból, Udvardról, Nagymegyerről,
Madarról, Dunaszerdahelyről és Komáromból is képviselték iskoláikat. A
Vámbéry Polgári Társulás és Katedra
Polgári Társulás által közösen szervezett verseny gesztora Tóth Tibor földrajztanár volt, a zsűri elnöke pedig Fibi
Sándor, a Vámbéry Polgári Társulás
választmányának tagja. A harmadik
helyen a komáromi Jókai Mór Alapiskola csapata végzett, másodikként
a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin
Alapiskola triója lépett a képzeletbeli dobogóra, az első helyen pedig a

madari Édes Gergely Alapiskola tanulói végeztek. A többi csapatnak sem
kellett csüggednie, hiszen mindenki
jutalomban részesült.
A Vámbéry Napok keretében Vámbéry mellszobrát is megkoszorúzták,
amely a Vámbéry téren zajlott le. Ünnepi köszöntőt Vásáry István, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja mondott, aki kiemelte a nagy
utazó közéleti és tudományos munkásságát, hihetetlen életútját. ,,Minden
kistelepülésnek szüksége van helyi
művészekre, tudósokra, kiváló közéleti személyiségekre, akiknek kialakul
egyfajta kultusza. Ez a kultusz a település szellemi életét magasra emelheti,
és célokat adhat neki és polgárainak. A
fiataloknak szeretném üzenni, mert
ők vannak itt most túlsúlyban, hogy a
mindennapokban is próbálják jobban
megismerni Vámbéry tevékenységét,
ne csak a vetélkedőkön és a Vámbéry
Napok keretében” – hívta fel a figyelmet Vásáry István.
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TUDÓSÍTÁS A XXVI. KOMÁROMI PEDAGÓGIAI NAPOKRÓL
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Komáromi Területi Választmánya a járványügyi korlátozások
miatt több mint egy év kihagyás után,
2022. március 29. – április 1. között
rendezte meg az évente szokásos szakmai hét rendezvénysorozatát, amely
ezúttal az „Utak, módszerek, lehetőségek változó világunkban“ címet kapta.
Az utóbbi két év történései mélyen
felkavarták az iskolarendszerünk állóvizét is. A pedagógusok rákényszerültek, hogy keressék az új utakat nemcsak a tanítványok, de a szülők, sőt
egymás felé is. Új módszereket kellett
és még kell is megtanulni ahhoz, hogy
a „hibrid” világban eredményesen
tudjanak dolgozni, tanítani – tanulni,
fejleszteni – fejlődni. A pedagógusok
keresik a lehetőségeiket, keresik önmagukat. A szakmai hét programja
ehhez kívánt segítséget nyújtani.
A XXVI. Komáromi Pedagógiai
Napok a változó világ kihívásaihoz,
új körülményeihez igazodva, kis módosításokkal került megrendezésre.
Új módon regisztrálhattak a részvételi
szándékukat jelző pedagógusok, új volt
a megvalósítás időpontja (a tervezéskor
bizakodtunk a jelenléti forma megvalósíthatóságában), új volt a helyszín
(a járványhelyzetre való tekintettel a

képzéseket nem oktatási partnerintézményekben valósítottuk meg, hanem
külső helyszíneken – a Danubius Szálló
nagytermében és a Felvidéki Magyar
Pedagógusok Házában).
A kedd délutáni nyitóünnepségen
köszöntőt mondott Lőrinczi Zoltán,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma
nemzetközi és Kárpát-medencei kapcsolatokért felelős államtitkára, Fekete
Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, valamint
Keszeg Béla, Komárom város polgármestere.
A felszólalókat követően Varga
László docens úr, a Soproni Egyetem
Benedek Elek Pedagógiai Karának dékánja tartott értékes, élvezetes, fontos
gondolatokat közvetítő, a mai világban
a pedagógiában is nélkülözhetetlen
humor elemeivel átszőtt előadást „A
reflektív pedagógus az értékteremtés
szolgálatában“ címmel.
A nyitóünnepség fényét növelte Sebők Zoltán doktor úr kamarazenekarának bemutatkozó játéka, valamint a
járás művészeti iskoláinak növendékei,
Hámori Diána és Szeles Chloé, akik
énekükkel varázsolták el a jelenlévőket.
Az ünnepséget követő vendégfogadás
pedig jó alkalmat adott a baráti beszélgetésekre, tapasztalatcserékre.

Március 30-án, szerdán két nagyobb
érdeklődéssel kísért műhelyfoglalkozás zajlott, ezért mindkettőre lehetőség volt délelőtti és délutáni időpontra is regisztrálni. A „Pedagógusok a
komfortzónán túl“ című foglalkozást
Bányai Sándor tréner tartotta, aki a
Kalandok és Álmok Szakmai Műhelyből, Budapestről érkezett. Az élménypedagógiai foglalkozás olyan érzelmeket nyitogatott, ismereteket adott,
bölcsességekkel ruházta fel a résztvevő
pedagógusokat, melyeket igazi kincsként hasznosíthatnak életük és munkájuk során. A délelőtti foglalkozáson
a Selye János Egyetem néhány pedagógus hallgatója is részt vett, ami külön
öröm számunkra.
Strédl Terézia pszichológus, egyetemi docens a „Gyakorlatok a stressz
kezelésére és a kiégés elkerülésére“
című foglalkozást vezette. Az előadó
élményszerűen mutatta meg, milyen
fontos a lelkileg egészséges ember,
pedagógus. Az életből vett példákkal
érzékeltette, mit tehetünk a stressz
elkerülésére. Jó gyakorlatokat, játékokat mutatott a feszültségek oldására, a
sikeres együttműködésre. Önértékelésre késztetett, és néha megdöbbentő
eredményekre vezette a résztvevőket
saját önismeretük terén, akik a pozitív
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élmények hatása alatt térhettek haza,
gazdag tudással és tapasztalatokkal.
A csütörtök délelőtt az óvodapedagógusoké volt. Az „Érzelmi jelenlét
tanulása és az érzelmi átélés a gyermekirodalom segítségével az óvodában“ című egész délelőttös foglalkozás keretében szó esett az érzelmek
megélésének és megértésének fontosságáról. Balogh Renáta előadó bemutatott néhány technikát, módszert
és játékot, amelyek megnyugtatóan
hatnak a gyerekekre, valamint lazító,
feszültséglevezető hatásuk van. Berta
Mónika óvodapedagógus pedig a kisgyermekkori mesék érzelmi átélésének fontosságáról beszélt az érzelmi
intelligencia fejlődése szempontjából.
Kreatívan, a történetek élményszerű
előadásával, népdalok éneklésével, a
zenélés segítségével mélyen érintette a
résztvevők lelki és érzelmi világát.
Csütörtök délután 3 előadás sorozatán vehettek részt azok az érdeklődők,
akik megtapasztalták az online oktatásra való áttérés negatív hatásait, és
megoldásokat keresnek önmaguk és
diákjaik számára az online világ buktatóinak kivédésére. A három előadás
egymásra épülve teljes képet adott.
A „Digitális és hagyományos olvasásról” Balázs Géza, a budapesti ELTE
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor
Intézet, valamint a Mai Magyar Nyelvi Tanszék tanára tartott élvezetes
előadást. Felhívta a figyelmet arra,
mekkora szerepe van a pedagógusnak

abban, hogy a jövő nemzedéke mit és
hogyan olvas majd.
A „Jóllét és teljesítmény az iskolában“ című előadásban elsősorban a
pedagógusok munkahelyi jóllétének
és teljesítményének összefüggéseit elemezte nagy hozzáértéssel Fodor Szilvia, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának egyetemi adjunktusa.
Erre a gondolatmenetre épült az
„Online se bántsd“ c. előadás, amit Jármi Éva, pedagógiai szakpszichológus,
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai
Karának egyetemi adjunktusa tartott.
Ő az online világ veszélyeiről beszélt,
elsősorban a pedagógus szempontjából, és megismertette a résztvevőket az
online önvédelem lehetséges módszereivel.
A zárónap délelőttjén két párhuzamos műhelyfoglalkozás zajlott. Az
egyik a KÉP projekt segítségével történő érzékenyítésről szólt. Balogh Rebeka óvodavezető és Turančík Katalin
speciális pedagógus a fogyatékkal élők
világába kalauzolta el a részt vevő pedagógusokat. A képzés élményszerű
volt, gyakorlati módon mutatta be a
témát, széles körben nyújtott elméleti
és gyakorlati ismereteket egyaránt.
Az intézményvezetőket megszólító
péntek délelőtti műhelyfoglalkozást
Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai
Intézet igazgatója vezette. A téma a
„Közoktatást érintő törvényi változások intézményi feladatai” volt. Az
egyes részterületekről pedig szakavatott előadók beszéltek. Urbán Péter, a

SZK Oktatási, Tudományos, Kutatási
és Sportminisztériumának munkatársa ismertette a pedagógusok szakmai fejlődését támogató regionális
központok (mentorhálózat) létrejöttének és működésének alapelveit. Várady Kornélia igazgatónő beszámolt
a 3-ciklusú alapfokú oktatás bevezetésének gyakorlati tapasztalatairól a
csallóközaranyosi Kóczán Mór Alapiskolában. Decsi Katalin és Petőcz
Kálmán ismertették a SZK Oktatási,
Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma Kisebbségi Fejlesztési Főosztályának tevékenységét.
Az intézményvezetők téma iránti
elkötelezettségét és érdeklődését bizonyította a sok kérdés és hozzászólás,
valamint, hogy az időt rövidnek találták. Így a hét utolsó programja arra
ösztönözi a SZMPSZ Komáromi Területi Választmányát, hogy találjon időt
és teret a folytatásra.
A szakmai rendezvény hetében
zajlottak a Petőfi-Tompa Országos
Seregszemle körzeti fordulói, egyéb
tantárgyi versenyek, valamint az iskolai beiratkozások előkészítő rendezvényei, és a járvány is még érzékeltette
jelenlétét. Ennek ellenére a hét során
lezajlott 11 szakmai foglalkozáson, beleértve a nyitórendezvényt is, összesen
kb. 340 résztvevő bővítette szakmai
tudását, merített erőt és gyűjtött újabb
tapasztalatokat. Köszönet illeti az intézményvezetőket, akik a nehezített
helyzet ellenére lehetővé tették az érdeklődő pedagógusoknak a részvételt.
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FÖLD HÓNAPJA A SELYE GIMIBEN
Április 22-e, a Föld napja. A Földé,
amely az egyedüli életterünk. A populáció jelentős hányada mégis úgy éli a
mindennapjait, hogy ennek a ténynek
nem tulajdonít semmilyen jelentőséget. Pedig itt az ideje, hogy tudatosítsuk: baj van.
Évek óta hallani az emberiség okozta ökológiai katasztrófa fenyegetéséről.
Úgy tűnik, hiába az aktivisták fellépése, a természettudósok figyelmeztetése, az évente megtartott nemzetközi
klímakonferenciák, mintha a saját
vesztébe rohanna ez a sarkaiból kifordított, fura világ. És valóban! Ami beindult, úgy tűnik, visszafordíthatatlan.

De tompítani, lassítani a folyamatot
talán még van esélyünk. Ehhez viszont
sokkal tudatosabban kellene élnünk,
odafigyelve mindenre, amivel óvni
tudjuk a környezetünket. Összefogás
nélkül nehéz lesz. A fiatal generáció
nélkül pedig még kevésbé sikerülhet
megfékezni a káros folyamatot.
2022. április 8-a és május 6-a között
környezetvédelmi és fenntarthatósági
eseménysorozatot szervezünk a Selye
János Gimnáziumban. A Föld Hónapjával az a célunk, hogy diákjaink
megértsék, mi a környezetvédelem
lényege; mit, miért és hogyan lehet
máshogyan csinálni azért, hogy pár

évtized múlva elmondhassuk: megérte
odafigyelni a részletekre.
Különböző témákról beszélgetünk
velük. Szóba kerül a hulladék kezelése,
az élelmiszerpazarlás, a fenntarthatóság, a víz-és energiatakarékosság, a
tudatos ruhavásárlás, a talaj egészségének megőrzése. Ruhabörzét tartunk,
használt fogkeféket és elemeket gyűjtünk, komposztáljuk a lebomló hulladékot, virágokat és fűszernövényeket
ültetünk, megtisztítjuk az iskola környékét. Április 22-én, a Föld napján
diákjaink egy környezetvédelmi előadáson is részt vesznek.
Vlahy Anita

A KOMÁROMI SELYE GIMI A LEGNAGYOBB SZLOVÁK
SZAVALÓVERSENYEN IS AZ ÉLVONALBA TÖR
Március 24-én a Selye János Gimnázium hat diákja vett részt a
Hviezdoslavov Kubín szlovák nyelvű
szavalóverseny járási fordulóján, melyen a Komáromi járás szinte minden
szlovák nyelvű alapiskolája képviseltette magát.
Idén szintén sokan jelentkeztek szavalni, nehezen tudtam válogatni, hiszen minden iskolából kategóriánként
egy-egy, a negyedik kategóriában kétkét szavaló juthatott tovább a járási
fordulóra. A felkészülést nagyban nehezítette a járvány, január végéig még
nem tudtuk, megrendezik-e „élőben”
a versenyt, vagy megint videót kell
küldeni.
A köszöntő beszéd után a versenyzőké volt a főszerep, akik sikeres
produkcióikkal bizonyították rátermettségüket és felkészültségüket. Az
eredményhirdetéskor a zsűritagok
összegző gondolatként több hasznos
tanáccsal is biztatták a versenyzőket,
hangsúlyozva, hogy igen felkészült és
igényes produkciókkal ajándékozták
meg hallgatóságukat. Ki kell emelnem, hogy szinte minden évben olyan
zsűritagok értékelnek, akik korábban
többszörös nyertes versmondók voltak. Úgy gondolom, aki úgy ül a zsűri asztalához, hogy szívében, lelkében
versmondó volt, az pontosan tudja,
mi minden van egy pár perces előadás
mögött.

A szavalóverseny járási fordulójáról csak az első helyezettek jutnak a
kerületi döntőbe. Érsekújvárba tehát
csak a legjobbak mehetnek a Komáromi, a Lévai, a Nagytapolcsányi, az
Érsekújvári és a Vágsellyei járásból.
Igazán büszkeség tölt el, hogy az áprilisi kerületi fordulóban Senkulič Dézi
kisprímósunk, Molnár Ferenc (III. A)
és Jóba Zoltán (III. B) mellett még két
második helyezettünk is szavalhat,
Orvoš Emma, kvartós és Bangha Roland, oktávós diákunk. Stirber Bianka
másodikos tehetséges tanulónk szintén második helyet ért el. Eredményes
szereplésüket az emléklap mellett szóbeli dicsérettel is méltatta a zsűri.

Ezen a patinás, akkreditált versenyen ritkaságszámba megy, hogy magyar iskolában tanuló diák a szlovák
gyerekek között elviszi az első díjat.
Nagyszerű érzés, hogy a „Kubín” a
„Dobré slovo” szavalóverseny mellett
szinte állandó program lett diákjaink
számára, ahonnan most már komoly
helyezésekkel térnek vissza. Nincs
más hátra, mint hogy megköszönjem
diákjaimnak a nagyszerű szereplést, a
befektetett energiát. Hajrá, hajrá, megyünk tovább…
Králik Zsuzsanna, felkészítő

ISKOLAHÍREK

FŐSZEREPBEN A HELYESÍRÁS
A 2021/22-es tanévben ismét online
formában került megrendezésre az
Implom József Helyesírási Verseny. A
szlovákiai magyar középiskolások –
köztük iskolánk, a Selye János Gimnázium diákjai is – évente résztvevői és
sikeres megoldói ennek a színvonalas
helyesírási megmérettetésnek.
A verseny idén is a hagyományos két
részből állt: a diákok tollbamondást
írtak, melyet most nem közvetlenül
olvastak fel nekik, hanem hanganyag
formájában kapták meg a verseny
kezdetekor. A másik rész egy helyesírási feladatlap megírása volt, melyet a
MOODLE-rendszeren keresztül oldottak a versenyzők.
A szlovákiai országos fordulóra 2021.
december 2-án került sor. Ebbe a fordulóba három diákunk kapcsolódott be:
Károlyi Zsófia (I. A), Farkas Adrianna
diákja, Gerencséri Barbara (VII. N) és
Simonics Réka (III. A), Spátay Adriana
diákjai.
A Kárpát-medencei fordulóba a
Selye gimiből Gerencséri Barbara és
Simonics Réka jutottak be.

Bár a pandémia a február végi döntőkor már a lecsengő fázisához érkezett,
a verseny meghirdetője, a Gyulai Erkel
Ferenc Gimnázium és Kollégium, nem
vállalta a személyes jelenlét kockázatát, így a háromnapos rendezvény is az
online térben zajlott. A magyar nyelv
és helyesírás többnapos ünnepén a
szervezők mindent megtettek, hogy a
megszokott hangulat a virtuális forma
ellenére is megmaradjon.
A gyulai döntő 2022. február 24-én
ünnepélyes megnyitóval, nyelvészeti
előadásokkal kezdődött, majd másnap,
február 25-én került sor a helyesírási
versenyre. A döntőbe jutott 119 diák 4
kategóriában küzdött.
Az ünnepélyes – szintén – virtuális eredményhirdetésre március 15-én
15.00 órakor került sor. A Selye János
Gimnázium diákja, Simonics Réka (felkészítő tanára Spátay Adriana) kategóriájának 1. helyezettje lett; Gerencséri
Barbara (felk. tanára Spátay Adriana) a
7. helyen végzett.
Szívből gratulálunk minden versenyzőnek, felkészítőnek, köszönjük a zsűri

Simonics Réka
és a szervezők körültekintő munkáját,
mellyel megpróbálták a jelenlegi helyzetben is méltó módon megszervezni
és lebonyolítani az Implom József Helyesírási Versenyt.
-sp-

ORSZÁGOS MEGMÉRETTETÉSEN A SELYÉSEK
2022. március 25-én a Katedra-versenyek közül megrendezésre került
a Vámbéry Ármin Földrajzverseny
országos fordulója. A verseny két év
után végre jelenléti formában zajlott, a
dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum
kiállítási csarnokában, a falakon az
I. világháborút felelevenítő képekkel
körbevéve.
Iskolánkat a III. N osztály három diákja, Kis Lili, Szabó Fanni és Demin
Matej (a fényképen jobbról) képviselte
a megmérettetésen, „Kárpiráni föcisták”
néven. Az országos fordulót megelőzően
a levelezős fordulók témái többek között
Vámbéry Ármin élete, utazásai és művei

voltak, valamint egy ázsiai ország azok
közül, ahol utazgatott és egy Magyarországtól elcsatolt terület. Idén Iránra és
Kárpátaljára esett a versenyszervező választása – innen ered csapatunk neve is.
A két forduló után lehetőségünk nyílt
a múzeum igazgatójával, Nagy Ivánnal
– aki egyébként a zsűri egyik tagja is
volt – megtekinteni a Sárga kastély kiállítását, melynek során például magával
Vámbéry Árminnal kapcsolatos tárlatot,
egy másik kiállítóteremben mamutfogakat, őstulok koponyát is megcsodálhattunk. A legnagyobb élményt mégis
a kelta korabeli csónak látványa okozta,
mely a múzeum egyik legcsodálatosabb

kiállítási darabja és kétség kívül az egyik
legrégebbi is.
A diákok elmondása szerint a verseny
jó hangulatban zajlott, nagyon jól érezték magukat. Voltak könnyebb és nehezebb feladatok is, de megbirkóztak az
akadályokkal és iskolánkat méltóképpen
képviselve az országos 4. helyet szerezték meg, sok tapasztalattal és ismerettel
gazdagodva. Szeretnének jövőre is versenyezni, reméljük, megtehetjük majd
egészségesen és békében!
Szabó Fanni, Kis Lili, Demin
Matej és Kovács Zsuzsanna, a csapat
felkészítő tanára

ISKOLAHÍREK

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK SIKEREI A KERÜLETI
ONLINE FIZIKAOLIMPIÁN
Nemrég zajlott a fizikaolimpia A kategóriájának online nyitrai kerületi
fordulója. A Selye János Gimnázium
tanulói évtizedek óta szerepelnek sikeresen, s egyre nagyobb létszámban
kapcsolódnak be a versenybe. Az
érettségiző negyedikes diákok mellett
nem ritkán az alsóbb évfolyamok fizika iránt elkötelezett diákjai is vállalják
a többletmunkát és a megmérettetést.
A kerületi forduló két eredményes
tanulója között egy gimnazista tanulónk szerepel: Téglás Panna (IV. A) 2.
helyezés, eredményes, a verseny győztese. Szívből gratulálunk Pannának. A

versenybe a Selye János Gimnáziumból még bekapcsolódtak: Števko Dániel és Simonics Bence, mindketten a
VIII. N osztály tanulói.
A tudás hatalom, s ezt nem vehetik
el tőlük senki. Az országos döntőbe
Pannát hívták be, amelyre április 7. és
10. között került sor Pozsonyban már
jelenléti formában.
Végezetül köszönetem fejezem ki
a felkészítő tanáruknak, Szabó Endre
tanár úrnak, aki nagymértékben hozzájárult diákjai sikeréhez.
Andruskó Imre

SELYÉS A DÖNTŐBEN A ZENIT PROGRAMOZÓI VERSENYEN
Immáron 38. alkalommal rendezik
meg a ZENIT programozói versenyt,
amelybe a Selye János Gimnázium is
évek óta bekapcsolódik. Ebben a versenyben ifjú programozók mérik össze
tudásukat az egész országból. A megmérettetést nehezíti diákjaink számára
az a tény is, hogy a feladatok csupán
szlovák nyelven elérhetőek. Szerencsére ez nem szegi kedvüket, és évről évre
izgatottan várják, milyen logikai, matematikai és informatikai problémákkal tornáztathatják meg az agyukat.
A verseny három fordulóból áll: iskolai, megyei és országos. Az országos
döntőbe minden megye legjobbja kerül be.
Idén a programozói verseny B kategóriájában gimnáziumunk II. A osz-

tályos tanulója, Veres Zoltán Benedek
nyerte el ezt a helyet. Így ő képviselte
iskolánkat és egész Nyitra megyét is.
A döntőt március 29-től 31-ig rendezték meg Breznóbányán. Az esemény
fő programpontja maga a verseny volt,
de helyet kapott városlátogatás és egyéb
alternatív programok is.
A programozói verseny hasonlóan
zajlott, mint az előző fordulók. A diákoknak adott idő alatt a lehető legtöbb
feladatot helyesen le kellett adni. Benedek méltón képviselte a Selye János
Gimnáziumot, hiszen a 6. helyet hozta
el.
Kiemelkedő eredményéhez ezúton
is gratulálunk és további sikereket kívánunk!
Záhorszky Zsuzsanna
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A DŰLŐK
DŰ
ŰLŐ
ŐK
Elővőgy. Nedámok. Pereserdő. Hegyalja. Búcsi ember
berr
nelánya 28 évesen ismeri meg szülőfaluja dűlőinek elnen, a
vezéseit, elterüléseinek pontos helyét, és 31 évesen,
ön-járványhelyzet okozta mozgáskorlátozásnak köszönogy
hetően válik egyik kedvenc szabadidőtöltésévé, hogy
rendszeres sétákat tegyen a határban.
ép-Sétálásaim közben autentikus népzenét vagy népzenei feldolgozásokat, klasszikus zenét hallgattam, dee
deett
egy alkalommal a lejátszó egy verssel kedveskedett
ku
ult
nekem, majd még eggyel, és még eggyel..., így alakult
ezei
ki, hogy Weöres Sándor, Reményik Sándor, Túrmezei
ányy
Erzsébet, Krúdy Gyula szavait hallgatva ért néhány
agyy
elém ugró őz, felröppenő fácán, ugráló nyúl vagy
hopp, elfogyott az út.
ves
De az igazat megvallva: szülőfalumat már tíz éves
koromtól távolinak éreztem magamtól. Sajnos az isem
kolaváltással (kisgimnázium) szinte teljesen kiestem
za-a falu életéből, elszakadtam a közösségtől. Így hazaja
jr
költözésemkor nyitott szemmel, mint egy turista, ú
újra
fel akartam fedezni Bulchu vezér települését:
ó... a Szent István teret, ahol az 1914-ben épült rróyemai katolikus harangláb található, és ami körül gyeliizrekként fogócskáztunk, cápásat játszottunk, biciklizuttull
tünk, görkoriztunk, beszélgettünk, itt-ott huncutul
meg is húztuk a harangot.
nekk
... a mezőgazdasági szövetkezet irodaépületének
gy
homlokzatán látható mozaikképet, ami több mint eegy
olt,
évtizeden keresztül rendszeresen az első látkép volt,
tegg
te
miután felhúztam ablakom redőnyét. És az a rengeteg
bál, ami ott szerveződött!
aláá... a halastót, ahol az egyik legjobb program a csalárdi és baráti szalonnasütés, hattyúk etetése, titkos fürdőzések, télen zenés jégkorizás, forraltborozás,
k,
… a fődásást, ahol hintáztunk, fűben feküdtünk,
lőttt
... a halastó melletti kiserdőt, ahol húsvét előtt
gallrendszeresen ibolyáztunk, és ahol biológiára szorgalmi egyesért mohát szedtem,
na
... a helyi temetőt, ahol fára mászva minden éven
hársfa virágát szedtük nővéremmel,
... az Újhegyet, ahol alsó tagozatos kisdiákként táj-futó csapatokban versenyeztünk. De szerettem!
... a Faluház mögötti Petőfi-szobrot, a trianoni ke-e eg
resztet, ahol mindig-mindig összejönnek a falu megemlékezni kívánó tagjai,
dáát,
t
... a felújított intézményeket, a Szivárvány Óvodát,
alla-alaaminek az udvarán levélből, homokból, sárból palantaa
csintát sütöttünk, a nagy kék, többszemélyes hinta
ona
megállás nélkül himbálózott előre, hátra; a Katona
ásaa
Mihály Alapiskolát, ahol az alapkészségek elsajátítása
is
mellett, zongora, első szerelem, chrumki a büfébőll is
terítékre került,
egg-... a búcsi szőlőhegyet, ahol a kétkezi munka megezez
tanított az alázatra (Pedig gyerekként hogy ellenkezzés
és,
tem!): kapálás, bújtatás, venyigekihordás, metszés,
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ültetés, szüretelés; mély beszélgetések vagy épp a nyugalom színtere. Teljes kiszakadás a hétköznapokból,
... a búcsi pinceutat, ahol egymás borainak kóstolása mellett a beszélgetés, éneklés, zenélés kerül terítékre,
... a Kerekfüzest, ahonnan mindenki barkát szed, és
amiről a helyi néptánccsoport is a nevét kapta,
... a falu utcáit, amiket számtalanszor körbebicikliztem, vagy amiken délutánonként egy varázskövet
rugdosva jutottam haza az iskolából,
... a háromméterest (tavunk egy része), ahol kamasz lelkem rendszeresen nyugalmat talált,
... a Káposztás utcát, ahol illatos bodzát szedtünk
télire,
... a Bulcsú vezér lovasszobrát, aminek felavatásakor
„lehullt a lepel“, és az én hét éves arcomon egy tátott
szájat és két csillogó barna szemet lehetett látni,
... az I. és II. világháborús emlékművet, ami a nagypapám sírjától „egy kőhajtásnyira” áll,
... a lelki békét segítő református templomot, ahol
egy tábla áll a faluból kitelepítettek, deportáltak emlékére. Bár a búcsi dédszüleim nem érintettek, viszont
a Csehországba deportált kisújfalusi dédapám és családja mindig eszembe jut róla,
... Csekes Ica „féhaját“, amit bármelyik skanzen,
néprajzi múzeum megirigyelne,
... az Attila Malmot, ahova gyerekként minden októberben szüleimmel és nővéremmel elmentünk vacsorázni, és az étlap igénye nélkül rendszeresen rántott sajtot rendeltünk hasábburgonyával és mártással,
... a Babamúzeumot, ahol a babákat Felvidék autentikus viseleteibe öltöztették,
... Gál Sándor munkásságát, aki folyamatosan tanít:
„őrzöm a vályogfalak árnyait
a visszafordult időben
s ha elgondolom
mennyi omladék
vár még rám
s mennyi
holnapi munka
hogy megtisztuljon
a belső tér — —
mert minden ami
ma még
falként áll előttem
törmelékké omolhat
bármelyik hajnalon“
... Katona Mihály református lelkipásztorunk, földrajztudósunk aktív tevékenységét a faluban és a Kárpát-medencében,
... a „Gatyaszár utcát“, a búcsi hortobágyot, az
iránymutató gólyafészket,
... és nem utolsósorban a barátokat, akikkel mindig
pihentető „kiülni“ a már említett pinceútra egy nagy
pohár hideg roséfröccs mellé, közben házi hamburgert, palacsintát, bográcsban rotyogó finomságot
vagy épp lángost eszegetni.

Kiadványunkat támogatta a Szlovák
Köztársaság Kisebbségi Kulturális
Alapja.
Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
národnostných menšín.
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a Highlight Training alapítója, Komáromban él (kinga.baloghova@gmail.com); BÓNA FRIDERIKA,
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Karának harmadéves hallgatója magyar-angol tolmács-fordító
szakon, Füleken él (bonafriderika@gmail.com); BRUTOVSZKY GABRIELLA, a budapesti Jedlik Ányos Gimnázium
tanára, a Katedra szerkesztője, Budapesten – Rozsnyón él (brutigabi@gmail.com); CZIBOR ANGELIKA, a hetényi Tarczy
Lajos Alapiskola igazgatója, a SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke, Hetényen él (czibora73@gmail.com);
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ISKOLA, NAGYMEGYER

AP
JANIGA JÓZSEF MŰVÉSZETI AL

A nagymegyeri zeneiskola 1956-ban alakult
meg, járásunkban az első ilyen intézményként.
A kezdeti években nagyon szerény körülmények között folyt a tanítás, amely tulajdonképpen csak a zongorára és hegedűre szorítkozott,
kis mértékben a gitárra és a harmonikára.
Az iskola igazgatója az alapítástól 1958-ig
Dr. Duka Zólyomi Norbert volt. 1958-ban Mahler Anna vette át az iskola vezetését. Némi javulást az 1960-as év hozott, amikor Nagymegyer
megszűnt járási székhely lenni, és felszabadult a
járásbíróság épülete, amelybe a zeneiskola költözött. Ebben az időben alakult meg az iskola
vonószenekara Ladislav Výbošťok vezetésével.
Mahler Anna igazgatónő megalapította az iskola gyermekkórusát, amely az ő vezetésével
működött.
1967-től 1969-ig Karol Sucháň irányította az
iskolát, aki a Nový tradicionál pozsonyi dzsesszzenekar dobosa volt. 1969/70-es években az
igazgatói posztot Fehér Mária foglalta el, majd
ezt a tisztséget Limpár Ferenc látta el. 1989-ben
Baranyai Mária igazgatóhelyettes lett az iskola
megbízott vezetője, majd az 1991/92-es tanévtől
Kraus Margit látta el az igazgatói tevékenységet.
Kraus Margit nyugdíjba vonulása után 2019től az iskola Csicsay Földes Éva igazgatónő vezetésével működik.
Jelenleg 340 növendék látogatja iskolánkat
zenei, képzőművészeti, tánc, illetve dráma szakokon.
Kiemelt feladatunknak tartjuk a művészeti
értékek közvetítését az oktatás tartalmában és
folyamatán belül is. A diákokat jól felszerelt,
barátságos szaktantermek, minőségi hangszerpark várja. Egyéni órák keretében biztosítjuk a
személyre szabott figyelmet, az egyéni haladási
tempó lehetőségét.
Az intézményesített zeneoktatás – azon belül
zeneiskolánk – olyan többleteket nyújt, mint
a rendszeres fellépési lehetőségek, a színpadi
gyakorlat elsajátítása, ezáltal az önkifejezés és
az önbizalom fejlődése, továbbá megyei, regionális, országos és nemzetközi versenyekre való
felkészítés, amely a kitartásra, összpontosításra
tanítja a tanulókat.
Intézményünk a nevelés-oktatás feladatán túl
felvállalja a település kulturális értékeinek megőrzését, hagyományainak ápolását. Tanáraink,
növendékeink példamutató művészi tevékenysége jelentős szerepet tölt be a város kulturális
életében.
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