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ELŐSZÓ

Az 1978/79, oktatási év - amint az a tanszékek és egyéb szer-
vezeti egységek, valamint a kulonbozö bizottságok évkönyvben közolt
beszámolóib61 és a star íszt íkákböl kíderul - eredményesnek mondhat ö,

Bevezetőill röviden a következőket emelhet jUk ki:

Az 1978/79. évben tökéletesedett főiskolánk szervezeti rendje.
továbbá javult az oktatömunka szfnvonala, Kialakultak a tanszéki mun-

kacsoportok, megszilárdult a tantárgyfelelősi rendszer. Emelkedett a
tanszéki értekezletek sz ínvonala, csökkent információs jell egUk, többet
foglalkoztak az oktatás-nevelés kérdésetvel. A tanszékek oktató-nevelő

munkájában egyre többször kerill sor a külonbozö oktatástechnikai esz-

közök pedagógiailag helyes alkalmazására, és előrehaladás történt az
tnformáclöhordoz ök készítésében is. A hallgatók oktatási segédanyagok-

kal való ellátása, a jegyzethiány csökkentése érdekében a főiskola több
tanszéke belső jegyzeteket, killönböző kiadványokat állított össze. Fej-
Iödott a tanszékek órán kívul í foglalkozásainak szfnvonala, a korábbi
éveknél több tudományos szakkor , d iákkör műkodott,

Számottevő eredményeink vannak a nevelőmunka killönböző te-

ruleteín, Erről tanuskod ik az egyes bízottságokban folyó - a hallgató-

kat a pedagógus hivatásra előkészítő - szerteágazó tevékenység. Elis-
merés illeti rníndazokat, akik a Nevelési Bizottságban, a Tudományos
Bizottságban, a Csoportvezető Oktatók Munkakozosségében, a KözmOve-
lődési Bizottságban, a Könyvtári Bizottságban, a Sportbízotrségban, a
Diákjóléti Bizottságban, a Fegyelmi Bizottságban és a Felvételi Elöké-

szitő Bizottságban tevékenykedtek, BUszkék vagyunk az Országos Tudo-
mányos DtákkörfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí Konferencián eredményesen szereplő hal'lgat öínkra,
Orulunk öntevékény mú'vészeti csoportjaínk és sportol öínk síkereínek, a

fellendUlt kl ubélet nek. Elégedettek vagyunk hallgatóinlcnak az őszi me-
zőgazdasági munkában nyújtott teljesítményével.

Erősödtek föískolénk társadalmi kapcsolatai. A Magyar Optikai

MiYvekkel, a Puskin Intézet Budapesti Tagozatával, a Testnevelési Föts-

kol ával, a XII. kerulett Tanács MúvelődésUgyi Osztályával és Úttörő

Elnökségével, az MHSZ XII. kerilleti vezeröségével, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Pedagógiai Kutat6csoprtjával kötött sz erzödéaek alapján
gyumölcsozö gyakorlati együttműködés alakult ki. Jó a Budapesti Tanító-

képző Főiskola és Budapesti Fővárosi Tanács VB Ml1velődésUgyi Fóosz>

ly ának kapcsolata, amelyet a közosen rendezett d iplomakíosztö unnep-
ségUnk is bízony ít, A főiskola eredményes mükodéséhez minden segíts é-
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get megkaptunk az Oktatási Minisztérium Tudományegyetemi és Tanár-
képző Főiskolai Főosztály Pedag6gusképző Osztályát61 is.

Fötskol ánk 1978/79. oktatási évének kiemelt eseménye volt az
Ifjúsági Parlament, amelynek megrendezésében az állami vezetésnek na-

gyon sok segítséget nyújtott főiskolánk KISZ-szervezete. A parlamenten
részt vevő fiatalok tekintélyes része komoly felelősséggel vett részt a

főiskolai élet és a pedagógusképzés időszera kérdéseinek megvitatásá-
ban is. Ezért is orult ünk annak, hogy immár másodszor elnyerték a
KISZ KB "KiválfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö KISZ-szervezet" zászlaját.

Új sz ínfolrnak tekint jük az 1979 tavaszán tartott Főiskolai Na-

pokat. Úgy gondoljuk, cél sz ertl volt megrendezésUk, mert sajátossá-
gaiknak megfelelően szolgálták a korszertl tanítö- és övönöképzést, és

. bővítették annak lehetőségét, hogy az intézmény oktatói, hallgat6i több
oldalról is megismerjék egymást. A kUlönféle területen végzett soktré-

nyú tevékenység eredményei, a létrehozott alkotások gazdagftottak ben-
nunket, örömöt szereztek, er ösftett ék főiskolánkon az összetartozás ér-
zését, neveltek egymás rnunkájának becsülésére.

Megjelent a "Budapesti Tanít6képző Főiskola Kiadványai" első
négy kotere, Bízunk abban, hogy kiadványsorozatunk elő fogja segíteni a

főiskolán folyó oktató-nevelő munka színvonalának további emelését.

Szerény körUlmények között, bensőségesen Unnepeltl1k meg in-

tézetünk fennállásának 100. és felsőfokú intézménnyé válásának 20. év-
fordulóját. Örömmel jelenthetjl1k, hogy az elmült két évtized \ alatt a
Budapesti Tanítöképzö Főiskola 2049 tanítöí és 2474 óvónői diplomát ál-

lított ki. Ebből több mint hétszázat az 1978/79. oktatási évben.

Az elkövetkező időben is arra kell törekednUnk, hogy főisko-
lai életunk poz ítfv vonásai, a 20 év során kialakult és jelenleg kialaku-

lóban levő hagyományaink továbbfejlődjenek, hiszen az eredmények mtn-
dig víszonylagosak, Folyamatos előrehaladásunknak I azonban feltétele

munkánknak minden területen val6 folytonos megújulása.

Dr. Békési Lajos
főigazgató
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A FŐISKOLAOKTATÓIÉS DOLGOZÓI
AZ 1978/79. TANÉVBEN

A főiskola vezetősége

Főigazgató:
Dr. Békési Lajos főiskolai tanár

Főigazgató-helyettesek:
Halas J6zsefné főiskolai docens
Dr. Magyarfalvi Lajos tanszékvezető, főiskolai tanár
Nábrádi István tanszékvezető, .főiskolai tanár

Gazdasági igazgató:
Borosnyal Béláné

A Fötgaagatö Hivatal vezetője:
Székely Árpád

A speciális tagozat vezetője:
Schottner Ede főiskolai docens

A tanftöképaös esti tagozat vezetője:
Dr. Gál Györgyné főiskolai docens

Az övönöképzös esti tagozat vezetője:
Szabö Ferencné főiskolai docens

Az MSZMP-alapszervezet titlóira:
Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető, főiskolai tanár

A Szakszervezeti Bizottság titkára:
Dr. Laczkö Ottöné főiskolai adjunktus
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A Főiskolai Tanács tagjai

Elnök:
Dr. Békési Lajos főigazgató, főiskolai tanár

Tagok:

TisztségUk alapján:
Dr. Magyarfalvi Lajos főigazgató-helyettes, tanszékvezető,
főiskolai tanár
Nábrádi István főigazgató-helyettes, tanszékvezető,
főiskolai tanár



Halas Józsefné fŐigazgató-helyettes, főiskolai docens
Schottner Ede főí skcla í docens, a speciális tagozat vezetője
Dr. Gál Györgyné főiskolai docens, a ranítoképzös esti tagozat

vezetője
Szabo Ferencné főiskolai docens, az övönöképz és esti tagozat

vezetője
BorosnyafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí Béláné gazdasági igazgató
Székely Árpád, a Eötgazgatöí Hivatal vezetője

Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető főiskolai tanár,

az MSZMP-alapszervezet titkára
Dr. Laczkó Ottóné főiskolai adjunktus,

a Szakszervezeti Bizottság titkára

Kenedli Eszter főiskolai tanársegéd,
a főiskolai KISZ -hízottság titkára

Orczán Zsolt főiskolai tanársegéd,

a dolgozói KISZ -alapszervezet titkára,

1979 áprilisát61 Karakas Zsuzsa óvónő
Ungárné dr. Komoly Judit tanszékvezető, főiskolai tanár

Kerecsényi László tanszékvezető, főiskolai tanár

Szijj Zoltán tanszékvezető, főiskolai tanár
Bánki László tanszékvezető, főiskolai docens

Dr. Jáki Lászlóné gyakorlóiskolai igazgató
Reményi Dezsőné, a gyakorlóóvoda vezetője

Deák Miklós főiskolai adjunktus, személyzeti előadó

Választás alapján:
Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár

Donáth Péter főiskolai adjunktus
Ádám Zsuzsa II. éves hallgató

Hada Kamilla III. éves hallgató

Meghívás alapján:
Az Oktatási Minisztérium Tudományegyetemi és Tanárképző

Főiskolai Főosztálya Pedag6gusképző Osztályának képviselője

Az MSZMP Xll. kerUleti Bizottságának képviselője
Budapest Főváros Tanácsa VB Míl'velődésUgyi Főosztályának

képviselője
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A TANSZÉKEKSZEMÉLYI ÖSSZETÉTELE

Marxizmus -Leninizmus Tanszék

Tanszékvezető:
Dr. Szőnyei Tibor főiskolai tanár

Főállású oktatók:

Demeter Katalin főiskolai tanársegéd
Donáth Péter főiskolai adjunktus
Kállai Tibor főiskolai tanársegéd
Pajor R6bertné főiskolai adjunktus
Potorke Lajosné főiskolai adjunktus 1979. április 30-ig
Dr. Vigh Gyula főiskolai docens

Másodállású oktatók a nappali tagozaton:
Dr. Babos Emese főiskolai adjunktus
Dr. Dominik Gyula főiskolai adjunktus
Dr. Hajdu Péter főiskolai adjunktus
Martin Endre főiskolai tanársegéd
Schiller János főiskolai adjunktus
Varga Dénesné főiskolai adjunktus

Másodállású oktatók a speciális tagozaton:
Dr. Hronszky Imre főiskolai adjunktus
Dr. Rácz Dezsőné főiskolai adjunktus
Dr. Varga Lászlóné főiskolai adjunktus
Werner Ottó főiskolai adjunktus

Neveléstudományi Tanszék

Tanszékvezető:
Ungárné dr. Komoly Judit főiskolai tanár

Főállású oktatók:
Bársony Magda főiskolai docens
Dr. Békési Lajos főiskolai tanár
Dr. Bollók Jánosné főiskolai adjunktus
Fekete Lászlóné főiskolai tanársegéd
Dr. FUle Sándor főiskolai tanár
Gádor Anna f6iskolai tanársegéd
Dr. Gál Györgyné főiskolai docens



Gombos József főiskolai adjunktus
Gy6ni Lajoané főiskolai docens

Kádár Kenese főiskolai adjunktus
Kálnai Gáborné főiskolai adjunktus

Kárász Péterné főiskolai adjunktus

Keményné Pálffy Katalin főiskolai adjunktus

Kovácsné Hegyi Ildik6 főiskolai adjunktus
Dr. Lázár Tibor főiskolai adjunktus

Perlat Rezsőné főiskolai adjunktusfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R om ankov ícs András főiskolai tanársegéd

Rudas Tamás f6iskolai tanársegéd
Szabö Ferencné főiskolai docens
Torda Mikl6sné főiskolai tanársegéd

Másodállású oktarök a nappali tagozaton:

Forgách Tamásné dr. Halmai Julia főiskolai tanársegéd
Szövényi Zsolt főiskolai adjunktus 1979. január 31-ig

Másod állás ú oktarök a speciális tagozaton:

Dr. Blumenfeld Gyuláné főiskolai docens
Dr. Bod6 Lászl6 főiskolai docens

Dévényi Györgyné f6iskolai adjunktus
Domokos Lajos főiskolai docens
Fehérvári Gyula főiskolai docens

Dr. Gondos Anna főiskolai tanársegéd

Dr. Hunyadi Zoltán főiskolai docens

Huszti Károlyné dr. főiskolai docens
Kovács L6ránt f6iskolai adjunktus
Mezei Anna; főiskolai ranár segéd

Dr. Mihály Otto főiskolai tanár
Nádasi András főiskolai adjunktus

Dr. R ttoök Pálné főiskolai docens
Dr. Salamon Jenő f6iskolai tanár

, Sugárné dr. Kádár Júlia főiskolai docens
Dr. Sükösd János főiskolai docens

Windberg J6zsef fötskola í tanár segéd

Nyelvi és Irodalmi Tanszék

Tanszékvezetör

Dr. Magyarfalvi Lajos f6iskolai tanár

Főállású oktatöle
Dr. Adamík Tamásné főiskolai adjunktus
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Bayer Miklós főiskolai adjunktus
BenczikVilmos főiskolai adjunktus
Bognár Tas főiskolai adjunktus
Csanádiné Kiss Jolán főiskolai tanársegéd
Dr. Cser Márta főiskolai docens
Dr. Deák Míklös főiskolai adjunktus
Glatz F erencné főiskolai adjunktus
Dr. Hangay Zoltán főiskolai adjunktus
Hegedús ]ózsefné főiskolai adjunktus
Kálmánné dr. Bors Irén fŐiskolaLta.J.l.!r~_egéd
Kelemen Magdolna főiskolai tanarsegéd
Kenedli Eszter főiskolai tanársegéd
S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus
Dr. Könyves-T~h Lilla főiskolai adjunlctus
Dr. Laczkö Ottöné főiskolai adjunktus
Dr. Nagy Lajos főiskolai tanársegéd
Nagyszentpéteri Géza fŐiskolai docens
Nyikulina Nagyezsda főiskolai adjunktus
Pozsgay Imréné főiskolai docens
Dr. Számely Béláné főiskolai docens

Másodállás ú oktatók a speciális tagozaton:
Dr. Ballér Endréné főiskolai adjunktus
Dr. Bihari János főiskolai tanár
Dr. FWöp LajOS főiskolai docens
Dr. HegedUsFerencné főiskolai adjunlctus
Kelemen Endréné főiskolai adjunktus
Dr. Kiss Árpádné főiskolai adjunktus

Mi!vészeti Nevelési Tanszék

Tanszékvezető:
Kerecsényi Lászlö főiskolai tanár

Főállású oktatók:
ének-zenei munkacsoport:

Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár
Gerenday Endre főiskolai docens
Pöczonyí. Mária főiskolai docens
Réti Anna főiskolai tanársegéd
Rudolf Péter főiskolai docens
Szalatné Hartyányi Judit főiskolai tanársegéd
Timár Imre főiskolai docens
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rajzi munkacsoport:
Bálványos Huba féHskolai docens

Krass6i Erna főiskolai adjunktus
Poeszné Juhász Erika főiskolai docens

Rudolf Éva Mis kola i ad junktus

Sánta Lászl6 főiskolai docens

Másodállású oktató a speciális tagozaton:

Anker Antal főiskolai adjunktus

Természettudományi Tanszék

Tanszékvezető:
Nábrádi István főiskolai tanár

Főállású okratök:

Dr. Benke János főiskolai docens
Halas J6zsefné főiskolai docens

Horváth Alice főiskolai tanársegéd

Kishonti Istvánné főiskolai adjunktus

Kovács Árpád főiskolai adjunktus

Kovács Zoltán főiskolai adjunktus

Lengyelné Szilágyi Ágnes főiskolai adjunktus

Dr. Makra Zsigmondné főiskolai adjunktus

Dr. Németh Tibor főiskolai docens
Orczán Zsolt főiskolai tanársegéd

Dr. Palotás Jánosné főiskolai tanársegéd

Schottner Ede főiskolai docens
Ujjné Detki Katalin főiskolai adjunktus

Másodállású oktarök a speciális tagozaton:

Bínder Károly főiskolai adjunktus

Cervenak J6zsefné főiskolai adjunktus
Dr. Göndöcs Lászl ö fő,lskolai tanár

Gyal6kai Béla főiskolai adjunktus

Imreeze Zoltánné főiskolai docens
Kar ádí Károlyné főiskolai adjunktus 1979. január 31-ig
Novák Lászl6né főiskolai adjunktus'

Závodszkyné -Orbán Erzsébet főiskolai adjunktus

Dr. Zboray Géza főiskolai adjunktus

Virág István főiskolai adjunktus
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Közmlfvelődési Tanszék

Tanszékvezető:
Bánki Lászl6 főiskolai docens

F 6állású oktatók:

Galántai Béláné f6iskolai ranársegéd
Hont Iván f6iskolai tanársegéd
Kra íc tné dr. Szokoly Mária f6iskolai adjunktus

Másod állás ú okrarök a nappali tagozaton:
Bozzaí Lászl ö főiskolai adjunktus

Dr. Ibos Ferenc főiskolai docens

Rádics J6zsef f6iskolai docens

Testnevelési Tanszék

Tanszékvezető:
Szijj Zoltán f6iskolai tanár

Főállású oktatók:

Buttás Pál főiskolai t anársegéd
Esküdt Gyuláné főiskolai adjunktus

jánosi Éva főiskolai adjunktus
Lukovích lstvánné főiskolai adjunktus

Dr. Perjésiné Brenner Erika főiskolai adjunktus
Szabolcs lmréné főiskolai ranár segéd

Másodállású oktatók a speciális tagozaton:

Cstszér István főiskolai docens

Dr. Oszetzky Tamásné főiskolai docens

A gyakor16iskola pedagógusai

Igazgató: Dr. Jáki Lászlóné

A tantestület tagjai: Csáky Ildíkö

Détárl Ferencné

Huba Jmsefné
Kardos Istvánné
Kovács Katalin

Liszka Ágnes

Marx Ernőné



Molnár Jánosné
Mosonyiné Buzás Klára
Németh Ferencné
Dr. Nováky Gyuláné
Preisinger Zsuzsa
Szabo Teréz (szerzödéses)
Szanthoffer Imr éné
Szöllösné Szeszler Anna
Vörös Veronika
Zornborka Éva (szerzödéses)

A gyakorlóóvoda óvónő!

Vezető óvónő: Reményi Dezsöné

A nevelőtestUlet tagjai: Cz émán Erika (szerződéses) 1979. június 50-ig
Deli Kálmánné (azerzödéses)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fa rkasné Egyed Zsuzsa
Hajnal Sándorné
Holló Sarolta
Horváth Mária (szerződéses)
Kara kas Zsuzsa
Kumrnerné [akö Ágnes (szerződéses)
Kuruczlekíné Hámori Judit
Láncosné Zarnar öczy Mariann

,Lédererné Várkonyi Ágnes
Osztás Éva (szerzödéses)
Szalay Katalin (szerződéses)1979.február 28-ig
Thernesz Éva

A könyvtár dolgozói

Vezető: Fleckenstein Sándorné

Könyvtárosok: Nagy Anna
Réczey Mikl6sné (szerződéses)
Dr. Sóti Zsoltné
Tornasek Lászlóné
Vajda Albertné

A speciális tagozaton: Vadászy Béláné (s ze rzödé se s ) 1979.júntus 30-ig
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A Főigazgatói Hivatal dolgozói

Gazdasági igazgató:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
B o ro sn ya r Béláné

A hivatal dolgozói:
"A" épUlet:

Bajor Judit költségvetési előadó
13

Vezető:

Székely Árpád

A hivatal dolgozói:
"A " épület:

Beck Lászl60é főelőadó

Becsei György nyomdász

C habada Gyuláné nyomdász, a sokszorosító vezetője
Gedeon Katalin főelőadó

Goics Lászl öné, a tanulmányi csoport vezetője
Iványi Márta előadó
Jausz lmréné gépfrö

Kardos Eszter tanszéki előadó (Neveléstudományi Tanszék)
Kerényi Er nöné csoportvezető 1979. augusztus si -ig
Pálfi Dezsöné szerzödéses előadó

Poppné Vinnai Irén tanszéki előadó (Marxtzmus-Lenintzmus és

Közm(fvel6dési Tanszék)
Rudnay Gyuláné gépíró

Szakály Anna gépíró

Dr. Székely Jánosné szerzödéses tanszéki előadó (Nyelvi és

Irodalmi Tanszék)
Török Antalné előadó

Végvári Károlyné szerz6déses írattáros

"B" éplflet:
Dr. Fuchs Er íkné f6előadó

Major Ferencné gépíró

Szilágyiné Csergő Judit előadó 1979. június 30-ig

"C" épület:

Beckné Patalcfalvy Katalin f6el6adó
[aczkö Andorné előadó

[özsa Lajosné szerzödéses adminisztrátor

Petrovich Ernöné szerzödéses adminisztrátor

A Gazdasági Hivatal dolgozói



Brandl György technikus
Csavera József szakrnunkás
Dorogt Józsefné főelőadó. analitikus könyvelő
Fodor Gáborné pénztáros
Homor ödí Bálint technikus
Horváth' Győző villany szerelé
Kocsís Józsefné pénzUgyi főelőadó
Kovács Ferencné élelmezésvezető
Köves Endre technikus
KUry Margit szakácsnő
Labáth István munkaUgyi csoportvezető
Lambert Lászlóné gépíró adminisztrátor
Maksai Károly rnühelyvezetö
Nagy Lászlón'é munkaügyl főelőadó
Piller József szakmunkás
Posta Zoltánné könyvelö (szerzödéses)
Pusztai Katalin számviteli csoportvezető
Ráduly Imre szakmunkás
Ráduly Imréné telefonkezelő ;
Rozgonyi Zsuzsa munkaUgyi főelőadó
Scheffer LászlónéfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgondnek

Sebők Andrásné gondnok
Sipos István gépkocsivezető
Turáni [özsefhé kézbesítő

"8" épuíet: •
Boka Sándorné gondnok
Caökás Sándor technikus
Homor6di Károlyné kézbesítő
Kányási Istvánné munkacsopor-t-vezető
Kovács Miklós technikus

A FŐISKOLABIZOTTSÁGAl

Csoportvezető Oktatók Munkaközössége

Vezető:
Gyóni Lajosné főiskolai docens

Tagok:
l/l Dr. Számely Béláné főiskolai docens
1/2 Dr. Palotás Jánosné főiskolai t anár segéd
1/3 Dr. Adamík Tarnásné főiskolai adjunktus
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1/4 Perlat Rezsöné főiskolai adjunktus
1/5fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR o rnan ko v ícs András főiskolai tanársegéd
1/6 Kovács Árpád főiskolai adjunktus
1/7 Lukovích Istvánné főiskolai adjunktus
1/8 Dr. Makra Zsigmondné főiskolai adjunktus
1/9 jánosi Éva főiskolai adjunktus
1/10 Fekete Lészlöné főiskolai tanársegéd
1/11 Krass öi Erna főiskolai adjunktus
II/I Benczik Vilmos főiskolai adjunktus
II/3 HegedUs[özaefné főiskolai adjunktus
II/4 Dr. Bollök Jánosné főiskolai adjunktus
II/5 Dr. Lázár Tibor főiskolai adjunktus
II/6 Ujjné Detkí Katalin főiskolai adjunktus
II/7 S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus
II/8 Gombos József főiskolai adjunktus
II/9 EskUdt Gyuláné főiskolai adjunktus
11/10Orczán Zsolt főiskolai tanársegéd
II/ll Bársony Magda főiskolai docens
I1I/l Kelemen Magdolna főiskola i t anársegéd
III/2 Donáth Péter főiskolai adjunktus
Ill/3 Torda Mildósné főiskolai tanársegéd
III/4 Keményné Pálffy Katalin főiskolai adjunktus
Ill/5 Horváth Alice főiskolai t anársegéd

I

Évfolyamfelelős oktat6k:
1. évfolyamon: Perlai Rezsőné főiskolai adjunktus
II. évfolyamon: HegedUs J6zsefné f6iskolai adjunktus
lll. évfolyamon: Donáth Péter főiskolai adjunktus
A speciális tagozaton: Schottner Ede főiskolai docens

Diákj61éti Bizottság

Elnök:
Benczik Vilmos főiskolai adjunktus

Tagok:
Beck Lészlöaé főelőad6
S. Kis Lajosné főiskolai adjunktus
Deméné Kara Mária Ill. éves hallgat6

15



Fegyelmi Bizottság

Elnök:
Timár Imre főiskolai docens

Tagok:
Deák Míkl ös főiskolai adjunktus

Goics Lászlóné, a tanulmányi csoport vezetője

Gách József II. éves hallgató

Felvételi Előkészítő Bizottság

Elnök:

Lengyelné Szilágyi Ágnes főiskolai adjunktus

Tagok:

Dr. Adamik Tamásné főiskolai adjunktus

Bognár Tas főiskolai adjunktus
Dr. Makra Zsigmondné főiskolai adjunktus
Ujjné Detkí Katalin főiskolai adjunktus

Dr. Vigh Gyula főiskolai docens
Juhász ÁgnesfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI, éves hallgató
Lados Ágnes r , éves hallgató

Könyvtári Bizottság

Elnök:

Nagyszentpéteri Géza főiskolai docens

Titkár:

Fleckenstein Sándorné könyvtárvezető

Tagok:

Bognár Tas főiskolai adjunktus
Galánrai Béláné főiskolai tanársegéd

Lukovich Istvánné főiskolai adjunktus

Molnár Jánosné gyakorlóiskolai tanító
Dr. Nagy Lajos főiskolai r anár segéd

Dr. Németh Tibor főiskolai docens
J Osztás Éva óvónő

Pajor Róbertné főiskolai adjunktus

Rudolf Péter főiskolai docens
Munkácsy Gyula lll. éves hallgató
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Közmt1'vel6désiBizottság

Elnök:
Gerenday Endre főiskolai docens

Titkár:
Kraícíné dr. Szokoly Mária főiskolai adjunktus

Tagok:

17

Bánki Lászl6 tanszékvezető. főiskolai docens
Donáth Péter főiskolai adjunktus
Fleckensteín Sándorné könyvtárvezető
Olatz Ferencné főiskolai adjunktus
Hont Iván főiskolai tanársegéd
Keményné Pálffy Katalin főiskolai adjunktus
Dr. Könyves-Tóth Lilla főiskolai adjunktus
Krass6i Erna főiskolai adjunktus
Dr. Laczkö Ott öné főiskolai adjunktus
Dr. Magyarfalvi Lajos főigazgató-helyellte8, tanszékvezető,
főiskolai tanár .
Poeszné Juhász Erika főiskolai docens
Torda Mikl6sné főiskolai tanársegéd
Kapuvári Zsuzsa Il. éves hallgató

Mt!szerbizottság

Elnök:
Nábrádi István főtgazgató-helyettes, tanszékvezető,
főiskolai tanár

Tagok:
Gombos József főiskolai adjunktus
Maksaí Károly mtthelyvezető

Nevelési Bizottság

Elnök:
Pozsgay Iinréné főiskolai docens

Titkár:
Dr. Bollök Jánosné főiskolai adjunktus



Tagok:
Bársony Magda főiskolai docens
Bayer Míkl ös főiskolai adjunktus

Esküdt Gyuláné főiskolai adjunktus
Dr. F ille Sándor főiskolai tanár
Gyóni La josné főiskolai docens

Kra ic íné dr. Szokoly Mária főiskolai adjunktus

Dr. Nagy Lajos főiskolai tanársegéd

Potorke La josné főiskolai adjunktus

Rudolf Péter főiskolai docens

Ujjné Detki Katalin főiskolai adjunktus

Csanádi Erzsébet II. éves hallgató

Sportbizottság

Elnök:
Nébr ádfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí István főigazgató-helyettes, tanszékvezető,

főiskolai tanár

Tagok:
EskUdt Gyuláné főiskolai adjunktus

Dr. Perjésiné Brenner Erika főiskolai adjunktus
Szijj Zoltán tanszékvezető, főiskolai tanár

Schriffert Éva II. éves hallgató

Tudományos Bizottság

Elnök:
Csillagné dr. Gál Judit főiskolai tanár

Titkár:
K ovács Zoltán főiskolai adjunktus

Tagok: Dr. Adarn ik Tamásné főiskolai adjunktus

Galántai Béláné főiskolai tanársegéd
Keményné Pálffy Katalin főiskolai adjunktus
Mosonyiné Buzás Kl ára gyakorlóiskolai tanító

Pocz ony í Mária főiskolai docens
Sz íjj Zoltán tanszékvezető főiskolai tanár
Ungárné dr. Kornoly Judit tanszékvezető főiskolai tanár

Dr. Vigh Gyula főiskolai docens

Hada Kamilla lll. éves hallgató
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Titkár:

Tagok:

Titkár:

Tagok:

Titkar:

A FŐISKOLA MOZGALMISZERVEINEK VEZETŐSÉGE

MSZMP-alapszervezet

Dr. Szőnyei Tibor tanszékvezető, főiskolai tanár

Dr. Gál Györgyné főiskolai docens
Gyóni Lajosné f6iskolai docens
S. Kis La josné fötskolat adjunktus
Pozsgay Imréné főiskolai docens
Schottner Ede főiskolai docens
Dr. Vigh GyulafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf ötskolat docens

Szakszervezeti Bizottság

Dr. Laczkö Ott6né főiskolai adjunktus

Bánkí Lászl ö t anszékvezetö, f6iskolai docens
EskUdt Gyuláné főiskolai adjunktus
Fleckenste in Sándorné könyvtárvezetó
Kocsís ]Ó'lsefné f6elóadO
Kovácsné Hegyi Ildfkö f6iskolai adjunktus
Rácluly lmréné telefonkezelő
Rudolf Péter főiskolai docens
Szanthoffer lmréné gyakorlOiskolai tanfrö

A KISZ-bizottság tagjai

Kenedli Eszter f6iskolai tanársegéd

Szervezö titkár:
Osztrogonácz Ágnes ll. éves

Agit. prop. titkár:
Pusztai Katalin n. éves
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Érdekvédelmi felelős:
Deméné Kara Mária Ill. éves

Tanulmányi felelős:
Hada Kamilla lll. éves

Kultúrfelelős:
Major LUian ll. éves

Sportfelelős:
Ríbaí Anikó ll. éves

Gazdasági felelős:
Barabás Erika ll. éves

A dolgozói alapszervezet titkára:

Orczán Zsolt főiskolai t anársegéd

1. évf. titkára:

Gamsz Judit 1/9

II. évf. titkára:
Ábrahám Zsuzsa II/7

Ill. évf. titkára:
Lázár Judit Ill/3

A speciális tagozat titkára:

Mészáros Erzsébet 1/8
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VÁLTOZÁSOK A TANÁRI TESTÜLETBEN

1978. JÚLIUS l-TŐLI979.JÚNllJS 30-IG

Az oktatási miniszter dr. Cser Mártát 1978. jólius l-i ha-
tállyal a Nyelvi és Irodalmi Tanszékre, Dr. Benke Jánost 1978.jólius

l-i hatállyal a Természettudományi Tanszékre főiskolai docenssé ne-
vezte ki.

Az oktatási miniszter 1978. augusztus l-i hatállyal dr. Békési
Lajost a főigazgatói teendők, Halas Józsefnét, dr.Magyarfalvi Lajost és

Nábrádi Istvánt pedig a fötgazgatö-helyettesfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí teendők ellátásával továb-
bi három évre megbízta.

A főiskola főigazgatója a Marxízmua-Lenínízrnus Tanszékre

Demeter Katalint 1978. augusztus 16-i hatállyal, Kállai Tibort 1978.

augusztus 1- i hatállyal főiskolai tanársegéddé, Potörke Lajosnér 1978.

szeprember l-i hatállyal főiskolai adjunktussá, a Neveléstudományi Tan-
székre Gádor Annát 1978. szeprember l-i hatállyal főiskolai tanár se-
géddé, a 1'<yelvi és Irodalmi Tanszékre Bayer Míkl öst 1978. szeprem-

ber l-i hatállyal főiskolai adjunktussá, dr. Hangay Zoltánt 1978. augusz -

tus l-i hatállyal fŐiskolai adjunktussá, dr. Könyves-Tóth Lillát 1978.

augusztus l-i hatállyal főiskolai adjunktussá és Kenedli Esztert 1978.
jól ius l-i hatállyal főiskolai ranár segéddé, a Mdvészet í Nevelési Tan-

székre Szalaíné Hartyany í Juditot 1978. augusztus 1-i hatállyal főis-

kolai tanársegéddé, a Testnevelési Tanszékre Szabolcs Imrénét 1978.
július l-i hatállyal. a Közmüvelödést Tanszékre Kra íc tné dr. Szokoly

Máriát 1978. augusztus 1- i hatállyal főiskolai adjunktussá nevezte ki.

Pötörke Lajosné főiskolai adjunktus munkaviszonya 1979. ápri-
lis:m-ári rnegszűnt,

A főiskola könyvtárában dr. S6ti Zsoltné és Tornasek László-

né könyvtárosok 1978. jól ius 1 -én kezdték meg rnunkájukat,



KITÜNTETÉSEK, KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK,
RÉSZVÉTEL AZ OM SZAKBIZOTTSÁGAIBAN

KitUntetésekfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

)

Az 1978/79. tanévben a főiskolán a következö dolgozók kapták
meg a "Kív ál ö Munkáérr" kírunterést:

1979. március 21-én Donáth Péter, a M a rx íz rn u s -L en ín ízm us

Tanszék adjunktusa

Lengyelné Szilágyi Ágnes, a Természettu-
dományi Tanszék adjunktusa

1979. évi pedagógusnapon Gerenday Endre, a Mi1'vészeti Nevelési
Tanszék docense

Labáth István, a Gazdasági Hivatal
munkaUgyi csoportvezetője

Poesz Istvánné.a MlIvészeti Nevelési
Tanszék docense

Timár Imre, a M!!vészeti Nevelési Tan-
szék docense

Az 1979. évi pedagógusnapon Maksai Károly m~~lyvezet6 és
Tapodi [akabné konyhalány míntszter í dicséretben r észesult,

A Budapesti K a rna rakörus Napok keretében a Zeneakadémián
Timár Imre mint a mt!vészeti célkitllzést legjobban megval ösfrö karna-
gyok egyike OKISz-dfjat kapott.

Dr. Könyves-Tóth Lillát az OM ntvödfjban r észesftette a "Köny-
ves-Tóth Lilla - Gaál Éva: Keresd a könyvtárban'''(Budapest,1977.Mó-
ra Könyvkiadó, 32 p.) cfmil' könyvéért. -

Sz íjj Zoltán az eredményes honvédelmi nevelés terén kifejtett
munkájáért MHSz-dfjban részesUlt.
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Finnország
Lengyelország
Lengyelország
Franc iaország
Lengyelország
Csehszlovákia, Jugoszlávia
Csehszlovákia
Románia

A f<5iskolaokrarotnak kUlföldi kikUldetései és tanulmányút ja i

Név: Ország: Időtartam:

Dr. Adamilc:Tamásné Ausztria 5 nap
Dr. Cser Márta Bulgária 1 hét

Franciaország 2 hét
Dr. Magyarfalvi Lajos Szovjetuntö 1 hét

Franciaország 2 hét
Nyilc:ulinaNagyezsda Szovjetuntö 6 hét
Szijj Zoltán NDK 5 nap
Ungárné dr. Komoly Judit Lengyelország 1 hét

Ausztria 1 hét

A fenti - OM kererre történt - kíkuldetéseken és tanulmányuta-
kon kfvUl más szervek kikUldetésében főiskolánk alábbi oktatói vettek
részt kUlföldi tanulmány utakon,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkon fe re n c tá kon vagy más rendezvénye-
ken:

B encz tk Vilmos
Dr. FUle Sándor
Gy6ni Lajosné
Dr. Könyves-Tóth Lilla
Dr. Magyarfalvi Lajos
Nagyszentpéteri Géza:
Rudolf Péter
Szijj Zoltán

FŐISKOLÁNK KÜLFÖLDI VENDÉGEI

1978 októberében főiskolánk vendégUl látta a megnívásunkra 6
napos hivatalos tanulmányútra hazánkba érkező dr. Miroslav Kohneket,
a Prágai Károly Egyetem tanszékvezető professzor át, valamint az 5-5
napos tanulmányútra érkező dr. Heinz Grassel tanszékvezető profesz -
szart és dr. E. Klinker docenst, a Rostockí Wilhelm Pick Egyetem ok-
rarott, A vendégek megismerkedtek a főiskolai oktat 6- és nevélőmunka

helyzetével. találkoztak főiskolánk oktatotval és hall gar öíval, a Nevelés-
tudományi Tanszék és a Tudományos Bizottság szervezésében előadáso-
kat tartottak okrat ötnk és hallgat6ink részére. nyilatkoztak a Tani-tani
c. főiskolai lapnak.

1979 májusában főiskolánk vendégtíl látta Sz. Pejev docenst, a
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sz öfíaí egyetem blagojevgrádi karának oktaröjér, laki 3 hetes tanulmány -
útja keretében megismerkedett a főiskolánkon folyó pszichol6glaoktatás
és pszichológiai kutatások helyzetével.

A fenti hivatalos látogatásokon \c(vülaz 1978/19-es tanévben
igen sok egyéni és csoportos látogat6t fogadott főiskolánk a következő
országokból: Bulgária, Csehszlovákia, Dél-jemen, Dánia, \ Finnország.
lrak, Kuba, Laosz, NDK, Svédország, Szovjetnni6./Törökország.Zaire.

Részvétel az OM szakbizottságaiban

Az 1978/79. tanévben főiskolánk oktatói közül az alábbiak vet-

tek részt az Oktatási Minisztérium. Pec\ag6gusképző Osztálya mellett
mt1ködőkülönbözö szakbizottságok nmnkájában:

Dr. BollólcJánosné főiskolai adjunlctus
Dr. Füle Sándor főiskolai tanár
Dr. Gál Györgyné fŐiskolai docens
GyÓDiLajosné főiskolai docens
Halas Józsefné főiskolai docens, főigazgató-helyenes
Dr. Magyarfalvt Lajos főiskolai tanár, főigazgató-helyenes
Nábrádi István főiskolai tanár, főigazgató-helyettes
Dr. Németh Tibor főiskolai docens
Schottner Ede főiskolai docens
Ungárné dr. Komoly Judit tanszélcvezető főiskolai tanár

24



A FŐISKOLAI TANÁCS ÜLÉSEINEK TÉMÁI

AZ 1978/79. TANÉVBEN

Szóbeli tájékoztató az 1977/78. tanév [munkájár61. Az 1978/"19. tan-
év fő feladata i
(El öadö; Dr. Békési Lajos)

A Nevelési Bizottság perspektivikus (4 éVes) munkaprogramja
(Előadó: Pozsgay Imréné)

Beszámoló a főiskolán folyó' testnevelés és sport helyzetér61 és
további feladatairól
(Előadó: Szijj Zoltán)

A Nyelvi és Irodalmi Tanszék vezetőjének. valamint a Neveléstudo-
mányi Tanszék vezetőjének szóbeli tájékoztatója az általuk irány( -
tott tanszék dolgozóinak a spec tál ís, valamint az esti tagozatoka

segítő, ellenőrzö t evékenységér61

(Előadók: Dr. Magyarfalvi Lajos - Ungárné dr. Komoly Judit)

Az 1978/79. tanév 1. félévi tanulmányi munkájának lés fegyellIi
helyzetének értékelése
(Előadó: Nábrádi István)

Beszámoló jelentés az 1978. évi gazdálkodásról és a főiskola 1979.
évi költségvetést elöír ányzatár öl
(Elöadö: Borosnyaí Béláné)

Jelentés a Kozmüeelödést Bizottság munkájáról
(Elöad ö; Gerenday Endre)

Jelentés a Közmdvelödést Tanszék munkájáról
(Előadó: Bánki Lászl ö)

Szóbeli tájékoztatás a speciális tagozat II. évfolyam ának képzési

tapasztalatairól és a Ill. évfolyam képzési tervének kidolgozásár61.

(Előadó: Schottner Ede)

Sz öoelfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tájékoztató a XlX. Országos Tudományos Diákköri Konfe-
renciáröl

(Előadó: Csillagné dr. Gál Judit)

Sz coel í tájékoztató aminőségi és tömegsport helyzetér61 és ered-

ményeiről
(Előadó: Szijj Zoltán)
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A Budapesti Tanítóképző FŐiskola szervezeti es müködés í szabály-

zata tervezetének és a tanulmányi vizsgaszabályzat tervezetének

megv itat ása
(Előadó: Nábrádi István)
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A TANSZÉKEK ÉS EGYÉB FŐISKOLAI SZERVEK MUNKÁJA,
AZ OKTATÓK PUBLIKÁCIÓI

27

A MARXIZMUS-LENINIZMUSTANSZÉK

A tanszék tevékenysége az 1978/19. tanévben is az MSZMPXI.
Kongresszusa által meghatározott ideológiai feladat ok végrehajtásá ra
irányult. Ennek szellemében dolgoztuk ki rnunkatervtínket, ez vezette
munkatársatnkat akkor, am ikor jelentős részt vállaltak a tanórán kfvu-
li világnézeti -politikai nevelés teendőiből.

Az 1978/19. tanévben a marx ízmua-Ieníntzmus oktatását a fi-
loz öííával kezdtük. A hagyományos sorrend megváltoztatását (tehát a
politikai gazdaságtan átcsoportosítását a 3-4. félévre) a pedagógiai tan-
tárgyak igényei, a tanítóképzés sajátos str uktűr ája tette szuksége ssé,
A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a nappali tagozaton egyszerre
két évfolyamon (20 csoportban) kellett filozófiát tanítanunk. A feladat
megoldása átmenetileg szukségessé tette öt másodállású okt at ö (dr.
Domtnik Gyula. dr. Hajdu Péter, Martin Endre, Schiller János és
Vargha Dénesné) alkalmazását. A hallgatói létszám emelkedése egyút-
tal a teljesállású oktatók számának növekedését is magával hozta.

A filozófiaoktatás mennyiségi kiterjesztése lényeges feladattá
tette az alkalmazott mödszerek, a követelmények egységesítését. Tel-
jes összhangot várni illúzió lett volna, azonban a szükségképpen fellé-
pő eltérések a megengedhető rürés határai között maradtak. A sztgor -
larok számszert! eredményei igazolták azt a feltételezést, hogy a filo-
zófiával való kezdés nehézségeket okoz a hallgatóknak, ezek azonban le-
kuzdhetök, és az elsörendtf cél - az intézmény jellegéhez való alkal-
mazkodás - "ktüzerödövé" teszi az erőfeszítéseket. A hallgatók mun-
kájának megkönnyítése érdekében Kállai Tibor megbízást kapott egy fi-
lozófiatörténeti szöveggycrjtemény összeállítására.

A marxízmus-Ienínízmus tantárgyai sorrendiségének megvál-
toztatása következtében a politikai gazdaságtant átmenetileg csak az es-
ti tanítói tagozaton és a speciális tagozat II. évfolyamán tanítottunk.

A tudományos szocíal ízmus nak és a magyar rnunkásmozgalorn
történetének oktatása ebben a tanévben a tavaly kidolgozott alapelvek és
mödszerek alapján folyt.



Az oktatás egészét - mind az öt t antárgyunkban - áthatotta az
a törekvés, hogy a lehetőségek keretei közott foglalkozzunk a mai tár-

sadalmi fejlődés alapkérdéseivel, hazai és nemzetközi ellentmondásai-
val. A foglalkozások légköre, tanáraink és a hallgatók közott kialakult

jóviszonyelősegítette ezt a törekvést.

Munkánk eredményeit és fogyatékosságait a tanszéki összekötők
bevonás ával tartott tanévzáró érrekezletünkön \összegeztUk.

A tanszék erőfeszítéseket tett a tanórán kCvUli politikai-vilá~

nézeti nevelőmunka hatékonyságának fokozására. Eredményesen! mllkö-
dött vall áskr tttka í dtákkörünk, amelynek vezetését- ebben a I tanévben

dr. Vigh GyUlától Donáth Péter vette áto Az MSZMP megalakulása és
Marx szUletése évfordul öjának megUnneplésére a KISZ-szel egytittmt!-

ködve szellemi vetélkedöt szerveztunk, A KÖRKÉP és a KISZ Politikai-

Világnézeti Fóruma több rendezvényének beállítása a filozófia, az etika
és a magyar munkásmozgalom története oktatás ának igényeivel össze -
hangoltan történt. A tanszék oktatói (beleértve a másodállásúakat is)je-

seteriként a KISZ-alapszervezetekben is vezettek politikai vítaköröket,

A tanszék kutat ömunkájafedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi a káderképzési tervnek megfelel6en
folyt. Az újonnan kínevezett fiatal oktatók is kivála sztották azokat a té-'

mákat, amelyek feldolgozásával a következő években foglalkoznak. Ezek

részben a Filozófiaoktatók Továbbképző és Információs K ezpon tja meg-

rendelése alapján készülnek,

A főiskolai társadalmi munkából minden munkatársunk kivette
a részét. Donáth Péter irányította a klub munkáját, a főiskola bizott-

ságainak munkájába valamennyien bekapcsolódnak. EzenkívUl három oki-
tatönk a Marxízrnua-Lenínízmus Esti Egyetemének tanára.

A publikációk jegyzéke:

DONÁTH Péter - VERES Péter: A szocial lsra mrl'veltségről, Kosf3uth,1979.
(recenzió). = Magyar Ifjúság. 1979. április 27. 40. p.

Dr. SZŐNYEl Tibor: V .D ob r- ja n o v : A fejlett szocíal ízrnus - elméleti kér-
dések. A holnap körvonala í, = Pedagógiai Szemle.,1978.12. sz.
1133-1135. p.

Dr. SZŐNYEl Tibor: Meditáció egy házépítésről.: = Élet és Irodalom.
1979. január 20. 2. p.

Dr. VIGH Gyula: Gondolatok az etikaoktatás rorrénetéről és helyzetéről
főtskol ánkon, = Tudományos Közlemények I. Bp. 1979. Budapesti
Tanítóképző Főiskola, 7-13. p. (A Budapesti TanCtóképző Főiskola
Kiadványai)

Dr. Szőnyei Tibor

tanszékvezető. főiskolai tanár
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A NEVELÉSTUDOMÁNYITANSZÉK

A beszámolási időszakban a tanszék oktaröí t eljesűették a f6-
iskola rnunkatervében megjelölt feladatokat; valamennyi tagozaton és
évfolyamonsokoldalú, intenzfv nevelő és okrarö munkát végeztek.\ A
hallgatói Iétszár.inövekedés jelentős mértékben fokozta az oktatók vizs-
gaterhelését és az ellenőrző-értékelő-számonkérő munka mennyiségétl.
Az egy okraröra eső vizsgázók száma a Nevelésrudomány] Tanszéken volt
a legmagasabb a tárgyévben.

A Neveléstudományi Tanszék okearöt öt munkacsoportban dol-
goztak, a tantárgyfelelősi rendszer megszilárdult. A munkacsoporrok a
tárgyévben először m!tködtek önáll6 munkatervi szerint, és tartottak
rendszeresen havonként, illetve kéthetenként munkamegbeszéléseket.

Mindegyik rnunkacsoportnak volt olyan megbeszélése, amelyen
részt vettek a spec iális tagozat, az esti tanttet és az esti óvooői ta-
gozat oktatói is. Itt elsősorban az oktatörnunka gyakorlati .problémák

vitatták meg. Eredményes volt a pedagógiai és az] oktatástechnol6giai
rnunkacsoportfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAko zo s megbeszélése, amelyen az informácicilordoz6k ké-
szftésének elvi és gyakorlati kérdéseiről t anácskoztak,

Az alábbiakban felsorolt belső anyagok, főiskolai kiadványok,
amelyeket oktaröínk készftettek, hozzájárultak az oktat ömunka tökélete-
sftéséhez és a tantárgyi koncentráció fokozásához.

A Neveléstudományi Tanszék tematikái
Valamennytjoktatö munkája

Terminológiai jegyzék. Javított, bővlltett kiadás .
Valamennyi oktató rnunkája

Marx, Engels, Lenin a nevelésről (Szöveggydjtemény)
Gyóni Lajosné rnunkája

Szociálpszichológiai alapismeretek
Keményné Pálffy Katalin munkája

Szemelvények A.Sz. Makarenko mftvelból
Gyooi Lajosné munkája

Feladatok pedagógiából
Dr. Békési Lajos és Gyooi Lajosné szerkesztésében

Óvodatörténeti szemelvények
Bársony Magda munkája

500 címszavas tanul ásrnödazerraní témabibliográfia
Dr. FUle Sándor tudományos diákkörének munkája
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A tanszéken az audiovizuális eszközök fokozott alkalmazása éI\
dekében igen sok jól használható fólia, transzparens.d íakép, magnosza-
lag készült el. Kezuluk két videoszalagot kell kiemelnünk: az egyik ér-'

tékes míkr otanfrás í anyagot tartalmaz, ez Gádor Anna rnunkája; a má-

sik a "Tanulás tanítása" címmel Gáspárné dr. Zauner Éva szakanya-

ga alapján készült el az Országos Oktatástechnikai Kozpontban,

A Neveléstudományi Tanszék oktatói nagy gondot fordítottak az

oktató-hallgató viszony fejlesztésére, a tanítói hivatástudat kialakításá-

ra.

Ennek érdekében tanszéki értekezleten a következő kérdések

kerilltek megvitatásra:

- a nevelési gyakorlatok oktatás ának problémái,

a felsőoktatási pedagógia rn ödszertaní problémái és a hiva-

tástudat fejlesztésének lehetőségei a főiskolán (az összes tan-

szék képviselőinek és a speciális tagozat oktatóinak részvé-
telével, két tanszéki értekezleten).

A tanév első félévében a nevelési gyakorlatok 4 csoportban kí-

sérleti metod íkával folytak. Képmagnó használatával olyan foglalkozási

sort alakítottak ki az oktatók (Szövényi Zsolt, Gádor Anna), ahol a fo
cél a hallgatók kommuníkéc íöjának és metakomrnunlkác iöjának hatáso-

sabbá tétele volt, [gy a hallgatók jobb képet kaptak saját személy ísé-

gükről. Mind az oktatók, mind a hallgatók rendkívul poz ítfvan . értékel

ték e foglalkozások hatékonyságát. .

A tanszék oktatói részt vettek a főiskolai ünnepélyek és az If·
júsági Parlament előkészítésében és szervezésében, a mezőgazdasági

munka lebonyolításában. Az oktatók többsége csoportvezető tanárként is
mdkodík,

A főiskolai diákélet kialakítása érdekében az oktatók részt vet·
tek a TANI-TAN! szerkesztésében, a KÖRKÉP kül önböző előadásain,vi-

táin, a ballagási vidám műsorban,

Ebben az évben a tanszék kapcsolata a neveléstudományok iránt

érdeklődő hallgatókkal érezhetően javult. Sokat jelentett az OIDK-n

részt vevő hallgatókkal kialakult szerosabb szakmai kapcsolat.

A tárgyévben a Neveléstudományi Tanszéken hat diákkör miT·

ködött.

A tanszék oktatói eredményesen irányították az OIDK-ra pá-
lyázó hallgatók munkájét, A szfnvonalas házi vita után a zs Uri 4 dolo
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gozator továbbftort, Ezek kozul kettő első. egy második d íjat nyert a

pszichológiai szekcióban Kaposváron.

Az A. Sz. Makar enko szulerésének 90. évfordulójára rendezett

főiskolai Unnepély (felelőse dr. Lázár Tibor volt) közelebb hozta hall-

gat öínkhoz a nagy szovjet pedagógust. és hozzájárult hivatástudatuk fej-
, lesztéséhez.

Az oktatók pedagógiai továbbképzési tervének megfelelően két

előadást szerveztUnk a főiskola valamennyi oktatója számára. Az első
félévben Pataki Ferenc érdekes előadást tarton Makar enko pedagógiájá-
ról. A második félévben Zsolnai József számolt be a tantárgypedagógiák

tudományelméleti problémáiról. Keményné Pálffy Katalin és Gombos Jó-
zsef szoctélpsz íchol ögíáböl , illetve oktatéstechnol ögíéböl índ ítotrak az

oktatók számára tanfolyarnot,

A tanszék oktatói rendszeresen foglalkoznak a gyakorlóiskola
és -óvoda pedag6gusainak továbbképz ésével is. Ebben az évben dr. Boll ök

Jánosné. dr. FUle Sándor, Bársony Magda, Kovácsné Hegy i Ildikó tar-
tottak kulönbozö témájú pedagógiai, illetve pszichológiai előadásokat.

A tanszék oktatói valamennyi főiskolai bizottság munkájáb6l te-

vékenyen veszik ki a részüket, és igen jelentős részt vállaltak a ros·
rockí és prágai vendégek fogadásában és a program lebonyolításában.

Grassel, Kl ínker és Ko~inek professzorok előadásai, a velük folytatott

szakmai beszélgetések nemcsak a tanszékek közötti kapcsolat elmélyí-

réséhez járultak hozzá, hanem jelentős szer-epet játszottak az oktatók

szakmai tájékozottságának fokozásában. A tanszék vendége volt A. Pejev,

a blagojevgradi . tanítóképző oktatója is.

A tanszék kapcsolatai a tárgyévben tovább fejlódtek valameny -

nyi hasonló feladatot végző intézménnyel. társadalmi szervezettel. A
MTA Pedagógiai Kutar öcsoport jának több rnunkatársa vesz részt a tan-

széki oktató-nevelő munkában, a továbbképzésben. Oktat öínk vezető funk-
ciókat látnak el az Oktatástechnológ-iai Tárcaköz í Tudományos Tanács-

ban (dr. Füle Sándor titkár),a Magyar Pszichológ-iaiTársaságbán (Ungár·

né dr. Komoly Judit fŐtitkárhelyettes). a Tudományos Ismeretterjesztő
Társaság Pedagógiai és Pszichológiai Választmányában(dr.Füle Sándor.

Ungárné dr. Komoly Judit).

A Neveléstudományi Tanszék oktatói ebben a tanévben sok elő-
adást tartottak kdlföldön és az ország számos szervezetében és intéz-
ményében' Bársony Magda az övoda í családi nevelésről tartott elöa-

dásr 1978 decemberében Vácott a Pest megyei Pedagógus Továbbképző

Kabinet megbíz ás áb6l. Dr. FUle Sándor a munkások üzemi képzésének
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mödszertaní problémáiról tartott előadást a TIT Pedag6glai Választ- 1
rnány ának előadói kcnfe rencíáján 1978. november 22-én. 'A TIT által

szervezett elöad ökorűton Lengyelország több városában tartott előadást
a neveléselmélettel kapcsolatos témákr öl 1979. március 5. és 9. között.

Előadásokat tartott a HM Kozponrí Tiszti Klubban és a Fáklya. Klubban.

Gáspárné dr.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZaune r Éve a Klagenfurti Egyetem Pszichol6g$i

Intézetének meghívására 1979. május 8-án és 9-én Klagenfurtban előa-
dást tartott "Tanítójelöltek ért ékválasztásaí" címmel. Gyooi Lajosaé

előadást tartott a Zeneakadémián norvég óvodapedag6gusoknak a magyar

övoda í nevelés és óvónőképzés helyzetéről 1979. március 7-én. Kemény-

né Pálffy Katalin "A problernattkus gyermek" címmel a Fáklya Klubban

tartott előadást 1978. november 13-án. Perlat Rezsőné az 1978/79.tan-
évben előadássorozatot (5 előadást) tartott az FPI Ő voda í Osztályának a

szervezésében: "A matematikai gondolkodás fejlesztésének lehetőségei
az óvodában" címmel, és az V., a XI., a XII; kerulerí vezető óvooők

számára "Matematikai gondolkodásfejlesztés az óvodáskorban" címmel.

R om ankov ícs András előadásokat tartott az új tanterv bevezetés évei
kapcsolatban Tapolcán, Győrben, Emődön, Kaposvár-ott, Vácott és NógI'ád

megyében. Bevezeté előadást tartott a Magyar Pedagógiai Társaság 01-
vasástanítási Munkabízottsága 1979. januári vítaulésén az !Íj tankönyvek

bevezetésének első félévi tapasztalatairól. Ungárné dr. Komoly Judit

"A pedagógiai pszichológiafó kérdései" címen az OM Vezetőképző K öz -

pontjában 1978. december 8-án tartott előadást. A Klagenfurti Egyetem
Pszichológiai Intézetének meghívására 1979. május 8-án és 9-én Klagen-
furtban adott elő "Tanítönók nevelési stflusának vizsgálata tanulök pro-

j iciált nevelési helyzermegoldásaíban' címmel. Milyen pedagógust igé-

nyel az oktató-nevelő rnunka ú j terve és az ovodat program? cúnmel a

Pedagógiai Társaságban és a Fáklya Klub továbbképző tanfolyamán hang-
zott el előadása 1979 ja n uá r j ában. Hasonló dmi! előadása hangzott el a

Fáklya Klub továbbképző tanfolyamán 1978 decemberében.

Ungárné dr. Komoly Judit
tanszékvezető, főiskolai tanár

A publikációk jegyzéke

Dr. BOLLÓK Jánosné: Adalékok a ra n fr öképzés történetéhez, = Tudomá-

nyos Közlemények 1. Bp. 1979. Budapesti Tanít6képz6 F6iskola,
13-19. p, (A Budapesti Tanítóképző Főiskola Kiadványai)
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Dr. FÜLE Sándor: Nevelőmunka az általános iskolai napközi otthonok-
ban. Budapest, 1978. Tankönyvkíad ö, 235 p, (2. kiadás)

Dr. FÜLE Sándor: Az oktat ásrechnol ögta fejlődése Klözép- és Kelet-
Európában. (Szerk.: Dr. FUle Sándor) Budapest, 1978. OOK kiad-
ványa, 123 p. (Angol, francia, spanyol nyelven is megjelent az
UNESCOkiadványa ként. )

Dr. FÜLE Sándor: Az OOK és a megyei intézetek okrat ástechriol ögíaí

kiadói tevékenysége.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA=< Széles Utakon. (Somogy megyei Pedagógus
Továbbképző Intézet kiadványa.) 1978. 43-48. p,

Dr. FÜLE Sándor: Az új tanterv és az okratésrechníka, = lPeda&.6g!ai
MUhely, 1978. 3.sz. 17-37.p.

Dr. FÜLE Sándor: Az Ors~áw>s Oktatástechnikai Központ munkája,
= Gy6gypedag6giai : Nevelés, 1978. 4. sz.

Dr. FÜLE Sándor: Az Országos Oktatástechnikai Közponr munkája az
1976-77. tanévben. = KöznevelésUnk Évkönyve, Budapest, 1978,
Tankönyvk ía dö , 88-94. p,

Dr. FÜLE Sándor: Az új audiovizuális ísrnereehordoz ök tervezése és

bevezetése a Magyar Népköztársaságban 1978-1986 között. = A
Szocíalísta Országok Ill. Nemzetközi Tudományos Taneszközken-
ferencíája, 1. köter, Budapest, 1978, Tanért, 133-135. p,

Dr. FÜLE Sándor: Az AV eszközök gyártásának, tesztelésének és fel-
használásának kérdései. = Audiovizuális Közlemények, 1979.1.sz.
44-46. p,

GYÓNILajosné: A Csoportvezető Oktatók Munkaközosségének tevékeny-
sége a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. = Tudományos Kozlerné-
nyek 1. Bp. 1979. Budapesti Taníröképző Fóisköla, 47-51.p. (A
Budapesti Tanít öképzö Fóiskola Kiadványai)

KOVÁCSNÉHegyi Ildikó: Munkamotivációk hatékonyságának vizsgálata az
életkori sajérosségok figyelembevételével az óvoda három korcso-
porrjában, = Tudományos Közlemények 1. Bp. 1979. Budapesti Ta-
níröképzö Főiskola, 27-42. p. (A Budapesti .Tanltóképzó Főiskola
Kiadványai)

PERLAIRezsőné: "Mílvelerképzés Iehetöségeí a matematikai probléma-
megoldó gondolkodás fejlesztésében." Óvónóképzó Intézetek lll.
Tudományos Ülésszaka 1978. OM-kiadvány.
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TORDA Mildösné: Gyermekkönyvtárosok pedagógiai továbbképzésének te-

matikája. OSZK KMK kiadványa.

Szöveggyl1jtemény a Nevelési alapismeretek c. tárgyhoz a gimná-

ziumok lll. osztálya számára. Tankönyvkiad ö, 1979.

UNGÁRNÉ dr. Komoly Judit: Szevényt Zsolt - Ungárné dr. Komoly Judit:
A videomagno alkalmazása a nevelési gyakorlatokon. OOK -kíad-
vány. 1979.

34





Szab6 György graflkája



A NYELVI ÉS IRODALMI .TANSZÉK

Az 1978/79. tanévben tanszékUnk változatlanul korábbi alapve-
tő feladatait valósította meg: a tanítö- és övöaőképzös hallgatók anya-
nyelvi Imltúrájának fejlesztését, telkészűésuket az anyanyelvi tárgyak
(az Orosz szakkoll égísták esetében az orosz nyelv) alsó ragozatt okta -
tására, valamint a hallgatók idegen nyelvi oktatását. Azok a többletfela-
darok, amelyek az elmúlt két eszt endöben a fővárosi tanító- es óvónő-
hiány enyhítése érdekében hozott intézkedések következtében hárultak
főislcolánkra- ígyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ansz ékunkre is - az idei tanévben már kisebb mér-
tekben jelentkeztek, lényegében befejeződött a tanszék létszámfejleszté-
se is, így figyelmUnket jobban az oktató- és nevelőmunka sz ínvonal ának
emelésére tudtuk összpontosítani.

Ennek érdekében mindkét félév elején nagy gondot fordítottunk
a szaktárgyi tematikák, tanmenet ek, tantárgyi követelmények és iroda-
lomjegyzékekkidolgozására, egyrészt az előző évi munka tapasztala-
tainak kritikus elemzése, másrészt az új általános iskolai tantervek ko-
vetelményeinekfigyelembevételével. Ez az utóbbi tényező több tantár-
gyunknál- beszédmi1velés, az anyanyelvi és az orosz tantárgy pedagó-
gia - a szokásoson jóval tólmenő korszerűsftést tett szukségessé, E-
zek a korszerlt's{tett dokumentumok képezték az alapját az esti és a
speciális tagozati tematíkáknak.tanmeneteknek és ótmutatóknak is. Elő-
ször került sor a speciális ragozatt. levelezőképzés dokumentumainak ki-
dolgozására. A tanszék hatáskörébe tartozó tematikák és tanmenetek
kidolgozásamellett tansz ékünk egyik oktatója (BognárTas j Iátta el a ki-
adványszerkesztési feladatát is.

A tanév folyamán fokozódott a tanszék két munkacsoport jának
- az anyanyelvi és az idegen nyelvi munkacsoportnak - az akt ívíz álödá-
sa, mindkétmunkacsoporr vezetője(Nagyszentpéteri Géza és Deák Míklös)
nagyfolcÚönállósággal és felelősségtudattal végezte e két nagy munkate-
riJlet szakmai és szervezeti összefogását. A közos tanszéki értekezfe-
teken kívül a két munkaterület egymástól lényegesen eltérő szakmai
problémái míatt rendszeresen külön megbeszéléseket tartott a két rnun-
Icacsoport, s a korábbi évek tapasztalatai szerint külön tartották mind-
két félévben a szakmai továbbképzéseket is.

B6vUltés önállóbbá vált a tantárgy felel ősök tevékenysége is (az
anyanyelvirnunkacsoport hét, az idegen nyelvi tfz tantárgy gondozását
végzi). A tantárgy nappali tagozati összefogása mellett a tantárgy-
felelősökgyUmtSlcsöz6egyUttmt!ködéstalakítottak ki az esti és speciális
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tagozat ok megfelelő szaktanáraíval , Az idén - a tavalyi tanszéki érte-
kezlet határozatának megfelelően - kUlönös gondot fordítottunkfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf l kUlönbö-
ző tagozatok kovetelménysz ínrjeínek kozelji ésére, Az ennek érdekében
végzett konzultáctök, óra- és vízsgalérogarésok, a közös kPllokviumi és
vizsgatételek stb. - tapasztalataink szerint - csak lassú szintkUlönbség-
csökkenéshez és csak a kirívó eltérések megszunéséhez vezettek, a
probléma gyökeres megoldásához több év szfvös munkájára lesz még
szukség, Az esti és a speciális tagozatok segítése érdekében végzett
tevékenységUnkről a II. félév elején a Főiskolai Tanácsnak is beszámol-
tunk.

Az oktat ömunka szfnvonalénak emelése érdekében ez évben is
gazdagfiocruk a tanszéki letéri könyvtár állományát, az anyanyelvi tan-
tárgypedag6gia oktatása keretében többször vettük igénybe a ZTV-t, S

végre a tanév Il. félévében jelentős előrelépés történt a' nyelvi labora-
t öríum használata t erén is, elsősorban az orosz szakkoll égtumí képzés-
ben. A gyakorlati oktat ömunkában szerzett tapasztalataínk általában
megegyeznek a korábbíakkal: f<'>lega tanszék két "hagyományosan"prob-
Iemat ikus tárgya: a magyar nyelvtan -nyelvmlfvelés és a kötelező orosz
tükrözte, hogy hallgatóink alapvető hiányokkal érkeznek hozzánk a kö-
z éptskoláböl, s ezért - főleg ebből a két tárgy ból - a legnagyobb erő-
feszítéssel is csak szerény eredményeket tudunk elérni, s ezekbél a
tárgyakb61. az idén is nyugtalanÍt6an magas volt az utOvizsgázók arány-
száma. A tavalyihoz képest némileg mégis javultak az eredmények.első-
sorban a korábban és átgondoltabban alkalmazott rendszeres számonké-
rés és a fegyelem javítása érdekében tett intézkedések eredményeként.
Az óralátogatási fegyelem - részben a szaktanári kovetkezeresség, rész-
ben a fegyelmi büntetések eredményeként - évközben némileg javult,
azonban decemberben és májusban a - véleményünk szerint tólzott és
össze nem hangolt - "zárthelyi és beszámoltatö kampány" következtében
újra romlott. Zavarta a rendszeres munkát a hospitálások és gyakorlati
tanítások rníatt hiányzók nagy száma is, s az ilyen ok míatt htányzóK
gyakran "megdöbbentek", amikor pö olrarnt . akartuk a mulasztotta kat.
Valamelyest előreléptunk a tanszéken belUli tapasztalatcsere és kölcsö
nos óralátogatás terén, de elégedetlenek vagyunk a belső eUenőrzés és
a tanszékek közötti oktatási egyUttmillcödéseredményeivel.

A gyakorlati képzésben részt vevő oktatók - mindenekelőtt a
tantárgy pedagógusok - rendszeres kapcsolatot tartottak gyakorl6iskolánk
és a kUlső gyakorlóiskolák pedag6gusaival. MunkatervUnknekmegfele-
löen sor került a gyakorl ötskoíéban folyó oroszoktatás szakfelügyeleti
látogatására, ennek eredményei kedvezőek voltak.

Nevelőmunkánkban - a főiskolai munkatervvel összhangban-
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kUlönösfigyelmet szenteltUnk a világnézeti neve16munkának és a tan!-
tói-óv6női hivatástudat fejlesztésének. A gyakorlati tanítással közvetle-
nebb kapcsolatban álló tantárgyak (tantárgypedag6giák, gyermek1roda-
lom) oktatásában főleg a hivatástudattal kapcsolatban kedvezőek a ta-
pasztalataink. Előr-eléptünk a tantárgyaink iránt kUlönösérdekl6dést ta-
ntl'sÍtóhallgatókkal való foglalkozás terén: a nyelvészeti diákkör (veze-
tője dr. AdamikTamásné) tantárgy történeti irányban is bővítette tevé-
kenységét, az irodalmi diákkör (Nagyszentpéteri Géza) a pedagógus és
a család iroclalmi-gyermekiroclalmi ábrázolásának vizsgálatával a tanf-
töképzés feladataihoz kezelebb hozta a diákkör tevékenységét, másfél é-
ves megszakírás után újra megindult az anyanyelvi. tantárgypedag6giai
dtákkör is (5.Kis Lajosné és dr. Könyves-Tóth Ltlla), Az első félévben
az orosz országismereti diákkör (Nyikulina Nagyezsda) hasznos munkát
végzett az orosz szakkollégisták szovjetuaíöoelt utazásának el6készfté-
se érdekében. A tudományos diákkörök házi és országos versenyén
több - ranszékunk által patronált - dolgozat ért el jó helyezést (rész-
létezésüket lásd az évkönyv más fejezetében), s a munka elismerése-
ként dr. Adarník Tamásné és dr. Laczkö Ott6né az Oktatási Miniszté-
r íurn elismerő oklevelét is elnyerte. Ugyancsak eredményes volt a vers-
és prfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAözam ondás iránt érdeklődő hallgatókkal val6 órán és órán kfvUli
foglalkozás (dr. Laczkö Ott6né, dr. Könyves-TOthLilla, dr. NagyLajos),
az ünnepségek szaval öínak felkészií:ésén kívUl a házi versenyek, a két
Kazinczy-df] is e munka eredményességére murat, Igen színvonalas és
látogatott volt a főiskolai napok keretében megrendezett Magyar Nyelv
Napjaalkalmából szervezett nyelvi vetélkedő. Szervezték dr. Adamik:
Tamásné, dr. Hangay Zoltán, dr. Nagy Lajos. A zsurf munkájámn
vettek részt: Kálmánné dr. Bors Irén, Nagyszentpéteri Géza. Az idén
kevésbé vagyunk elégedettek a tantárgyainlcb61 gyenge hallgatóIcIcalval6
foglalkozással, így például az orosz p6tlOfoglalkozásokon els6sorban a-
zok vettek részt, akiknek erre leginkább szUkségUklett volna. Legutób-
bi rnunkacsoportí megbeszélésUnkön megállapodtunk az orosz p<ltlOfog-
Ialkozésok "beiskolázásának" új rendjéről. A fakultatív angol és nérner
iránt (Számely Béláné, Kelemen Magdolna,Nyikulina Nagyezsda) az ér-
deklődés változatlanul nagy volt, sajnos órarendi Utközésekmiatt a tu-
dományosdiákkörölcben tevékenykedők nem tudtak bekapcsolódni a fa-
kultatív nyelvoktatásba. Jövőre megprci:>álunk más napra ls fakWtat(v
nyelvoktatást szervezni. .

A KISZ tanszéki összekötc5ivel'az egyUttmdködésaz Idén iB hul -
lámzó volt, egy-egy tanszéki értekezletre fel-felkészUltek, de "közben
nem volt meg a rendszeres munkakapcsolat.

A már eml ített Magyar Nyelv Napja és a fc5iskolaiUnnepe~

37



irodalmi rntlsora mellett tanszfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAékün k szervezre és seg íte rte a Mör ícz és

a Möra évfordulókkal kapcsolatos megemlékezéseket (az előbbi apró-

zamondóverseny, az utóbbi gyakor l öiskola i Möra-unneps ég keretében

történt), a ta n sz é kun k részéró1 dr. K onyve s-T'óth Lilla, dr. Laczk d

Ottóné és Nagyszentpéteri Géza vett részt sze j-ve z é su kbe n ,

A tanszéki ideológiai konferenciát a könyvtár dolgozóival ko zo -

sen sze rvezruk, s a két kon fe renctát a megfelelő aktivitás jellemezte.

A szakmai továbbképzés keretében az r . félévben az anyanyelvi mun-
kacsoport az irodalmi mifvek elemzésének pr obl émáír öl (Pozsgay Irnr é-

n é), az idegen nyelvi m unkacsopo rt az új általános iskolai tantervekről
(dr. Cser Már ta), a II. félévben a beszédmdvelés ídös zer d kérdéseiről

(dr. Laczkö Otr öné), illetve a technikai eszközöknek az idegen nyelvek

oktatásában való alkalmazásáról (Bayer Míkl ös ) tartott bevezető előadás
után szakmai v ítát,

Tansz é kun k oktatói az elmúlt tanévben is tevékenyen részt vet-

tek a különböző főiskolai szervek és bízotts ágok, főiskolán kívüli tudo-

mányos szervek és szakbizottságok munkájában, a tanév során több Ok"

tat önknak jelent meg jegyzete, tankönyve, tanulmánya, cikke (részlete"

z é su ke t lásd az évkönyv más helyén), sokan tartottak szakmai tovább"
képzési és egyéb för umokon, kozruk kulfoldí f'ör urnokon is előadásokat
(Benczik Vilmos, Deák Míkl ös, HegedUs J6zsefné, K onyvea -T ö th Lilla,

5_ Kis Lajosné, dr. Laczkö Otr öné, dr. Magyarfalvi Lajos, Nagyszentpéte

ri Géza, Számely Béláné),' Az anyanyelvi tantárgy történeti és tantárgy"
pedagógia-történeti pr-oblémák kutat ása érdekében a tanév során meg-

kezdődött egy tudományos team kialakítása, amelynek kutatást program-

ját most egyeztetjük az illetékes kutat ást irányftó szervekkel, A tan-

szék káderfejlesztési tervével összhangban a tanév során ketten (Deák

Miklós, Számely Béláné) bölcsészdoktori értekezést védtek meg, hár-
man bekapcsol ödtak a MLEE különböző oktatási formáiba (B ogná r Tas,

Hegedüs jöz sefné, S. Kis Lajosné), Beszélgetésekre került sor a káder-

fejlesztési tervek konkretízál asa és kiegészítése céljából.A tanszék dol-
gozói kozul többen dolgoznak bölc sészdoktor i, illetve kand ídátus í érte-

kezésen, írnak főiskolai jegyzeteket vagy általános iskolai tankönyveket.

A tanszék oktatói ellátták a nappali, a speciális és az esti ta-

gozati irásbeli és szóbeli felvételi vizsgákkal, alkalmassági és szakkel -

légiumi alkalmassági vizsgákkal kapcsolatos feladatokat, kidolgozták a

felvételi előkészítő tanfolyam magyar nyelvi és irodalmi tematikáját,

elkészítették a FEB I ll, oszt. anyanyelvi feladatlapjait az ország osz -

szes ranfr öképzöje számára (dr. Adarn ík Tamásné) stb.

Tansz ékunk szervezre az orosz szakkolkégtsták odesszaí és
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leningrádi intenziv nyelvi ranfolyarnaít, ellátta a főiskola külföldi leve-
lezését, részt vett a kulfoldí vendégek látogatásával kapcsolatos fordf-
tasokban, négynvelvü rájékozratöt dolgozott ki (írt meg és fordított le)
íötskolankröl (Bognár Ta s, dr. Cser Márta, Kelemen Magdolna, Nyikulina
Nagyezsda, Számely Béláné).

A tanszék 5 oktatója készült az augusztusban Berlinben megren-
dezett MAPRjAL-kongresszuson tartott kor refer átumára (Deák Miklós,·
Hegedusjózsefné, dr. Magyarfalvi Lajos, Nyikulina Nagyezsda, Számely
Béláné).

Dr. Ma.It'YarfalviLajos
tanszékvezető, főiskolai tanár

A publikációk jegyzéke

Dr. ADAMIKTamásné: Stűuselemzés í m6clszerek a Miért szép? kote-
tekben.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Magyarran ítás , XXII. 1979. 2.sz. 84-86.p.;3.sz. 124-
127.p.

Dr. ADAMIK Tamásné: Verseghy Ferenc: A magyar nyelv m(fvészi
felhasználása. = Magyartanftás, XXII. 1979. 1. sz. 39-43. p.

Dr. ADAMIKTamásné: Felvételi dolgozatok tartalomelemzése a stflus
és a stilisztika szempontjából. = Tudományos Közlemények I. Bp.
1979. Budapesti Tanítóképző Főiskola, 71-79. p. (A Budapesti Ta-
nftóképző Főiskola Kiadványai)

Dr. ADAMIKTamásné - dr. CS. NAGY Lajos: Tanft öképzös hallgatók
kiejtésének vizsgálata. = Tudományos Közlemények I. Bp. 1979.
Budapesti Tanítóképző Főiskola, 80-90. p. (A Budapesti Tanítóképző
FŐiskola Kiadványai)

BEl'CZIKVilmos: Baza literatura krestomatio.(SzbveggyiI'jtemény.Szerk.
és bev. --.) Budapest, 1979. Hungara Esperanto-Asocto, 266 p.

BEl'CZIKVilmos: Libro de r ornanoj, (Regény-keresztmetszetek.) Buda-
pest, 1979. H unga ra Esperanto-Asocío, 232 p .

BENCZIKVilmos: Mtyarnoto, herezulo el Ortento, = Mtyarnoto Masao:
Sa rkasrne kaj entuz íazrne, (Esszégyiljtemény.) Takasago, japán,
1979. La K r ítfkanto, 135-142. p.



BOGNÁR Tas: Ünnepeink az óvodában. (Libbenj lobogól Bp. 1979. Móra.)fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
= Könyv és Nevelés, 1979. 3.sz. 103-106.p.

BENCZIK Vilmos: A sZÚ1ház - reproduktív md'vészet. I (Válasz R'ajlc:
András cíkkére, ) = Világ és Nyelv. 1979. l.sz~ t Lp,

BOGNÁR Tas: A csodafté-sza rvas már beteljesítette a legnagyobb csodát.

(Nagy László: Csodafiú-szarvas. Bp. 1979. Móra.) = Könyv és

Nevelés, 1979. 1. sz. 5-8. p.

BOGNÁR Tas: A hófehér hercegnő történelmet íro Könyv és Nevelés,

1978. 4-5.sz. 159-162.p.

Dr. DEÁK Miklós: P sz tholog ícseszkaja . obosznovannoszry obucsenyija
ínoszt rannomu jaz íku v doskelnom vozraszrye \(Az óvodás kerban

történő orosz nyelvoktatás pszichológiai megalapozottsága). = Tye-
ziszi dokladov szoobscsényij. Berl ín, 1979. Volk und Wissen Volk-
seigener Verl. 279. p,

Dr. HANGAY Zoltán - VISKOVITS Erzsébet: Magyar nyelv a szakkö-

zépiskola II. osztálya számára. Budapest, 1979. Tankonyvk ta dö ,

103 p,

Dr. HANGAY Zoltán: Magyar nyelvi felmérőlap-sorozat a szakközép-

iskolák számára. = Az anyanyelvi oktatás kor szer ds ítésének md-

helyében. (Szer k, Bachát László és Szathrnár í István.) Nyiregyhá-

za, 1978. 22-32.p.

Dr. HANGAY Zoltán: R észterezett követelmény - és eszközrendszer a
szakköaépískol ák Il. osztálya számára. Bp. 1979. OPI, 14+14 p.

Dr. HANGAY Zoltán: A szakmunkásképző iskolák magyar nyelvi ko ve -

telményrendszere és felhasználásának első tapasztalatai. = Magyar-

tanítás, 1978. 3. sz. 102-104. p.

Dr. HANGAY Zoltán: A sza km unká s ra nu l ök magyar nyelvi versenyéne\c
egri dontöjéröl, = Magyar Nyelvőr, 1979. 2. sz. 254 -255. p.

HEGEDÜS [ö zse fn é - dr. SZÁMELY Béláné - VIHAR Judit: Orosz

nyelvkönyv az általános iskola 5. osztálya számára (kísérleti \tan-

könyv) Bp. 1979. Tankönyvkiadó, 207 p.
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HEGEDÜS [özsefné - dr. SZÁMELY Béláné - VIHAR Judit:iÜrosz nyelvifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rn un ka fu ze t az általános iskola 5. osztálya számára (A kísérleti

tankönyv munkafUzete) Bp. 1979. Tankönyvkiadó, 127 p.

HEGEDÜS [ö zse fn é> dr.SZÁMELY Béláné:Orosz nyelvi jegyzet testne-

velés szakos főiskolai hallgatók részére. Bp. 1979. TankönyvkIadó,
119 p,

Dr. KÖNYVES-TÓTH Lilla- dr.K.ATSÁNYI Sándor:Fölfedezem a k~yv-
tárat. Kézikönyv köaépiskol ásoknak, 2. kíad;' Bp. 1978. Tankönyv-

kiadó. 143 p.

Dr. LACZKÓ Ott6né: Beszédmtfvelési feladata in kr 61.. = A Tan(tó. 1979.

4. sz. 1-4. p.

Dr. LACZKÓ Ott6né: Beszédtechnikai alapozás. Bp. 1979. OPI(Kézirat)

37-53. p,

Dr. LACZKÓ Ott6né: Az első szerelem (Nagy Katalin: pr <lbareplflés,

Bp. 1978. Möra K.). = Könyv és Nevelés. 1979. 2. sz. 60-62. p,

Dr. Laczkö Ottöné: A szeretet és szépség köztUnk van. = Hegyvidék.

1979. 2. sz. 2. p,

Dr. MAGYARFALVI Lajos: Előszó a Tudományos Közlemények első kö-
tetéhez; = Tudományos Közlemények 1. Bp. 1979. Budapesti Ta-
nűöképzö Főiskola 1-2. p, (A Budapesti Tan{tóképző Főiskola Ki-

adv ánya i)

Dr. MAGYARFALVI Lajos" - NYIKULINA Nagyezsda: Licsnoszty ucs j-

tyelja russzkogo jaz íka nacsalnih klasszov í ' podgotovka ucsityelej
russzkogo jaz íka v ucsityelszkih ín sz ry íru ra h VNR (Az als6 tago-
za tí orosztanár sz emély isége és az orosztanárok fe lké sz ítése a

magyar tanítóképző fŐiskolákon). = Tyeziszi dokladov szoobscsé-
nyij. Berlin, 1979. Volk und Wissen Volkse ígener Verl , 305.p.

Dr. MAGYARFALVI Lajos - NYIKULlNA Nagyezsda: Licsnoszty ucs t-

tyelja rus szkogo jaz íka nacsalníh klasszov i podgotovka ucsityelej

russzkogo jaz íka v ucsityelszkih insztyitutah VNR (Az alsó tago-
zatí orosztanár személyisége és az orosztanárok felkészítése a

magyar tanítóképző főiskolákon). = Metodicseszkij szborny ík dlja

prepodavaryelej r usszkogo jaz íka - Obscsesztvo Vengero-Szovjet-

szko j Druzsbi. Budapest, 1979. 58 p.
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Dr. CS. NAGY Lajos - dr. ADAMIK Tarnásné: Tan ítöképzös hallgatók

kiejtésének vizsgálata. = Tudományos Közl erriények 1. Bp. 1979.

Budapesti Tanftóképző FŐiskola, 80-90. p, (A Budapesti Tanítóképző
Főiskola Kiadványai)

Dr. CS. NAGY Lajos:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK eze le bb az iskolához.

2. sz. 69 -70. p.
Könyv és Nevelés,1979.

NAGYSZENTPÉTERI Géza: A beszédmll'velésről mindenkinek. Könyv
és Nevelés, 1978. 4-5.sz. 154-156.p.

NAGYSZENTPÉTERI Géza: A beszédmll'velésről magas fokon. K ozne -

velés, 1978. 29. sz. 12. p,

NAGYSZENTPÉTERI Géza: Az olvasáspedagdgia néhány elve és gya-

korlata. = Oktatás és Nevelés (Szabadka), 1978. 24. sz. 27-39;

25.sz. 19-29.p.

NAGYSZENTPÉTERI Géza: Az önálló lsmeretszerzés egyik lehetősége

az alsó tagozaton. = Tudományos Közlemények 1. Bp. 1979. Bu-

dapesti Tanítóképző FŐiskola, 51-64. p. (A Budapesti Tanítóképző

Főiskola Kiadványai)

NYIKULINA Nagyezsda - dr. MAGYARFALVI Lajos: Lícsnoszty ucs í-

tyelja russzkogo ja z íka nacsalnih klasszov i podgotovka ucsityelej
r usszkogo ja z íka v ucsityelszkih ín sz ry írutah VNR(Az alsó t agoza-

ti orosztanár személyisége és az orosztanárok felkészítése a ma-
gyar ra n íi öképz ö fŐiskolákon). = Tyeziszi dokladov szoobscsénylj.

Berlin, 1979. Volk und Wissen Volkseigener Verl. 305. p.

NYIKULINA Nagyezsda - dr. MAGYARFALVI Lajos: Licsnoszty ucs í-

tyelja russzkogo ja z íka nacsalnih klasszov i podgotovka ucsityelej

russzkogo jazika v ucsityelszkih inszty ítutah VNR(Az alsó tagoza-
ti orosztanár szernély ís ége és az orosztanárok felkészftése a ma-
gyar taníi oképzö íötskolékon). = Metodicseszkij szbornyik dlja

prepodavaryelej r ussz.kogo jaz ika - Obsc sesztvo Vengero -Sz ovjet-

sz koj Druzsbi. Budapest, 1979. 58 p.

POZSGAY lmréné: A Nevelési Bizottság rnunkája a Budapesti Tanítóképző

Főiskolán. = Tudományos Közlemények 1. Bp. 1979. Budapesti Ta-
n íi öképzö FŐiskola, 42-46. p. (A Budapesti Tanír öképzö Főiskola

Kiadványai)
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Dr. SZÁMELY Béláné - HEGEDÜSjözsefné - VIHARJudit: Orosz nyelv-
könyv az általános iskola 5. osztálya számára (kfsérlen tankönyv)
Bp.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ 979. Ta nkönyvkiad6, 207 p.

Dr. SZÁMELY Béláné - HEGEDÜSJ6zsefné - VIHARJudit: Orosz nyelvi
feladatlapok az általános iskola 5. osztálya számára (Feladatlapok a
kfsértett tankönyvhoz ), Bp. J 979. Tankönyvkíadö, 31 p.

Dr. SZÁMELY Béláné - HEGEDÜS Józsefné: Orosz nyelvi jegyzet test-
nevelés szakos főiskolai hallgat6k részére. Bp. 1979. Tankönyv-
kiadó, II 9 p.

Dr. SZÁMELY Béláné - HEGEDÜSJ6zsefné - VIHARJudit: Orosz nyelvi
munkafuzer az általános iskola 5. osztálya számára(A kfsérlett tan-
könyv m unka ftíze te ), Bp. 1979. Tankönyvkiad6, 127 p.

Dr. SZÁMELY Béláné: Orosz társalgási jegyzet az Orvostovábbképző
Intézet EgészségUgyi Főiskolai Kar hallgat öí számára. Bp. 1978.
Orvost ovábbképzó Intézet, 119 p.

Dr. SZÁMELY Béláné: Ucsebnije igri na urokah russzkogo jaz íka v
obscseobrazovaryelnoj skole (Nyelvi játékok az általános iskola
orosz6ráin). = Tyeziszi doldadov szoobscsényij. Berlin, 1979. Volk
und Wissen Volkseigener VerI. 330. p.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI TA~ZÉK

Tansz ékünk tevékenységének középpontjában ez évben is a ma-
tematikai. a természettudományos és a technikai tárgyak .oktatása állt.

Ójszer(f feladatot a speciális tagozat II. évfolyamán tanuló, va-
lamint a nappali tagozat Ill. évfolyamán a technika szakkolfégíumorj vé-

lasztott hallgatók képzése jelentett. Ezek megoldására fokozott figyel·

met fordítottunk. Ugy ítéljUk meg. hogy a speciális tagozat 1. évét vég-
zett és már pedagógusként dolgozó hallgatóink a II. éveni soros tanul-

mányi kötelezettségeiket kielég(tő szfnvonalon oldották meg. A teljesít-
mények emelése érdekében újabb feladatlapokat és ellenőrző munkalapo-
kat kell terveznUnk és kíadnunk, mert a félévi 3-8 óra csak ilyen rnö-

don válhat valóságos konzultáci6vá, ezzel segíthet jUk elő a folyamatos
tanulást.

Ez évben első alkalommal végeztek főiskolánkon technika szak-

kollégista hallgatók. Bár a három év tapasztalatairól csak a jöv6 tan-
év során (novemberben) adunk számot a f6iskolai tanácsnak, róluk a
kovetkezöket állapíthatjuk meg: '

- a csoportba tartozók zöme beiratkozásakor nem szándékozott
a szakkoll égíumra járni (belső átirányítással kerültek ebbe a

csoportba), zár ötanításaíkon mégis a szakma szeretetéről, jó

szakmai alapokról adtak számot;

- a kezdeti bizonytalankodás után a csoport egymás iránti fe-

lelősségérzetével, a segítő szándék sok jelével tffnt ki a har-
madévesek kozul;

- tanulmányi munkájuk fokozatosan javult; a Ill. évfolyamon a
főiskola legjobb csoportátlagát érték el.

Tanszéki értekezleteinket Igyekeztünk hatékonyabbá tenni. A bel·
sö tájékoztató megjelenése óta értekezleteínk információs jellege szé-

mottevöen csökkent. Összejöveteleink zömmel szakmai témák rnegbe-
szélésétfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. je le n re rré k , Így napirendre tlIztUk az SI (a Nemzetközi Mérték-

rendszer) ismertetését (előadó Kíshontí lstvánné), és megvítattuk az
1980-ban életbe lépő rendszer tanításából adöd ö feladatainkat. Ezen a

tanszéki értekezleten a neveléstudományi tanszék képviselője és agya-
korl öiskola több oktatója is részt vett.A közös vita eredményeként meg-

tererntettük az összhangot a mértékegységek tanításában.
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Ez évben tl1ztUkki feladatul a technika szakkoll égtsták elektro-
technika tanrárgya , valamint az oktatástechnol ögta tantárgy tanftásának
egyeztetését is. Az ezzel megbízott oktatók a megállapodásokat frásban
rögzítették.

A tanszék három munkacsoporrja mind nagyobb önáll6ságga
oldja meg a szt1'kebb szakmai feladatokat. A félévek elején a máscxIállá-
sú oktatók és az óraadók bevonás ával tárgyalják meg a kUlönböző tago-
zatokonelőttünk álló feladatokat, értékelik az addig végzett munkát.
Szakmailátogatások, viták során egyeztetik a hallgatókkal szemben tá-
masztott kovetelrnénveket , a tárgyalásra ker-ülő tananyag mélységére, a
feldolgozásmódszerére vonatkozó nézeteket. A matematikai munkacso-
port - többek között - májusban meghallgatta az űj általános iskolai
matematikatanterv előkészítésében részt vett . máscxlállású oktat önk,
Cz.NeményiEszter előadását a geometriatanítás célkitl1zéseir61, az ok-
tatás során szerzett eddigi rapasztalatokr öl, a tanítóképzés e téren ak-
tuális feladatatrfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd ,

A technika munkacsoport oktatói és hallgatói a Főiskolai Na-
pokkeretében egy kiálHtással mutatkozrak be. A három muakareremben
ízléses összeállítást tártak a látogatók elé a használt mllszerekból, va-
lamintazokb6l a rajz okböl, munkadarabokböl, amelyeket a három év
során készítettek.

Újszer(J' kezdeményezésnek tekinthetjük a technika szakest meg-

rendezését. amelynek keretében ját ékos vetélkedő ésbaráti beszélgetés
hoztaközelebb az együtt tevékenykedő oktatókat és hallgatókat.

Okrarömunkánkban igen sok technikai eszközt használunk, kulö-
nösena technika szakkollégium óráin. Ezek zömét - az OM célhitelét
ls felhasználva - a költségvetésbéíl vásároltunk, de számos ml1szert
könyvjéváfrással a KFKI-t6l, ill. a Md'szaki Fizikai Kurar ö Intézettől
vettük áto (A használatbavételt a Mi!szerbizottság is ell enör ízre.) A ter-

mészetismereti órákon sok filmet vetírunk és sok előre elkészített fó -

liát alkalmazunk; a matematikaórákon a f6ltahasználat igen gyakori, és
igensok stenciles feladatlapot készítettünk. A geometr-íához és a mate-
matikaistattszrfkához jegyzetpá:16 összeállítást adtunk ki. Az eszköz-
használattovábbi fokozásan tdl arra kell törekednUnk, hogy a gyakorla-
tokataz eddigieknél is gyakorlatiasabbá tegyük. Ennek érdekében mind
többfeladatlapot és rnunkalapor kell készfrenunk,

é j lehetőség a tan ft öképzökben, hogy a felvételre pályázók a
történelem helyett marernar íkáböl vízsgázhatnak, Crömmel allapfrnarruk
meg. hogy mind többen élnek ezzel a lehetőséggel. Néhány adat er-ről:
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Nappali Speciál is Esti

tagozat

1978. június

felvételi vizsgát tett (fő) 259 140 261fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m a t e rn a r íkáböl vizsgázott 36 (14,3%) 13 (9,2%) 37 (14,lrJ

a matematika átlaga: 2,8 3,23 3,13

1979. június

fel vételi v izsgát tett 278 126 209
m a rem a r íkáböl vizsgázott 56 (20,1%) 16 (12.7 %) 36
a matematika átlaga 3,4 3,0 3,4

Az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács és az Aut6közleke·
dési Tanintézet közr emüködésével foly6 fakultatív közlekedési szakr e-
ferensi képzést ebben az évben is f'olytattuk,

Az 1977/78-as tanévben felvett 10 hallgat 6 képzése 1979 máju-
sában fejeződött be. Nyolc hallgat6 szerzett "B" kategör íás jogosítványt

a tanfolyam első félévében. Öten sikeres szakreterenst vizsgát tettek a
tanfolyam végén, három hallgató szakreferensi v íz sgá ja szeprember-re

tevődik áto

Az 1978/79-es tanévben 15 hallgató nyert felvételt az 6jabb

tanfolyamra,

Az érdeklődő hallgat6k számára ta n szé kun k két tudományos diák-
kort s zervez.ett:

1. Matematikai Tudományos Diákkör
Vezetője K ovács Zoltán főiskolai adjunktus.

A díákkör a matematika érdekes, egyben a tanítö számára hasznos

fejezeteit dolgozza fel. TevékenységUkbe - kéthetenként - bevonják
a gyakorl6 általános iskolák ranul öír (a Kis Matematikusok K o re tag-

jait) is, akikkel szakköri munkát végeznek.

A számelmélet egyes témaköreinek feldolgozásához felhasználr ák a
tanszék prograrnozbatö zsebszámol6gépeit is. A téma folytatásaként
a diákkör vezetője az EL TE matematikaszakos hall gat öínak diákkö·

rében is tartott egy foglalkozást. Egyes témákat az ELTE számí-

t6gépére pr ograrnoztak és a programot Iefuttatték,
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2. Természetismereti diákkör
Vezetője: Kishonti Istvénné főiskolai adjunktus és

dr. Benke János főiskolai docens.
A diákkör tagjai a TIT Természettudományi Stúdi6jában megtekin-
tették a TV-Szabadegyetem "A változfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö élet" c. sorozatát, majd az
előad6kkal vitatták meg a filmen látottakat, Uletvekiegésdtést kap-
tak a Iegűjabb tudományos eredményekről.

A tanszék okratöt aktívan vettek részt a főiskola nevelési fel-
adatainakmegoldásában, a bizottságok és a társadalmi szervezetek mun-
kájában.Többen a főiskolán kívUli közéleti tevékenységet is végeztek.

A Fővárosi Pedagógiai Intézet továbbképző tanfolyamain tartott
előadásokat:Lengyelné Szilágyi Ágnes, Nábrádi István és dr. Németh
Tibor;

"A szemléltetés a matematfka ör ákon" címmel tartott előadást
Szeghalmonés Zsámbékon Kovács Zoltán;

"A 3. osztály környezetismeret tananyaga természetismeret
részénektermészettudományos alapjai" címmel tartott előadást Mis-
kolconés Pécsett Kishonti Istvánné,

Tanszéki értekezleteinken részt vettek a hallgat6i .kuldottek,
Ez - felfogásunk szer ínt - erősíti a kapcsolatot a hallgat6kkal, lehető-
ségetad véleményUk, problémáik joli:>megismerésére. A kuldottek időn-
téot interpellációs kérdésekkel is jelentkeztek.

A tanszék állományába egy főálláső szakrnunkás és egy 6-ÓI'ás
technikustartozik. Feladatuk: a technika szakkoll égíumí órák előkészí-
tése (anyagbeszerzés, anyagelökészfiés), a gyakorlatokon folyó munka
segftése, a munkaterrnek fejlesztése. Részt vesznek továbbá a főiskola
javítO-karbantartómunkálataínak végzésében, valamint a szakmájukba
vágOegyéb feladatok ellátásában. (Így pl. elkészítették a Főiskolai Na-
pot képzómtfvészeti kiállttásához a szukséges 25 paravánt.)

Március 1. és május 31.közott, tankönyvének átdolgozásához fel-
mentéstkapott főiskolai feladatainak ellátása alól Kovács Zoltán.

Nábrádi István
tanszékvezető. főiskolai tanár
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NÁBRÁDIIstván: Matematika - tanítóknak.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA= Könyv és Nevelés, 1979.
XXI. 2. sz. 91-92. p,

A publikációk jegyzéke:

KOVÁCS Zoltán: Szakköri beszélgetés a végtelenről, = Tudományos
Közlemények I.Bp. 1979.Budapesti Taníroképző Főiskola, 91-10l.p.
(A Budapesti Tanít öképzö Főiskola Kiadványai)

Dr. NÉMETH Tibor: Technika munkafUzetaz általános iskola első osz'
tályosai részére. = Köznevelés, XXXV. ll. sz. 24-25. p,

SCHOTTNER Ede: Tanuló tanítók. = Köznevelés, 1978. 3. sz. 8. p,
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A MŰvÉSZETI NEVELÉSI TANSZÉK

A Mttvészeti Nevelési Tanszék flSfeladata a hallgat6l.czenei és
vizuális nevelése. Az 1975-ben bevezetett Ifj képzési rend alapján a ze-
nei és a vizuáliS nevelés 'csak az ÓY'6n6képzlSbenmaradt meg minden
hallgató számára kötelező stúdiumként, a tanít6i szakon a szakkollégiumi
képzés keretében kapott helyet. Az 1977/78. tanévben végeztek hallga-
töínkelőször az Ifj képzést forma szer ínt,

Az 1978/79: tanévben arra torekedtunk, hogy az o\ct:atás szln-
vonalánakemelése érdekében, a három év tapasztalata alapján ternett-
káinkatátdolgozzuk, mödszeretnket tökéletes (ts uk, és meghatározzuk
azokata változtatásokat, amelyeket az Ifj als6 ragozatt tanterv fOkoza-
tos bevezetése megkövetelt.

A zenei képzés középpontjába továbbra is az éneklést áll(tOttuk.
A kottaolvasökész.ség fejlesztésén k(vm arra törekedtünk, hogy az 6j al-
söfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt agozarí követelményeknek rnegfelelöen hallgatöínk improvizál6 va-
riál6 képességét is fejlesszük. Azt akartuk elérni, hogy a látott ko rta -

képvagy a hallott dallam m eg índ ftsa hallgat öínkfantáziáját egyszerI!' és

tudatosritmikai vagy dallami kombínáctök létrehozására. A zenei önki-
fejezés fejlesztését az énekes és hangszeres oktatásban egyaránt fon-
tosnaktartottuk, A csoportos énekórák lehetőséget adtak közösségi ze-
nei élmények átélésére. Igen nagygondot fordítottunk hallgat6ink zenei
irányítókészségének fejlesztésére. Az or-féléves karvezetés tárgy ke-
retében fokozatosan Ismertettük meg és gyakoroltattuk a zenei irányC-
töm unká t az egyszerI!' mérőUtés-adást61 2 -3 sz61am6 gyermekkari m(f-
vekkidolgozott betanításáig.

A vizuális nevelésben a Iátáskultdra sokoldahi kibontakoztatását
áll(tottukköz éppontba, Haltgatöínkat látni igyekeztUnk rnegtanűant, A va-
lóságjelenségeiból a lényeges vonásokat figyeltettUk meg, emeltettük ki.
és ezek során rnegísmertettük azokat az eljárásokat, amelyeknek elsa-·
játításával a látott jelenséget sfkban, térben ki lehet fejezni. A hagyo-
mányosrajzol áson és festésen kfvul más techn íkákat (agyagozás, gipsz-
munka,batikolás, nyom a to k . montázs s rb .) is sl1'rdÍlalkalmaztunk. Le-
hetőségetadtunk hallgat6ink saját elképzelés ének nonrtguratfv kifejezé-
sére is.

A követelmények meghatározásakor abb61 kellett kiindulnunk,
hogyszakkollégistáink önkéntes jelentkezésUk ellenére is. csak átlagos
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zenei, illetve rajzi képességekkel rendelkeznek, ezért az oktatás során

az önkifejezésnek azokat a. formáit helyeztük előtérbe, melyek viszony-

lag hamar hoznak élvezhető, tetszetős eredményeket, és kedvet ébreszte-

nek a munkához.

A nappali tagozaton kívul elláttuk a speciális tagozat, az esti

óvónői és az esti tanítói tagozat ének-zenei és rajzi óráit. Az oktatás

profiljának megfelelően két oktatói munkacsopor tot szerveztUnk. A mun-

kacsoportokon belül tantárgyfelelőseink voltak egy-egy részterület gaz-
dái. A tantárgy felelősök feladata volt az egyes tárgyak temat íkájának el-

készítése, az oktatás egységének biztosítása szaktárgyi megbeszélések
útján.

Az oktató-nevelő munkát elősegítette a kor sz er rt'technikai esz-

közök igénybevétele. A zártláncú televízió jó szelgálatot tett bemutato
tanítások kozvetfi ésér e, öra részl etek, hallgatói tanítások felvét elére és

elemzésére. A diaképsorozatok a rajz tantárgypedag6gia és a mrt'vészet--

történet oktatását segfrerték, Hanglemezeink, magnófelvételeink a zenei

nevelés mindennapos eszközei voltak. dgy érezzük, hogy a technikai esz-
közök használatában még sok a kíaknázatlan lehetőség.

A jobb képességű, a nagyobb elöképaetts égrf hallgatók részére

szakköri foglalkozásokat szerveztunk, A mtfelemző szakkerben (vezető-

je Bálványos Huba) a szurr eal ízmustöl kiindulva a hallgatók megismer-

hették Hyeronimus Bosch, id. Peter Bruegel, az itáliai és németalföldi
reneszánsz, Michelangelo, Rembrandt és kertár-sai m~vészetét és a szc -
c íal ísta képzőmrt'vészek csoportjának munkásságát. A zenei szakkörben
(vezetője PöczonyfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí Mária) a romantikus zeneirodalom alkotásaival és a

20. századi magyar zenével ismerkedtek a hallgatók. A szemelvényeket

részben hanglemezről, részben élő adásban, meghívott szer eplökkel,
részben a hallgatók saját elöadáséban szölaltatták meg.

Az énekkari munkában valamennyi ének-szakkolkégísta részt

vett. A reprezentatív kö ru s Tímár Imre vezetésével állandó szereplő-

je volt a főiskola rendezvényeinek és a kerületi unnepségekne k , A többi
hallgatá- foglalkoztató két kisebb létszámú karénekcsoport Harty ány í

Jud it és P6czonyi Mária vezetésével hangképző gyakorlatokkal és apr ö

körusrnűvek me granftés éval fejlesztette hallgatóink kottaolvasö és elő-
adó kész ségét, Sz öl ösz er-epl ésekr-e is vállalkoz ö hallgatöínkat oktat öínk

készítették fel zengara- és éneksz ámokkal,

Az öv önöképzösök MINI bábszakköre P oeszné Juhász Erika ve-

zetésével több előadást tartott a gyakorl6óvoda és a MüM - dolgozök

gyermekei részére.



A márciusi főiskolai napok programjának kialakításában tansz é-

künk valamenny] oktatója részt vett. Képzörndvész tanáraink önálló ki-

állítást rendeztek saját munkáikböl (Bálványos Huba , Krass öt Erna,

Poeszné Juhász Erik~, Pr eís ínger Zsuzsanna, Rudolf Éva, Sánta László

és Szabo György). A kiállítást Somogyi JózseffedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ossu th -d fja s sz obr ász >

m~vész, a Képzőrnűvés zett Főiskola rektora nyitotta meg. A megnyitón

rnuzs ikus tanáraink kama rakör usa énekelt. A kiállítás előterében és a
folyosókon helyet kaptak rajz szakkollégistáink jól s íker ült munkáí is.

A főiskolai napok további mtls or án énekkarunk és sz öl istáink adtak ön-
álló hangversenyt, bábs zakkortínk szer epelt.

A párt és a Tanácsköztársaság megalakulásának 60. évforduló-
jára plakárkiáll ítást rendeztünk, az unnepélyen munkásmozgalmi dalokat

sz61altattunk meg ..

Harmadéves ének szakkoll égístátnk részére, önkéntes jelentke-

zés alapján ebben a tanévben is lehetövé rettuk a "C" kategóriájú kö-

rusvezetői vizsga letételét. A jelentkezők házi hangversenyen mutatkoz+

tak be, majd a Népmlt'velési Intézet által delegált vizsgabizottság előtt
vizsgáztak.

Oktatöínk főiskolán k(vUli rnunkája ml1'vészi, tudományos és pe-

dagógiai tevékenység. Csillagné dr. Gál Judit a MTA Köznevelési Bi-
zottsága Zenepedagógiai Albíz otrs ágában végez tudományos kutatömunkát,

Énektanáraink a kör usmozgal om országos rendezvényein szer epeltek kö-
rusaiklcal. Gerenday Endre a BKV és a Köbányat Általános Munkás Dal-

egylet karnagya. Hartyányi Judit a székesfehérvári "Vasvári" Volán ka-
marakörus karnagya, Ker ecs ény í László az Országos Fflharmön ía Bu-
dapesti Körus ának másodka rnagye , Pöczony í Mária a Sárisápi Bányász

Vegyeskar , Timár Imre a Siófoki Dalkör és a Siófoki Bányász Nőikar
karnagya. A Népmil'velési Intézet karnagyi továbbképző tanfolyamain ta-

nított Pöczonyí Mária és Timár Imre. Az. óvónők és az alsó ragozart

pedagógusok zenei továbbképzése keretében Hartyányi Judit Cegléden és

Székesfehérváron tartott előadásokat, és meghívott előadója az 1979.
évi Kecskeméti Kodály Intézet nyári tanfolyamának. Az öntevékeny kó-

rusmozgalom országos sz.ervez ő és irányító munkájában (KOTA) Rudolf
Péter és Timár Imre vettek részt. Képzőművész tanáraink a Képzőml1'-

vészert Alap tagja t, a tanév folyamán festményekkel és grafikákkal sze-

repeltek fővárosi és vidéki, közos és egyéni t ár latokon, P oeszné Juhász

Erllca (1979. augusztus 1-31) a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa

által adományozott alkotói oszr öndfjar elnv erte, (225/1979/22.)

Kerecsényi László

tanszékvezető, főiskola i tanár
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A publikációk jegyzéke, kiállítások

BÁLfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ÁNYos Huba

Egyéni kiállÍtások

1978. aug. 28 - szept, 12.
1979. jan.24 - febr. 18.

1979. febr. 22 - márc.l0.

1979. márc.16 - márc.30.

1979. ápr.2 - ápr.30.
1979. j6n.3 - j6n.20.

Vác, Madách Imre Ml!vel6clési Központ
Rétság, Asztalos János Mll'vel6clési Köz-

pont
Hajdúböszörmény, Mlf'vel6clési Kezpont

Veszprém, G.Dimitrov Megyei Mtfve-
lödést Központ

Budapest, Rátkay Klub
Bicske, KTSz Klub

Részvétel kollektív kiállCtásokon

Miskolci Téli Tárlat
Salgótarjáni Tavaszi Tárlat

Mai magyar grafika, Nemzeti Galéria

Miskolci rajzkiállCtás
Tanári Kiáll(tás a Tanítóképző Főiskolán

Heidelbergi Grafikai Biennálé

JUHÁSZ Erika

1978. máj. 5 - máj. 22.

1978. június

1978. december

1979. január

1979. márc.30 - ápr.2.
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MRSZ "Székely Bertalan" Képzőm~ész

Csoportjának kiál1ftása, Mezőgazdasági
Múzeum, Budapest, Vajdahunyad vára
MRSZ "Székely Bertalan" Képsömüvész

Csoportjának kamarakíállftása, Magyar

Néphadsereg Tiszti Klubja, Budapest
A Fővárosi Pedagógusok Mll'velődési
Központja Képzőmlf'vészeti St&liójának

25 éves fennállása alkalmábti rende-

zett kiálHtása, Fáklya Klub
A Fővárosi Pedagógusok Mll'velődési

Központja Képzőmll'vészeti StÚdi6jának

Jubileumi Kiáll(tása
Nyirbátor, Báthori István Múzeum
A Budapesti Tanít6képző Főiskola taná-

rainak a Főiskolai Napok alkalmábti
rendezett képzőmlI'vészeti kiálHtása, a
Budapesti Tan(t6képző Főiskola ra jz>

terme



1979. márc.14· márc. 20. A Fővárosi Pedagógusok Mttvelődési
Központja Képzőmtfvészeti Stúdi6jának
kiállÍtása, Bánki Donáth Md'szaki Főis-
kola KISZ Klubja

1979. április A Fővárosi Pedagógusok Md'velődési
Központja Képzőmlfvészeti Stúdi6jának
Munkabemutarö '79 kiálitiása,
Fáklya Klub

1979. máj. 4 - máj. 20. Magyar Rajzpedagögusok Szövetsége
"Székely Bertalan" Képzőmtfvész Cso-
portjának Kiállítása, Budapest Mező-
gazdasági Múzeum Kolostor+udvar' ke-
rengője

1979. jún.4 - jún. IS. Egyéni KiállCtás Köszeg, .Iur tstch - Vár
Mtfvelődési Központ

1978. november 3.

Foly6iratokban megjelent reprodukci6k, publikáci6k

POCZONYI Mária: A zenehallgat6 és m~elemző szakkor mlfhelymunká-
jár61. = Tudományos Közlern ények 1. Bp. 1979. Budapesti Tan(t6-
képzőFőiskola, 101-111. p. (A Budapesti Tanít6képző, Főiskola Ki-
adványai)

RUDOLF Éva

1979. január 1.

1979. november

1979. márc.30 - ápr.3.

1979. máj. 4 - máj. 20.

Kőszegi utca, Belső udvar Kőszegen,
Édesanyám. Vízparton a "Köznevelés
Galériája" riportsorozat kererében.Köz-
nevelés, XXXN. évf. 36. sz. 13 p,
Este. Öj TUkör. XVLévf. I s sz', 43 p.

Gyerekeknek, Farsangi jelmezbál Éva
évkönyv, 171. p.
Bábozzunk! Éva évkönyv, 178.p.

A Budapesti Tanítóképző Főiskola Ta-
nárainak Jubileumi Képzóm~vészeti Kiál-
Htása - a főiskola rajzterrnében,
Budapest
A "Székely Bertalan" KépzőmwészfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC so -

port Kiállítása, Mezőgazdasági Mllze-
um, Budapest
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1979. július Pedagógus Képzőmd'vészek NyárifedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM rr·

vésztelepének kiálHtása, Kőszeg.
[ur istch-vár

RUDOLF Éva: Szkalicán voltunk ••• Rajztanűás, 1979. 2.sz. XXI. év f.

32.p.

RUDOLF Éva: Szkalicai asszonyok - tusrajz, Rajztanít ás; 1979. 2.sz.

XXI. évf. 32. p.
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A TESTNEVELÉSI TANSZÉK

A tanszék oktat6-nevelő munkájét a főiskola, valamint a tan-
székmunkaterve, illetve a tanií:6képző" főiskolák hivatalos programjá-
banmeghatározott feladatok alapján végezte.

A tanszékvezető a főiskola munkaterve alapján 1978. november
havi tanácsdlésen írásban, az 1979. május havi értekezleten szdlan be-
számolt.

Célunk olyan j6 tanírök képzése, akik a ma társadalmi követel-
ményeinekmegfelelő felkészultaéggel képesek a felnövekvő nemzedék ok-.
tatésára és nevelésére. az erőteljesen hangsúlyozott testnevelés ered-
ményestanítására is.

Feladataink az elmült évekhez hasonlóan igen sokrét(fek voltak.
Megoldásukatrendkfvtíl! mödon megnehezftette vszabadtér í létesftmé-
nyelnk,sportudvarunk teljes megszl1nése. (Felvonulási terület lett azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú j Iskola építéséhezs )

Oktatö-nevelö munkánkat a következő részterUleteken végeztUk:

1. Kötelező testnevelés a nem szakkollégista hallgat6lc részé-
re az I-ll. évfolyamban heti 2 órában.

2. Tantárgypeclag6gia a nem szakkollégista hallgat6k részére :
heti 2 órában.

3. Szakkoll.égíumt képzés a nappali tagozaton mindhárom évfo-
lyamon a következő szakterlD.eteken:testnevelés-anatómia és
élettan, restneveléselmélet, tantárgypedag6gia, adétika, tor-
na, testnevelési játékok, sport játékok.
A spec1ális tagozat II. évfolyamán u.e, témák egy részéb&
(tematika szerint) konzultácíös keretben, az esti tagozat II.
Ill. évf. részére azonos mödon,
E feladatok kUlönösen megnövelték a tanszék dolgoeöínak
gondjait.
Elsősorban a t agozatok oktat6ira nehezedtek a gondok, szin-
te megoldhatatlan feladatok elé állítva őket.

4. A speciális tagozat 1. évfolyamán célunk továbbra is az volt.
hogy a kotelezö testnevelés keretében olyan oktatásban és
képzésben részesUljenek a hallgat6k,hogy tantárgypedag6giai
képzés nélkül is képesek legyenek az als6 tag~zati "testne-
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velés oktatására. (Őravázlatokat, tanmenetpéldálcat bocsátot-
tunk rendelkez-ésUkre.) Önálló kfsérleteket is tettek kisebb
feladatok oktatására és vezetésére. A próbálkozások igen
eredményesnek bizonyultak.

5. Kotelezö testnevelés az 6v6női tagozatos hallgatók részére.

6. Módszertani képzés az 6v6női tagozatos hallgatók részére.

7. Honvédelmi nevelés a főiskola valamennyi hal~gatója részé'
re.

8. Az esti tagozatokon folyó szaktárgyi képzés 1rányCtása, el-
lenőrzése (az oktatást és képzést öraadök biztosítják).

A speciális kollégium hallgatói a sok feladatnak,őgy t~ik. ele'
get tudnak t enni. Iskolai gyakorlatuk, valamint zár6taiiftásaik jó tám-
pontul szolgálnak ehhez. Nem megnyugtató azonban a hallgatók négyötö-
d ének a képzése. Ma már az iskolai gyakorlatok bemutatötanftásaí is a
technika eszközeivel történnek (ZTV),nélkUlözvea gyermekközelség élI!
valóságát. Szakkoltégtsta hallgatóink elhelyezéseker sincspillanatnyUag
bíztos ítva szakkoll.égtsta mívoltuk,

Fokozott gondot fordfiunk éppen ezért az oktatási segédeszko-
zök bővitésére és alkalmazására. Színes dta-aorozatokat, oktató fali-
táblálcat kész ített Unk, melyek - aktualitásuknak megfelelően - valamény-
nyi hallgató rendelkezésére állnak. Bövftésuk folyamatos,

Az objektív nehézségek ellenére is célunk meglévő eredmé·
nyeink szmtentartása, bizonyos lehetőségek még fokozottabb kihasználá-
sa.

Sport Klub

A Sport Klub állami támogatás nélkül, a hallgatói tagd(jakbci
tartja fenn magát. A keretében mr!'ködő szakosztályok edzői teendőit a
tanszék oktatói látják el. Vezetősége a Sportbizottsággal egyetértésben
szervezte és vezette le az év során megrendezésre kerUlt tömeg és m~
nőségi versenyeket. A főiskola támogatásával -önköltséges alapon -
másodízben sikerUlt megrendezni az egyhetes kajak-evezős .tábort Fadd-
Domboriban. Részletes eredményeinket lásd a mellékletben.

Egyéb tevékenység:

Szijj Zoltán, dr. Oszecz!cy'Tamásné személyes meghívásra részt vett
azfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE rn s r-M o r íta -A rn d t greüswaldi egyetem VII.Tudományos Kon-
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ferenciáján, ahol előadást tartottak (1978. okt. 17-18.).fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
c ím : A gyermekek sportfoglalkozásának és a szabadidő sportra
történö felhasználásának kapcsolata.

Szijj Zoltán
tanszékvezető, főiskolai tanár

A publikáci6k jegyzéke

LUKO'lICH Istvánné: Az óvodások fizikai fejlettségének vizsgálata. =Tu-
dományos Közlemények 1. Bp. 1979. Budapesti TanCt6képző Főis-
kola, 111-121. p, (A Budapesti Tanítóképző Főiskola Kiadrányat)
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KÖZMÚVELOOÉSITANSZÉK

A tanszék az 1977/78. tanévben szerveződött és kezdte meg mun-
káját a főiskolán. A kezdeti nehézségek és gondok után, úgy gondoljuk,
megtalálta önmagát és helyét a főiskola egészében, a főiskolán folyó ok-
tató-nevelő munka folyamatában.

A tanszék a Főiskola Tanácsa előtt 1979 áprilisában részlete-
sen beszámolt eredményeiről, gondjairól, terveiről.

Az elmúlt tanévben még nem volt teljes a szakkollégtumt osz-
tályok képzése. Csak az 1979/80. tanévben válik teljessé, ugyanis a Ill.
évfolyam is bekapcsolódik. Nem mintha csak ez lenne a tanszék feladata
a főiskolán, de egyik leglényegesebb tennivalónk. Ez ugyanakkor a leg-
nagyobb gondunk is,fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm íve l nem tisztázott tel íe sen a szakkoll ég íu rn í rend-
szerben torténö képzés célja, a végzett hallgatók képesftése, Nem vi-
tás a tanítóképzés feladatának elsődlegessége, de túl a klO.önféleorszé-
gos, fővárosi és főiskolai elképzeléseken is konkrét döntés talán csak
a következő tanévben várható.

A tanszék gondozta a könyvtár-szakkollégiumi képzést is,amely
sajnálatos módon befejeződött. Nem hisszUk, hogy ne lenne szukség Bu-
dapesten olyan tanítökra, akik a fejlődő iskolai könyvtárhálózatot szak-
szertlen kezelnék, fejlesztenék, Nem kellene "valakire" rábízni a ma-
ködő rantestületek tagjai köz1.0. , mint az ma még sok helyen jellemző.
E megállapítás mind a nappali, mind az esti tanítói szakon végzettek-
re egyaránt igaz.

Az elmúlt tanévben ój feladat volt az általános és a szakeszté-
tikák oktatása, valamint a gyakorlati foglalkozások megkezdése. Megál-
lapítható az éveiteltével, hogy sikerlO.t mindkét feladatot jól megolda-
ni. Azt a kijelentést is megkockáztatnánk, hogy az általános esztétika
heti 2 órás, egy féléves oktatása a nem szakkollégiumi osztályok ré-
szére is hasznos lenne.

Folyamatos gondunk a jegyzetellátás. Zömében elméleti tár-
gyakat oktatunk, így egyre nagyobb gonddá lesz a jegyzetek késői meg-
jelenése vagy éppen hiánya. Sokat segített megszUntetésében az ELTE
közrnűvelödést tanszéki csoportja, dr. Maróti Andor személyesen is.
Hozzájárultak jegyzetUk átvételéhez, illetve átadásához. Ugyancsak csök-
kenti a gondokat a tanszék által a jövő tanév elején kíadandö, Hont Iván
tanársegéd szerkesztésében elkészített szöveggyUjtemény a mlfvelődés·
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történet c.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt antárgyhoz , Szeretnénk ennek második részét is elkészíte-

ni. mivel a tankönyv Il., kerere évek óta nem jelenik meg.

Ój feladat lesz a jövő tanévben az "állampolgári jogi ismere-

tele" c. tantárgy oktatása mind az esti. mind a speciális és természe-

tesen a nappali tagozaton.

A tanszék gondozza a Ill. évfolyam általánosan kötelező egy fél-
éves tantárgyát, a közoktar áspol ír í kát, E tárgy túl azon. hogy nincs

jegyzete, mennyiségi gondot is fog jelenteni, hisz 10 állami csoportban

kell oktatnunk. A jövő évi feladatokról csak azért sz ölunk, mert elöké-

szűésuk a jelen tanév gondja volt, a meglévő többi feladattal egyUtt.

Figyelembe véve a képzés távlati feladatait és esetleges változásait ls,
véglegessé vált a tanszék személy i összetétele.

59

Bánki Lászl ö
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A SPECIÁLIS TAGOZAT

Az 1978/79. tanévben a f6iskola speciál.is tagozatán már két év-

folyam tanult. A nappali képzésa' els6 évfolyam mellett Ievelezö dton
folytatta tanulmányait a második évfolyam.

Másodéves hall.gat öínk' munkábaállásával kapcsolatban végzett

felmérésUnk és tapasztalataink azt mutatják, hogy az általános iskolák
nagy többségében szUkség van hallgat öínkra , várják őket, szer-etettel
foglalkoznak vel ük, Ebben a tanévben elsőéves hallgatóink pályázaton

kfvül í irányított elhelyezése a tavalyinál lényegesen jobban sfkerult,

A levelező oktatás a legnehezebb képzési forma. Gondot okoz
oktat önak, hallgatónak egyaránt. A foglalkozások konzultációs jellegét

er ós ítent kell, ez a tanév legfontosabb tapasztalata. A folyamatos tanu-
lás alapfeltételét látjuk abban, hogy elkészültek a kotelez 6 stédtumok és

a szakkoll égíumt tárgyak ifrrnutat öt.Az dtl!lutatók tartalmazzák az egyes

tantárgyak anyagát, a tananyagok konzultáci6nkénti bontását. a kötelez6
és az ajánlott irodalmat, valamint a követelrnényrendszerr, Az eredmé-

nyes rnunka szempontjából lényeges, hogy a F6városi Tanács VB Ml1've-
l6désUgyi Föosztélya lehetövé tette azt, hogy a konzultáctös napokon

hallgatóinknak nem kell dolgozniuk.

Az el sö- és másodéves hallgatóinktól, valamint az általános is-

koláktól szerzett információk alapján átdolgoztuk az iskolai gyakorlatok
űtmutatöját, A finomítások és a további kor rekctök lehetövé teszik a ta-

gozaton folyó képzés és a gyakorlati munka közötti jobb összhang kíala-

k{tását.

A tagozat mind a két évfolyamának tanulmányi eredményefedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ö, A

f6iskolai átlagnál magasabb tanulmányi átlagok elsősorban a csoporton-

ként torténö oktatás eredményeként könyvelhet6k el.

Örömmel nyugtázhatjuk, hogy a másodállású koll égákat a tan-

székek bevonják a tanszéki munka vérkeringésébe, ezzel is kozelfrve a

speciális tagozat követelményrendszerét a nappali tagozat követelmény-
rendszeréhez. Ezen a terüleren is jelentős az előr el épés , Megfogalmaz-
tuk másodéllásd oktaröínk munkaköri leírását. RögzítettUk feladataikat a

pedagögushívatasra nevelés területén és az órán kívUli nevel6munkában.

Tovább bövftettuk a "B" épUlet audiovizuális eszközállományát.
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KUlönösena képrnagnö jelentett nagy előrelépést a speciális tagozat
hallgatóinaktanrárgypedagógia i képzésében.

Összességében úgy ítélhet jtík meg, hogy a speciális tagozat ok-
tatö-nevelö rnunkája szervesen illeszkedik a fc5iskola munkájának egé-
szébe.

Schottner Ede
tagozatvezető, főiskolai docens
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, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
AZ ESTI TAGOZAT, TANITOI SZAK

Az 1978/79. tanév" az esti tan (tói szak ötöd tk tanéve nehéz idő-
szaknak ígérkezett,

A főiskola hallgatói létszámának további növekedése rn íatt az
esti tagozat tanítói szakának. ezúttal negyedszer, újabb fér6helyet kel-

lett keresni. A tagozat áttelepítése nem egyszert1 helycserét jelentett,

hiszen a tanítóképző főiskola felszerelését nem hozhattuk magunkkal a

XIV. ker. Teleki Blanka Gimnázium és a XIV. ker. Május 1 ű tt általá-
nos iskola délutánonként használt ranrerrne íbe, Az okt atés í napokon és
a vizsgaidőszakban 12 gimnáziumi és 5 általános iskolai tanteremben folyt

az oktatás. A fogadó intézmények vezetőinek segfiségével rnöd nyfit az

általános iskolai tornaterem rendszeres használatára, a gimnázium ef5j

tanári szobát és egy rajztermet is r endelkez ésünkr e bocsátott. Eseten-

ként, természetismeret- és ml1'vészettörténet-6rákon szlikségessé vált.

egy -egy szakterem használata, mert a többi tanterem nincs ellátva el-

sötétítő berendezéssel.

A tanév folyamán a főiskola ellátta a tagozat ot (rásver(tőkkel

és ,egyéb audiovizuális szeml éltetö eszközökkel. Gondoskodott a tanári
szoba ber end ezéséröl , az egyes szaktárgyak oktatásáhóz igényelt felsze·

relés beszerzéséről.

Erőfesz ítésetnk ellenére a tanév során nem sikerült - és elő-

reláthatólag nem is lehetséges - a főiskola otthont adó épületének po -

l ása , a tanfröképzéa szUkségleteit mindenben kielégítő ob je k rfv feltéte-

lek megteremtése. Ennek ellenére arra törekszünk, hogy az oktató-ne-

velő munkát lehetőleg zavartalanul, egyre jobb korulmények között foly-

tarhassuk. Hogy az áttelepítés nehézségei nem vetették vissza túlságo-
san a tagozat oktató-nevelő munkáját, az a fogadó intézmények veze-
tőinek, a főiskola tansz éke inek, hivatásszerető tanári "törzagárdájénak"

és hallgatóinak koszönhetö,

Az 1978/79. tanévben valamivel tovább nőtt a tagozat oktató-
inak és hallgatóinak létszáma. Az első félévben 65, a másodikban 64

oktató foglalkozott hallgatóinkkal.A hallgatók összlétszáma a tanévele-
jén 637, a tanév végén 631 volt.

Az 1978/79. tanévben pontsaérnukat, felkészültségüket tekintve

az eddiginél jobb összeréreltf első évfolyamot sikerl1lt kiválogatni. Az ú j
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hallgat61ctanulmányi munkába val6 bevezetése, a munka melletti tanu-
lás megkezdése jci indult.

A n. évfolyamon a 3. és 4. félévi sztgorlatok, a ranrárgype-
dag6giákkalval6 ismerkedés és a szakdolgozat választása jelentettek a
hallgarökszámára újszerll', őket és az oktatökar erősen megterheló fel-
adatokat.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

A n. évfolyamon választott szakdolgozatok tantárgyak szer íntt
megoszlásakedvez6nek mondharöi a hallgatók 45 %-a pedagógiai, illetve
pszichológiaitételt választott, 12-16 %-a nyelvi, természettudományi,
ill. mílvészet í tárgyb6l., 6-8 %-a marx ízrnusböl és testnevelésból fr dol-
gozatot.

A 262 .készUl6 szakdolgozattai 29 témavezető tanár foglalkozik.
A témaválasztás, az első konzultáci6k Iezajlása és a tématervek bea-
dása után hallgat6ink kedvvel, érdeklődéssei fogtak munkához.

A tantárgypedag6giák oktatása közösen látott tanítási órák, se-:
gédeszközökhiányában nagyon sok gondot jelentett. A kötelező hospíté-
lás, váz1atfrás megkövetelése, a hallgat6k gyakorlati tapasztalatainak
felhasználása, néhány bemutat 6 tanítás szervezése, járhat6, továbbfej-
lessthetö megoldásnak látszik.

A Ill. évfolyamon a (élévi vizsgákon kívlll a szakdolgozat elké -
sz(tése, a szakkollégiumi zár6szigorlatokra és az államvizsgára val6
felkészUlésvolt a tanév fő feladata.' A szakdolgozatokat a témavezetők
egykivétellel elfogadták, Sok igényesen elkészített, tartalmas, a jelöl-
tek iskolai gyakorlatára épUlt munka készült,

Az els6, f6iskolai rendszerben képzett évfolyam államvizsgájá-
nakeredményei megnyugtatöak, hiszen hallgat6ink 97 %-a eredménye-
sen vizsgázott és 50 %-a jórendl1 vagy annál is jobb min6sítés(f okleve-
let szerzett, 182 végzett hatlgatönknak azzal a reménnyel adtuk át a ta-
nítóioldevelet, hogy j61.meg tudnak majd felelni a pedagcgussal szem-
bentámasztott követelményeknek. Ugyanakkormég világosabbá vált,h~
melyeka teendőink e képzési forma hiányosságainak kikUszöbölése ér-
dekében.

Az 1978/79. tanévben a nappali és tanít6i esti tagozat egylltt-
mmcödéseáltalában rendszeres és kölcsönös volt. A Főiskolai Tanács
1979.januári napirendjének vitája és határozata aláhúzta e kÖZQStevé-
kenységfontosságát és segítette további fejlődését.

Dr. Gál Györgyné
tagozatvezető, főiskolai docens
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AZ ESTI TAGOZAT, ÓVÓNŐISZAK

Az 1978/79. tanévben - a tagozat fennállása óta el6ször - a
hallgat6k egyrésze sikeres felvételi vizsga után kezdte meg tanulmá-
nyait. Ugyanakkor az előző tanév során előfelvételt nyertek még felvé-
teli vizsga nélkül kerültek be a tagozatra, Ennek megfelelc5enaz 1. év-
folyam hallgat6inak tanulmányi eredményében jelentős eltérések tapasz-
talhatók.

Az elmült évhez képest az 1. félévben továbbra ls magas ma-
radt a hallgat6i létszám. Emiatt ,Z oktatáslnapbk száma hetenként négy
napra emelkedett. Naponta 7-8 csoporrban tan(tottunk a délutáni órák-
ban - csoportonként 6 6rában. Az oktatás helye - az elmólt évhez ba-
sonlöan - a Teleki ffianka Gimnázium.

A csoportok kialakltásakor figyelembe vettUk az Ó'fmői szak-
középiskolát végzett hallgat6k viszonylag magas létszámát. Ennek meg-
felelően számukra 5 csoportban folyt a tanítás. egyel6re még a régi tan-
terv és oraterv alapján. Ez lehetőséget biztosított számunkra. hogy tá-
jékozódjunk szakmai felkészUltségUk mínöségéröl., valamintfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI a tananyag
egyrnásraépfthetöségének lehetőség~ől.A szakközépiskolát végzett\ hall-
gat6kkal szemben magasabb követelményeket állítottunk: más csoportok--
hoz képest több elméleti jellegIl szakirodalom feldolgozását jelöltUkime~

A nagy hallgat6i létszám tovább növelte az eddig is meglév6
tankönyv- és jegyzethiányt.' A Neveléstudományi Tanszék. ugyan több
jegyzetpótl6 anyagot, feladatlapot\adon ki a pedagógia és a pszichológia
oktatásához, de ez a problémát csak részben oldotta meg.

Az oktatás szl1'kre szabott 6raszámát (évi 86 óra) fakultatív koe-
zultáci6k beiktatásával igyekeztUnknöv~ni. EzenkívUlaz eddigi gyakor-
latnak megfelelően fakultatív előadásokat is rendeztUnk. A ll. évfolyam
hallgatöí részére Makarenko-emlékUnnepélyttartottunk; az \I~ évfolyam
számára pedig vetítettképes előadás keretében mutattuk be Montessori
Mária 6vodapedag6giai munkásságát, könyveit, eszközeit.

A hallgat6i létszámnak megfelelően tovább növekedett az okta-
t ök száma. Az azonos tárgyakat tanírök munkacsoportot alakítva kap-
csolódtak a tanszékek tantárgyfelelőseihez. ny mödon pr<b~uk meg-
valósítani a viszonylag azonos szÍ!lvonalú és tartalmú, azonos követel-
ményekre épUlő oktatást az egész 'tagozaton. Az oktatók három tanár
kivételével 6raad6k.
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Ebben az évben először az oktatástechnikai gyakorlatokat a"B"
épületbenkialakított oktatástechnikai laborat6riumban végezték a hall-
gatók.A viszonylag j6l felszerelt laboratörtum alkalmas volt az önáll6
munkavégzésre, az óvodai oktatás keretében használatos informáci6hor-
dozökbemutatására. A tantárgy oktatásának hiányosságaként jelentke-
zett. hogy a rendelkezésUnkre áll6 idő alatt nem volt lehetőség a meg-
ismert oktatástechnikai eszközök ovodat alkalmazásának gyakorlati be-
mutatására, feldolgozására. Ezt a hiányosságot az ovodat foglalkozások
rnödszertanátoktat6 tanárok részben pCtolták.

A II. éves hallgat6k között elég sokan voltak gyesen. Néhá -
nyannem óv6női munkakörben dolgoznak.Számukra - az előírásnak meg-
felelöen- a Fővárosi Tanács VB Mlfvel6désUgyiOsztálya segÍtségével
biztosliorruka 2 x 2 hetes szakmai gyakorlat Iehetöségét és a zár6fog-
lalkozáshelyét. Gyakorl6óvodánk nem tudott Otthont adni a zár6foglal-
kozásoknak.igy ezeket a II. kerulet óvodáiban t artottuk meg.

Az 1978/79. tanévben megtartott rendes és pötl ö államvizsgá-
konösszesen 475 hallgat6 kapott óv6női oklevelet, ebből 7 hallgat6 ki-
tUntetésesdiplomát. A végzett óvónők többsége a főváros óvodáibandol-
gozik.a kisebbség Pest megyében.

A hallgarök kulturális igényének növelése és kielégítése céljá-
bd a kozönségszervezó és az oktarök is kezdeményeztek közös szfnhá-
zi. hangverseny-, múzeum- es gyermekkönyvtér+Iétogatést, Az okta-
tás során felhasználták ezeket a közösen szerzett élményeket.

Az Oktatási Minisztérium utasítása alapján elkezdtUka kereszt-
félévesoktatás felszámolását. Ennek megfelelden 1979 februárjában el-
s6 évfolyamnem indult. A II. évfolyam államvizsgáival 1980 február-
jábanteljesen megszctnik a keresztféléves oktatás a tagozaton.

A tanév során elkész ítettuk az oktatási miniszter 122/1978.
IM.K./13/ OM számú utasítása alapján CA felsőfokú övönöképzés..tan-
terveaz 6v6női szakközépiskolát végzett levelezó tagozaros hallgat6k
számára")az esti tagozat új ora - és vízagatervét. A jöváhagyorr terv
alapjánaz 1979/80. tanévtől kezdődően fogjuk oktatni az óv6női szak-
középiskolátvégzett 1. éves hallgat ökat, Az új tantervhez a szukséges
programokataz egyes tanszékek dolgozzák ki, - figyelembe véve az ok-
tatástovábbképzési jellegét és a szakközépiskolát végzett hallgatók ok-
tatásasorán szerzett eddigi tapasztalatatnkat,

Szabo Ferencné
tagozatvezető, főiskolai docens
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AZ ISKOLAI ÉS ÓVOOAI GYAKORLATOK

1. Iskolai gyakorlatok

Hallgat6ink létszámának növekedése növekv6 és folyamatos gon'

dot jelentett a gyakorlati képzésben is. Az elmült tanévben 18 másod'

éves és 10 harmadéves iskolai gyakorlati csoport zavartalan képzésérill

kellett gondoskodnunk.

A jelenlegi képzési rend megfelel6en biztosítja hallgatöínk fej'
lődését. Az oktatö-nevelö munka konkrét feladatait, szerteágaz6 sokré

tI! munkáját tanii:6jelöltjeink fokozatosan tanulják meg. Szakmai és el,

méleti tudásukat felhasználva és továbbfejlesztve 4 féléven át mind töb·
bet, mind önáll<iJban tanítanak-nevelnek. Így érrelödnek pedag6gussá.

A mésodévesek zöme az els6 félévet (3.félév) - a csoport előt-

ti tanii:ások kezdő id6szakát - a gyakorl6iskolában töltötte. Két csopor'
tot a Gellérthegy utcai iskolálJ:a osztottunk be.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM índen hallgat 6 legalább

egyszer tanítOtt. A félévzár6 alá(ráshoz szukséges feltételeket - egy ki-
vétellel - mindannyian teljesítették.

A második félévben (4. félév) folytatödtak a csoport elötti ta-

nltások és megkezdődtek az egyéni hospitálások. Ezek zavartalanságé-
nak érdekében t1jabb kl1ls6 gyakorloosztályokat kellett a képzésbe bevon-

ni. A Bacs6 Béla utcai, a Somogyi Béla dti, a Gellérthegy és Tárnok,
valamint a Bogdánfy utcai iskolából összesen Ifjabb 14 osztállyal növe'

kedett a kl1ls6 gyakorl60sztályok száma. Az egyéni hospitál6lc 6 turnus-

ban, iskolai gyakorlati csoportonként párosával, az elöre meghatározott
és kiírt beosztásban látogatták a kl1ls6 gyakortöosztélyokat, Szervezési

probléma, zavar nem volt.

A hallgat6k dgy vélik, hogy mind a csoport elöttí, mind az egyé-
ni hopsitálást tanftásokhoz szakvez etőíktől elegendő segítséget kaptak: az

eredményes munkéhoa;' A képzés hatékonyaágához sokban hozzáj árult a

bels6 gyakorl6iskola és a kl1ls6 ~akorl60sztálYQk szakvezet6inek egyUtt·
mmcödése, j6 kapcsolata. A félévi gyakorlati jegyek is közös megál-

lapodásukb61 szulettek, Közösen ért ékelték a hallgatók emberi magatar-
tását, szakmat-pedagogtat tudását, tanítása ík szfnvonalár, eredményes'

ségét. Összegezve véleményüket megállapíthatjuk,hogy a kéthetes egsé'

ni hospitálás nagy fejlődést biztosított a hall~t6lc iskolai gyakorlati mun-

kájában. Igazolják ezt az eredmények is. A 194 jelölt közl1l mindössze
kettőnek a munkáját kellett elégtelenre min6slteni (kb. 1 %).
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Az állami csoportátlagok mtntmum-rnaxtmurna az iskolai gya-
korlatokböl: 3,37 és 4.25.

A harmadéves hallgatók az I. félévben (5. félév) szakkoll égíurní

tárgyaikat tanították csoport előtt. E tanítások teljesen a gyakort öísko-

lában folytak. Így semmi akadálya nem volt a tantárgypedagógusok és
szakvezetők szeros egyUttm ü'k:ödésének. a képzés zava rtalans ágának,

A kéthetes egyéni hospitálások a 4. félévben megismert isko-

lákban Iolytatödrak, A jelöltek az ismerős kornyezetben és bizonyos

gyakorlat birtokában nagyobb biztonsággal, önállóbban végezték felada-

taikat. Szakvezetőik sz er tnr jól érzékelhető volt önállósodásuk folyama-
ta, s az. hogy tudatcsodrakihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbennük a pedagögusmunka összetett felada-
tai. A Il. félévben (6. félév) ker ült sor a tanftöjelölrek egyhónapos szak-

mai gyakorlatára. A szakmai gyakorlaton részt vett 99 harmadéves hall-

gatóból 62 kozponrt szervez és, 37 egyéni szervezés alapján kapta be-

osztását. 51 iskolában folyt a gyakorlat.

A hallgatókról készUlt jellemzések és az iskolákat látogató tan-

tárgypedagógus tanárok jelentései egybehangz6an kedvezőek. Ögy tl1hik.

hogy az egyéni szervezést forma igen jól bevált. Az egyéni szervezé-

s~ iskolákban jobban törekedtek a hallgatók sokoldahi foglalkoztatására

és megismerésére. Ez érthető. hiszen ők már azzal a szándékkal vál-
lalták a tanfr öjeloltet, hogy mínél jobban megismerjék és a koverkezö
tanévről alkelmazz ák, A jelöltet is személyes kapcsolat fi!zte az iskolá-

hoz, így könnyebben beilleszkedett az Ismerős tantestületbe, kernyezet -

be. A nevelőtestület tagjai is a jövendő kollégát látták benne. Év vé-
gén több mint 30 hallgatönknak hirdettek meg állást névre szöl öan, a

szakmai gyakorlaton végzett rnunkája alapján.

A kozpont í seervezésd' iskolákban átlagban 3 hallgató gyakorolt.

A foglalkoztatás itt is megfelelő. jö színvonalú volt.A jellemzések osz -
szegezéséből kitlIn tk, hogy az iskolák általában elégedettek voltak hall-

gatöinkkal, Emberi rnagarartásukat, munkafegyelmUket.hivatástudatukat.

szakmai-pedagógiai tudásukat egyaránt jónak tartották. Dicsérték őket a
korszeru eszközök és mödszerek következ etes és helyes alkalmazásáétt.

Mindezt egybevetve el rnondhar juk. hogy a szakmai gyakorlaton pedagó-

gussá értek hallgatóink.

Az iskolai gyakorlatok a közismereti és szakkoll égíumí tantár-

gyak zárótanításával fejeződtek be. Elóbbíekr e a kéthetes egyéni hospí-

tálás osztályaiban, utóbbiakra a gyakorlóiskolában került sor. A záró-

tanítások szervez ésében nagy feladatot jelentett a most még nem is o-

lyan magas hallgatói létszám (100 %). A probl émér a szakvezetők mellé

67



elnökként kUldött 'tantárgypedagögusok beosztása jelentette. A jövő ne-

hézségei előrevetik árnyékukat, hiszen a kovetkezö tanévben a harmad-
éves hallgatók létszáma az ideinek kétszerese lesz.

A zárttanítások eredményei egyértelmtien igazolják a szakve-
zetők és a szakmai gyakorlatvezetők véleményét harmadéves hallgatöínk
fejlődéséről, érettségéről. A koz ísmeretí tantárgyak zár6tan(tási cso-

portátlagai 3,6S és 4,40 között mozognak, A zárójegyek 4/5 része je-
les és jö, Az évfolyam átlaga: 4.11. A szakkollégíumí zárótanítások cso-

portátlagai 3,44 (orosz) és 4,45 között vannak. A tanítások 2/3 részét
jelesre vagy jóra mínösftették, Az évfolyam átlaga: 3,96.

Az elmúlt tanévben a Főiskolai Tanács határozatának megfele-

lően a bernutatö tanításokat 6gy szerveztuk, hogy azon a hallgatók köz-
vetlenUl az osztályban vehessenek részt. Ezt a formát t anltöjelöltjeínk

hasznosabbnak, hatékonyabbnak ítélték, mint a ZTV-n kozvet írett órá-
kat. A 347 bernutat ö tanítást 9 tanul öcsoportban II szakvezető tartotta.

Így bizonyos egy-egy osztályba átlag 35-40 alkalommal látogattak hall-

gatói csoportok. Egy-egy szakvezetőre pedig átlagban 30-32 bemutato

tanítás jutott. A bemutatókat a szakvezetők és az illetékes főiskolai ok-
tatók közösen készítették elő. Az egyUttmt1ködés általában megfelelő,

harmonikus volt. A közvetl en bemutato órák mellett felhasználták az ok-

tatók a ZTV-s adásokat is. Ebben a tanévben kb. 30-caI szaporodott a
képrnagnö-felvétel ek száma. Most készül róluk katal ögus, Ennek' biro'

tokaban még többször használhatják majd a tantárgypedagógusok rnínde-

gyik tagozatunkon.

VázlatgyíI'jteményUnket is tovább bövírettuk, Ezt a specfális ta-

gozat hallgatói eddig is eredményesen használt ák fel t anftásaíkban,

II. ÓVodai gyakorlatok

Az ovodat gyakorlatok is t ervszer den folytak. A fiatal szakve-
zetőket a főiskolai oktatók rnesszernenöen segítették pedag6giai tan-

tárgypedagógiai feladataik megoldásában.A szakvezetők szer ínt ez a se-

gítség maximális volt, és kíter jedt mind a: bemutato foglalkozások elő-
készítésére, mind az övedat gyakorlatok irányítására. Az 1. éves hall-

gatók ígéretesebb munkát végeztek az övodaí gyakorlatokon, mint a ll.

évesek.

A másodévesek egyhónapos szakmai gyakorlatán II óvodában ti-

zenheten vettek részt. A szakmai gyakorlatról készült jell emz ések ál-

talában pozttfvak, Hallgatóink munkafegyelmétc ember l magatartását meg-
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felelőnek. szakmai felkészUltségét elfogadhatönak, hivatástudatu\cat, l!3er-
mekszeretetuket jónak minősítették. Az övedat gyakorlatok zár6foglalko-
zásainak eredményei az előbbi rnegállapftásoknak némileg ellentmonda-
nak. E foglalkozások átlaga 3,05. a foglalkozás oknak több mint 30 %-a
elégséges. Egyik jövőbeli feladatunk az lesz, hogy a l!3akorlati mun\ca
egyébtényezői mellett az értékelés munkáját ts segfrsuk, el!3séges ál-
láspontkialakítására törekedjünk,

Halas Jmsefné
fóigazgat6-helyettes
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, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A GYAKORLOISKOLA

Az 1978/79. tanév munkája három fő terüleret ölelt fel:

- a Tanácsköztársaság megalakulása 60. évfordul6jának méltó
megUnneplését,

- a Gyermekév rendezvényein val6 eredményes részvételt,

- a nevelő-oktat 6 munkában az 6j tanterv beindulását és a meg'
felelő eredmények bíztosfrását,

A nevélőmunka elsődlegessége és vele párhuzamosan az okta-
t örnunka szfnvonalának bíztosftása határozta meg torekvéseínket, A nyi-
tott iskola - a szulö! ház és a társadalom szerepének bangsülyozasé
val - kíszélesftette a pedagógusok .munkatertíletét, A tanulök számára
sz ínesebb, gazdagabb lehetőséget adott az ismeretszerzés munkájában,

A tanul61étszám 223-ra emelkedett. A nemek szer íntí megosz-
lás csaknem fele-fele arányú. Napköziotthoni ellátásban a tanulök 64 %-e
részesill.

Nevelőmunkánk több t eruleten igazolta eredményességét. Ma-
gas a kitlfuő tanul ök száma: 12. Több év 6ta ez volt az első alkalom,
hogy nem bukott senki sem. Az első osztályt is eredményesen végezte
minden gyermek, (gy folytathatja második osztályban a tanulást.

Eredményesen szerepelrek kísdohosatnk a klfiönböző kerUleti
versenyeken. rendezvényeken és vetélkedökon, A legszebb sikert a rajz-
versenyen érték el, minden első helyezést a gyakor'l öískolat tanul6k
nyertek el.

A Tanácsköztársaság 60. évfordul6jának megUnneplését rajgy~-
lés keretében rarrorruk meg. A felkészítő és gy!1'jtőmunka eredményei
z árrák le azt a -kulturális nevelőrnunkát, mely egész évUnket is jelle-
mezte. Kisdobos akadályversennyel, majális rendezésével és a kerüle-
ti vetéledén val6 eredményes részvétellel zárult a gazdag program.

Möra Ferencre emlékezve ünnepélyt rendeztünk, A mtfsor szl-
nes és gazdag tartalma sok érdeklődő számára jelentett m aradandó él-
ményt. A bevételből a szulőí munkaközöss éga szol.ídar ítást alapra 1000

Ft -ot juttatott el. A Tanfcö dmtf szaklap két cikkben is foglalkozotta
ml!sorral. Értékelte pedagógiai és anyanyelvi eredményeinket.
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A Gyermekév eseményei kozött a kísdobos majális és a "SzU-
ló-gyermekével" sportnap programjai a Iegfígyelenrreméltöbbak,

Iskolai nyfit napokat tartottunk a szulök részére két alkalom-
mal. Magas látogatási számmal és igen j6 visszajelzésekkel zártuk a
rendezvényt. A szUlői munkaközösség vezetői javasolták, hogy a kover-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
kező esztendőben is kérik a megkezdett lehetőségek folytatását. A kö-
ve rkező év programjában tervezzük a szUlők megismertetését az dj ma-
tematikával.

A tanévben több alkalommal továbbképzést tartottunk a nevelők
részére. Célja az volt, hogy a tantervi munkával kapcsolatos feladatok-
kal behatobban foglalkozzunk. Egyben lehetőség volt a belépő 2. és 4.
osztály anyagával val ö ismerkedésre is.

KUlön foglalkoztunk az osztályfőnöki órák anyagával és möd-
szereivel is. Kfs ér'let í szinten ismerkedtek a 2. a osztályban tanulök a
jövőévben életbe lépő tankönyv néhány részletével, itt folytattak az el-
~Ó osztályban megkezdett anyanyelvi nevelömunka továbbfejlesztését. Az
Országos Pedagógiai Intézet irányftásával két osztályban folytak kfsérle-
tek, a 4. a osztályban orosz nyelvből, a 4. b osztályban környezetis-
meretból. Mindkét negyedik osztályban a technika tantárgy kiprci>álását
is ez évben végezték.

Tapasztalatcsere látogatásra Szabolcs <Szatmár megyéból.40
szakfelUgyelőjött el ískolánkba, A Pest megyei Továbbképzési Intézet
szervezte meg az orosz nyelvet tanfrök részére az öral.étogatásokat,

Igen j6 kapcsolat alakult ki a budapesti szakvezetők és a gya-
korlöískola ranfröí között, A zsámbéki gyakorl6iskola nevelői is több al-
kalommalvendégeink voltak, bemutato órákat látogattak.

Külföldi vendégeink közUl svéd, finn és bolgár pedagógusok ré-
szére is szerveztünk bemutat 6 tanításokat. Mindnyájan nagy elismerés-
sel szélrak az iskolánkban foly6 munkáról és kimagasl 6 eredményeiről.

A gyakorl6iskola 8 osztályában és 4 napközis csoportjában Marx
Ernöné és Mosonyiné Buzás Kl ára gyermekgondozási szabadsága míatt
szerződésseI alkalmaztunk helyetteseket a főiskola hallgat6i közUl.

A szUlői munkaközosség új vezetősége szeptemberben kezdte
megmunkáját, Sokrétt1 és eleven munkát végezve nagyban segítették a
nevelő-oktatómunkát.

Az elmült tanévben a szakkollégturnt vezetőmunlca eredményét
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Dr. Jálc1 Lászlóné

gyakor161skolai igazgat6

a jól s íker ult zár(tanítások igaz olt ák, A gyakorlati képzés feladata inak

a nevelők magas szinten eleget tertek,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A publikációk jegyzéke

MOLNÁR Jánosné: Megemlékezés M6ra Ferencről, = A Taníbö, 1979.

3. sz. 26-28. p.

MOLr-.:ÁR Jánosné: Kornplex irodalmi foglalkozás a könyvtárban. = Tu-
dományos Közlemények 1. Bp. 1979. Budapesti Tanítóképz6 Főís-

kola, 65-71. p. (A Budapesti Tanítólcépz6 F6iskola Kiadványai)

MOSONYINÉ B uzás Klára: A teljesitménymotiváct6 és az Igényszint

felmérése az iskolában. = Tudományos Közlemények 1. Bp. 1979.
Budapesti Tanít6képző Főiskola, 19-2.7.p. (A Budapesti T an frökép -

zé) Főiskola Kiadványai)
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"A GYAKORLOOVOOAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Gyakorl6óvodánk tárgyi feltételei jök, A főiskola gazdasági hí-
vatala folyamatosan bocsátja rendelkezésünkre a Iegríjabb szakmai esz-
közöket is. Az övoda udvarának bőv{tése és a kert rendezése megtor-
tént, Ehhez 70 óra társadalmi munkával:egy vállalati brigád, egy egye-
temi tanulöcsoport, a főiskolai hall.garök, a szulök és az óvoda dolgozói
járultak hozzá.

Az óvoda személyi ellétottsága annak ellenére kielégítő, hogy
jelenleg 4 övönö van anyasági szabadságon. Helyettesfrésuket végzett
hallgatöínk szerződéses alkalmazásával oldottuk meg. Évközben volt 2
- tanulmányait folytato - képesfrés nélktíl í övönönk, A tanév végére
- személycserével - a helyerresűök valamennyien, felsöfokű övönökép-
Zőtvégzett, 1-4 éves övönőí gyakorlattal rendelkezé övönök voltak. Kö-
ztílükegyet - megUresedett státusra - kineveztUnk. Kilenc óv6nő kozul
ketten egyetemi- (pedagógia), ketten fŐiskolai- (gyógypedagógiai. tanár-
képző)diplomát szereztek, egy ÓVOOŐ jelenleg főiskolán (pedagógia) ta-
nu !.

Az óvoda a Főiskolai Tanács által jóváhagyott Szervezerí- és
Ml1ködésiSzabályzat szer ínt végzi feladatát. Az övönök szakmai és ideo-
lógiai továbbképzése a főiskolán és házon belUl tervszer-den folyik. A
kerUlettelval6 összehangolt munkát a vezető ÓVOOŐ és a gyermelcvédel-
mi felelős biztosítja.

A gyakorl6iskola tantesruletével szeros a munkakapcsolatunk,
,

Az óvoda rnunkatervét az Ovodat Program és a főiskola rnun-
katerve alapján készűettuk el, és folyamatosan. tervszerűen végrehaj-
tottuk, Gondot.fordftottunk megnövekedett számú eszközeink rendezésé-
re: szeml éltetöeszközök, sporteszközök és kerti játékok sz ertára ínak
létesítésével. Törödtunk kornyezerunk esztétikájával:virágokat UltettUnk,
színes sátrakkal , új szőnyegekkel, néprndvészert tárgyakkal igyekeztUnk
Otthonossátenni övodánkat,

Az 1978/79. tanévben 3 csoportban bíztos ítottuk a hallgatók
gyakorlati képzését. Az így adodorr zsúfolt időbeosztás, valamint a he-
lyettesfiések ellenére is stker ult feladatainkat megoldani. A hallgatók
hivatástudatának elrnélyű ését fontos feladatunknak tartjuk. Megvalösf-
tásáhozt ettUnk néhány kfsérlerí lépést:
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Reményi DezsönéihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
veze rö óvónő

- a követelmények egységesítésének pontosítására ún. űrmuta-
tá " készfierrunk.

- bevonruk a hallgatókat Unnepélyeink lebonyolltásába.

Az óvónők rendszeresen részt vettek a főiskola által szervezen
párt- és szakszervezeti összejöveteleken.

] o a kapcsolat unk a f6iskola vezeröségével, oktatötval, a gaz-
dasági hivatal dolgozóival. problémáink megoldásában mindig segftsé-
gUnkre sietnek.

--------------------



A FŐISKOLA KÖNYv.:TÁRA

A Tan(t6képz6 Főiskola Könyvtárában az elmült öt esftend6ben
igen sok feladat val ösult meg. A könyvtár fejllSdése gyors és eredmé-
nyes volt. Rendeződött a vagyoni helyzet, kialakult a letétek hálcnata(l9).
modern raktári állványokat kaptunk,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm egkezd tük a médiatár kialakítását,
mikrofilm-IeolvasOval, dj katalógus szekrényekkel gyarapodtunk, bibUo-
gráfiákar kész fte trunk , bóvUlt a személyi állomány. Azonban a fóis.ko-
la "k inó rre " a könyvtárát. Öj feladataink megval ösftáaár-a (tájékozrarö
rnunka bóvítése, ka ra l ögushálözar kiépítése, megnövekedett létszámú ok-
tatók és hallgat6k könyvtári ellátásának b tz tosűása s tb .) egyre kevesebb
hely áll rendelkezésUnkre.

Állománygyarap{tás:

Az 1978/79. tanévben a könyvtár állománya 2727 kötet könyv-
vel, 73.572. - Ft értékben gyarapodott. A tanévben az előző évhez ha-
sonlöan, kiemelten gyarapftottuk a "B" épUletbeli, valamint a "K tsdobes"

könyvtár állományát. A "B" épUletbell könyvtárban (állománya: lM6 kö-
tet) elértük, hogy szinte hiánytalar.ul áll rendelkezésre az ajánlott és
kötelező irodalom.

SikerUlt enyhíteni a jegyzetek hiányát, a FÓigazgat6i Hivatallal,
valamint a jegyzeteket árusító konyvesbolttal karöltve.

Az év során sok hiányz6 könyv beszerzését és feldolgozását vé -

geztuk el, ezzel is bizrosítva, hogy a" könyvrár állománya maradéktala-
nul megfeleljen az oktatási és nevelési igényeknek .

MegkezdtUk a mintegy 4500 db média (nem hagyományos infor-
rnác tö -ho rdoz ö) anyag feldolgozását.

Olvasószolgálar, kölcsönzés:

A be ír atkoz.orr olvas6k száma: 782 nappali
116 esti

6 kUlsó
hallgató

187 tanár, összesen: 1091 olvasó.

3879 olvasó 7631 ko te r konyve t kolcsonzött, A z olvas6termet
7936 f6 ve rte igénybe. 8277 kézikönyvet használtak. Az összes Iá roga -

tők száma: 15.567 volt.
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Az előző évek jól bevált gyakortaréhez hasonl öan trodalornku-
tatast végezrunk több témában. A konyvtárkoz! kolcsonzések száma is

jelentős volt (31 alkalommal kaptunk, két alkalommal adtunk dokurnen-
turnokat),

Két igen kornoly tájékoztatási segédeszköz elkészú:éséről szá·
rnolharunk be.

A konyvtar a tanév során elkészítette az 1978-as tanév teljes
gyarapodási jegyzéker (1445 cím), valamint a főiskola oktatóinak rrodal-

mihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí munkásságát feltáró, mintegy 1200 tételes bibliográfiát.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tájékoztató szol·
gáltatásai kozul árvertuk és gyújtjúk a külföldi pedagógiai irodalom ka·

ral ögus céduláit 1,0 témában angol, francia, orosz és nérner nyelven. 'A
témák köz ül néhány:

- a pedagógus és tanű öképz és rendszere

- iskola rendszer

- tantervi reformok
- nevelés mödszer et
- pedagógiai kísér letek stb.

A tanév során tovább gondozruk a katal6gusokat, és kiáll(tássa
gazdagűottuk a főiskolát, kul önosen nagy gondot fo rd íro rrunk a "20 éves
a felsőfok1.1 tanfröképaés" c. kiáll(tásra.

Fleckenstein Sándorné

könyvtárvezető
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A FŐISKOLAI BIZOTTSÁGOK MUNKÁJA

A :NEVELÉSI BIZOTTSÁG

Az 1978/79 -es tanév egybenihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű ] cildus kezdere is bizOttságunt

munkájában. 1978 öszén elkészftetruk és a Főiskolai Tanács elé ter-

jesztettuk elfogadásra az 1978/79-es tdöszakra sz6l6 hároméves mun-

kapregramor. A jóváhagyott munka program szerint folytat juk a Nevelé-
si Bizottság kialakult és jól bev.ált gyakorlatát: a főiskolai nevelőmunka

lényeges, aktuális problémáinak feltárását, elemzését, majd ennek nyo-
mán ajánlások megfogalmazását a vezetés, az oktat Öl:estuler, a szerve-

eetí egységek számára.

Az új szakaszban három fontos problémacsoport kor é rende-
ződik tevékenységünk: a világnézeti nevelömunka, a pedagógiai hivatás-

tudat és htvarásszereret alakítása,a hal lgat ök közéleti nevelése at KISZ-

szervez ettel val ö szeros munkakapcsolatban,

1. Az előző években ártektntetruk a világnézeti nevelömunka helyzetét

fö ísko lénkon , s Ú R Y láttuk, hogy a hozzánk kerülö diákság arcula-

ta változásokat rnurar , Más osszerételű, karakrertl, indítás6 hall-

gat6sággal kell számolnunk, mint eddig. A nevelőmunka új felada-

tainak konkr étabb meghatározása, a tervszer dbb, hatékonyabb cse-
lekvés szukségess é teszi e terüleren az alapos víz sgál ödást, Ezért

índírottuk el egy árfogö világnézeti felmérés rnunkélata it. A Főis-

kolai Tanács javaslatára a rnunkálatokat a Marxízmus-Le ntnízmus

Tanszék, a Neveléstudományi Tanszék és a Nevelési Bizottság kö-
zosen végzi. A folyó tanévben a felmérési koncepctö kialakítása, a
felmérés rnödszer ének meghatározása,a kérdőív elkészítése rorrént
meg, amit az érdekelt tanszékek" képvíselöjével 1979 januárjában

rnegvítattunk, Ugyanezen az ulésen létrehoztunk egy operatív mun-

kacsoporror , amely dr. FUll' Sándor témafelelős vezetésével a fel-
mérési rnunkálarokat szervez t és végzi. KUlső tanácsadónak. dr. Sas

Judit pszichológust kért tik fel.

A felmérés kérdőíve két változatban - egy teljes és egy rövi-

dített az 1. évesek számára - elkészült,

A felmérést az 1. évfolyamon az 1979/80-as tanév első heté-
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----------------,-

ben bonyolít juk le, a II. és a Ill. évben a mezőgazdasági rnunka után eí5i

héttel. A felmérést eredményesen, zökkenőmentesen elvégezni csak aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
csopo rrveze rő oktatókkal együttműködve lehetséges. Ezt k fván juk elöse-

gíteni a tanév kezdetén tartandó konkr ét, operatív tájékoztat övalvA mun-

ka további Utemezése, lebonyoHtása JÖVŐévi feladat.

Az őszi nagy felmérés kovetkezt ében az 1. évesek szokásos év

eleji tesztelése szUkségtelenné válik, tehát rnost elmarad.

2. A főiskolává fejlesztéssel egyUtt a hallgatói létszám gyors novelé-
se, a szakkollégiumi oktatás bevezetése új az ituác iót teremtett a

nevelőmunka számára. Lényegesen több olyan hallgató ker ul falaink

koz é, akit nem kifejezetten a tanítói pálya vonz ide. (A fŐiskolai ok'
tat ás+képz és folyamán tehát nehezebb körUlmények koz ott kell fel,

adatainkat megoldanunk.) Éppen ezért a hivatástudat kialakításának
problémaköre kulonosen aktuálissá vált számunkra.

Feladataink szellemében m índen olyan ténykedéshez hangularí

ösztönzést, támogatást biztos ftOttunk, ami e témára az oktatói testUlet·

ben ráirányította a figyelmet.

1979 májusában kerekasztal beszélgetést szerveztunk a képzés'
ben érdekelt egységek képviselőinek részvételével. Meghívott előad ónak
a gyakorlati képzés irányítóját, Halas J ózsefné főigazgatÓ'helyettest kér-

t uk fel. Halas elvtársnő osszefogottan, célszertl konkrétsággal ismer'

tette a gyakorlati képzés szervezeti kereteit, formáit, mennyiségi mu-
raröír, majd foglalkozott a hallgatók hívatástudatát, hivatásszeretetét be-

folyásoló néhány tényezővel. Hangsúlyozta: a hallgatók magatartása a

gyakorlati munkában más, jobb, mint a főiskolán szokésos, Kom olyan,

felelősséggel dolgoznak csaknem valamennyien. A szakmai gyakorlatra

kijelölt iskolák elégedettek hallgatöínk felkészUlésével, magatartásával,

A tanácskozás felszínre hozott néhány megoldandó problémát:

A gyakorlati képzésre célszerű fokozottabban odafigyelniök az el,

mélerí oktatást végző stüdtumvezetöknek is, hogy az elméleti és

gyakorlati felkészítés szervesebben, természetesebben kapcsolodjoe

egymáshoz.

A testnevelés, rajz szakkol légíurnok oktatása a szaksovinizmus je-

leit kezdi mutatnt, ami erősíti a hallgat6kban egyébként is meglé·
vő "kísszakos" beállít6dást, szemléletet. Dyen jelenség fellelhet6 a

technika szakkollégiumi képzésben is. A népművelés' szakkollégisták
hangulatt beálHt6dása sz íntén nem a taníro munkakör elfogadását

érezteti.
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A szakkollégiumi képzés hangulati hangsúlyain m ödosfrantihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszuksé -

ges, hiszen a kiker üló tanítókat még jó ideig nem tudják az isko-

lák szakcsoportosításban foglal kozrarn i,

Sz uks éges lenne a gyakorlati képzés szakvezetőivel sz or osabb rnun-
kakapc solar ot kialakítani: segíteni a hallgatói irányítás közelÍtését
a ';'iskola i mércékhez; segíten i továbbképz és üket, Ha a szaktaná-

rok' csoportvezető oktatók jobban bekapcsolódnának az iskolai gya-
korlatok látogatásába, nevelő rnunkájuk során Iel ha sználhat nák az

Ott sz erzerr tapasztalatokat is.

Elevenírs unk fel a hivatásra felkészillést hangsúlyozó hagyományo-
kat, pl.:

- a "kiváló tanítói" versenyt,

- a jó ift-vezeröt munkát elismerő "ajánló levelet".

A kerekasztal beszélgetés igen hasznos volt. A résztvevők kér-
ték Halas elvtársnő előadásának hozzáférhetővé tételét.

3. A felsőfokú ranfr öképz és megalakulásának 20. évfordulójára bizott-

ságunk dokumentum -gy újtemény összeállÍtás ával készill, amely a

Budapesti Felsőfokú Tanítóképző Intézet megalakulásától napjainkig

tekinti át a helyi nevel ómunka dokumentumait. A hatalmas anyagot

Bayer Miklós témafelelős nézte át , válogatja, rendezi.

4. Bizorrs águnk munkájában erősen számít mindig a KISZ-szel való in-

renzfv munkakapcsolar ra, Ez részben a bizottságban részt vevő KISZ-

kuldor r, részben az ifjusági szervezerrel koz osen elvégzett felada-

tok révén realizálódik. A titkárral jó kapcsolat alakult ki, főként

probléma-megvitatás formájában. A bizottságba delegált KlSZ-tag-
~al ez évben egyurr rnrlkodnt nem s ike r ült , A KISZ-bizottságnak a

jövőben olyan hall gar ö kellene delegálnia, aki sz íves en vesz részt

a munkában, a tervbe vett világnézeti felmérés ugyanis csak a KISZ-

aktivisták közremClködésével képzelhető el eredményesnek. Szer et -
nénk, ha e fontos akc í öt váll-váll mellett bonyolíthatnánk le.

Btzorr s águnk javaslatára az őszi vezetőképző táborban napirend-
re ker ul a KISZ-követelményrendszer kérdése. Ha sikerül a ktív íst áínk

pozírív vis zony ul ás át kiv ál ran í. a kovetel ményr endsz er visszaállítását el-

togaötarní, az a la psz e rv ez et i KISZ-tevékenység tartalmasabbá, konkr é-

tan elemezherövé vál ik •. s több akr ív í st át kapcs olharunk be közösségi fel-

adatok végzésébe.

Pozsgay Imréné
a Nevelési Bizottság elnöke
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A TlDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

A Tudományos Bizottság feladata, hogy a pedagögusképzéa fel-
adataival összhangban alkorö tevékenységUkön keresztúl fejlessze az ole-
ratök elméleti felkészúltségét, és szorgalrnazza a hallgatók önálló el-
mélyedését a szakma elvi kérdéseibe.

Tevékenységében kulonös figyelmet fordít az oktatók tudomá-
nyos kurat ö-ktsérterezö tevékenységének ösztönzésére, ideológiai és pe-
dagógiai egységének továbbfejlesztés ére, az oktatók és hallgatók közötti
alkorö jelleglt' szellemi kapcsolat elmélyítésére, a hallgatók hIvatástu-
datának fejlesztésére.

A Felsőfokú Tanft öképzö intézet oktatói a f6iskolává alakulás e-
lőtt is részt vettek tantervek és prograrnek kidolgozásában, tankönyve-
ket és jegyzeteket Írtak, illetve bíráltak. A Tudományos Bizottság eb-
ben a periódusban számon tartotta és buzdította a kurarökar, felolvasó
üléseken és az intézet kiadványaiban f6rumot biztosított számukra, elö-
mozdfrorta publikációs tevékenységüket kúlönböző szakfolyóiratokban, ta-
pasztalatcserét szolgáló összejöveteleket szervezett, A Tudományos Bi-
zottság feladatkörébe tartozott ebben az időszakban a Pedagógusjelöltek
Országos Találkozójára készült dolgozatok szorgalmazása is.

A tanítóképző főiskolává szervezése és a hallgatói létszám nö-
vekedése, valamint a speciális tagozat felállítása és a B épUletben tör-
tént elhelyezése, továbbá az 6v6nőképző esti tagozatának a C épületbe
történt kihelyezése az eddig megszokottnál nagyobb terheket róttak az
okrar ökra, ami sokakat gátolt tudományos terveik megval6sításában. Az
újabban fötskol énkra ker-ült oktatók közúl többen rendelkeznek a tudomá-
nyos rnunka terén gyakorlattal. Megismerve a ranű öképzés problémáit
és a tansz ékukon folyó elméleti munkát, nem egy oktató !Ígydöntött,
hogy megváltoztatva kor ábbí elképzelését, Ifj, a tanítóképzés profiljába
jobban illeszkedő témát választ.A Tudományos Bízottség- 1978 eleje ~a
feladatának tekintette, hogy tájékozódjék az újabban érkezett oktatók ko-
rábbi elméleti munkájár öl, terveiről, illetve az esetleges témaváltozta-
t ásokr öl, és ezeket az időközben ktalakírort nyílvánta rtásba felvegye.
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A zzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoktatók kutatómunkájának állása 1979. július 1-én

1. ~~~.L~ett E~len!.e.!!...~~atá~~1s.

Csillagné dr. Gál Judit: Pszichológiai irányzatok a XX. századi ma-
gya r zenepedagógiában

Dr. Deák Míkl ös: Az övoda i orosz nyelvoktatás lehetőségei és
m ödsze re í (bölc sészdokror í ért ekez és )

jászber-ény konyv -, konyvésze r- és konyvr ár-

Ugyének alakulása 1868-tól 1953-ig (böl-
c s és zdokr or í érr ekez és )

Dr. Laczkó Ottóné:

Nábrádi István A tanítóképző főiskolákon folyó matematika-

oktatás tartalmának és metodikájának fej-

lesztése

Dr. Németh Tibor: Az általános iskola 1-4. osztály Technika c.

tantárgy tantervének tartalm i továbbfejlesz-
tése

2. !.c!.1.1~~~1!..1E!Y2_~j~~ett _kuta.!~..?~:

Dr. A da rn ík Tamásné: Az anyanyelvi tárgyak, elsősorban a ma-
gyar nyelvtan tanítása a tanft öképzókben és

a népiskolákban 1868-tól 1945-ig

Dr. Bol l ök Jánosné: Az állami tanítóképzés alakulása 1868-t61

1945-ig

Donáth Péter: Lunacsar szklj 1917 elört í pályájának váz-

lara

Dr. Gál Györgyné: A formális logika tanításának problémái,
kcr s zer ds Irés ének lehetőségei a pedagógus-

képző intézményekben

Keményné Pál ffy Katalin: Kiséri e r ek ú jr endszer d pszichológia i okta-
tásra a köz épískol ák pedagógiai fakult ác íö-

ja keret ében

K ovács Zoltán: A ran fr oképzös m ar e rna r íkaokrar asr kialakí-

tó tényezők

Lukovích Isrv ánné: A 3-6 éves ko r ö óvodások fíz ika í+er énl ér í

nor rnáí és fejlesztési lehet6ségei

81



Dr.Glatz Ferencné: A húszas évek orosz ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsz ovjet gyermek-
irodalma

Matematikai problémalátás és ml1'veletiség
az óvodás gyermek tevékenységében

Dr. Szőnyei Tibor' A tőkés gazdaság válsága 1973-ról

Ungárné dr. Komoly Judit: Tanítói pályaalkalmassági vizsgálatok

Perlai Rez söné:

3• .tJ~~~.l!!~I!!!'!J~~!~~_kuta..!~ok:

Dr. FUle Sándor: Az önálló ismeretszerzés képességének fe j-

lesztése

Kovácsné Hegyi Ildikó:

Dr. Lázár Tibor:

Dr. Vigh Gyula:

Az óv6női pályaalkalmasság kérdései

A neveléstudományi ku ta tások története

Felelősség és kockázar

4 • .tJ!m beMent~ befel~.!f...! kut~ás:

Dr. Számely Béláné: A programozás és a technikai eszközök
szerepe az orosz nyelv nyelvtani jelensé-
geinek auromatizálásában (bölcsészdoktort
értekezés)

A Tudományos Bizottság az 1979. tanévben három felolvasó
ulésr szervezert ,

Két felolvas6 ülést a neveléstudományi tanszékkel közösen, kul-

földi előad6k szereplés évei. Ezek az alábbiak voltak:

Prof. Dr. H . Grassel (R osrock) A pedagógus személyiség vizsgálatának a -

lapkérdésetröl,

Prof. Dr. M.Kohnek (Prága) A Csehszlovák Szoc íaltsra Köztársaság ok-
tatásugyének fejleszt éséröl ,

A FŐiskolai Napok keretében az Országos Diákk:öri Kenteren-
c tára készulr dolgozatok házi bemutatóján első helyezést szerzett hall-
gatók kozr emdkodés ével szervezte a Tudományos Bizottság a harmadik
felolvas6 ülést, A felsőfokú tanfr öképaés huszadik évfordul öjának tiszte-
letére a fŐigazgatóság és a btzortség pályázatot hirdetett a nevelömun-
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ka, illetve az egyes tantárgyak o\Ct:atásánaktort énetéröl,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP á lya rnunkáka r

készítettek: dr. A da rn ík T a rnásné , Kovács Árpád. dr. Nagy Lajos és a
dr. Deák Milclós - HegedUs ]ázsefné - dr. Számely Béláné oktat ökböl
álló munkacsoport,

Az 1978/79. tanévben indult útjára a főiskola egyévenként egy-
szer megjelenő kiadványa: a "Tudományos Közlemények". Ebben f6isko-
lánk oktat öt, a gyakorl6iskola ranfr ot és tanárai mellett néhány hallga-
tó dtákkor í dolgozatának részletei is megjelennek.

A Tudományos Diákkörök helyzete

A Tudományos Diákköri m unkának a hallgat6k nevelése szem-
pontjábólfontos szer-epet tulajdonítunk.

A z 1978/79. tanévben ml!ködött diákkörök:
Részt-

Tanszék: Vezető oktat ö: A dtákkör neve vev6k
száma

Neveléstudományi Bársony Magda Ctgárwtanul ok ne-
velésének prob-
lémái 9

Gádor Anna Önismereti diák-
Dr. Halmai Jú1ia kör I-ll. 15
Dr. Lázár Tibor Makarenko diák-

kör 10
Dr. FUle Sándor Tanulásmödszer -

tant diákkör 19

Természettudományi Kovács Zoltán Matematikai diák-
ko r 10

Nyelviés irodalmi Dr.Adamik Tamásné Nyelvészeti diák-
kör 9

Nagyszentpéteri Géza Irodalmi diákkör 9
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PedagOgia, pedagögíat pszichológia:
Marxízrnus-Ienínízmus:
TantárgypedagOgia:
Nyelvészet, irodalom:
Esztétika (képzőmt!vészet):

4 (Neveléstudományi Tanszék)
1 (Marxízrnus -Lenínízmus Tanszék)
2 (Nyelvi és Irodalmi Tanszék)
3 (Nyelvi és Irodalmi Tanszék)
2 (Mt!vészeti Nevelési Tanszék)

Az 1978/70. tanévben mlIködött szakkörök:

Részt-
Tanszék: Vezető oktató: AihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszakke r neve: vevők

száma:

Művészeti nevelési P oeszné Juhász Erika Bábszakkör 7

Bálványos Huba M(Jelemzőszakkör 30

Pöczonyí Mária Zenehallgató és
mtíelemzö szakkör 13

Közrndvelödés í Hont Iván SzÍIlháztörténeti
szakker (spec.
kollégium) 12

Nyelvi és irodalmi Nyikulina Nagyezsda S zov je t hon ism e-

reti szakker 20

Az 1979 tavaszán megtartott XlV. Országos Diákköri Konfe-
renetára készült dolgozatok novemberi házi bemutatóján részt vett 26
dolgozat, Ezek közill 12 munkát javasoltak a bíráló bizottságok az OTDK-n
való részvételre. A Tudományos Bizottság javaslat ára a fŐigazgatóság a

házi bernutatön legjobban szereplö dolgozatokat és a diákköri munkában
példamutatóan tevékeny oktatókat jutalmazta. A továbbjutott dolgozatok
megoszlása a kovetkezö:

A dolgozatok számszert! növekedése mellett örvendetes, hogy a
pályázatok előkészítésében olyan oktatók is részt vettek, akik eddig nem
gondoztak dolgozatokat. Az előző évekhez képest szélesedett a feldolgo-
zott témák köre, és több diákkörben a tagság bírálatával (legalábbis je-
lenlétében) kidolgozott rnunka,

Sajnálatos a tantérgypedagögíaí témák csekély száma. A Tudo-
mányos Bizottság a jövőben szorgalmazní kívánja a kís ískoléskor ral fog-
lalkozó pedagögíat-psaícholögtat és tantárgypedagögíat tárgyú dolgozatok
számát.

Míg a korábbi években igen st!rt!n találkozhattunk végzett hall-
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gat6k szakdolgozatainak átdolgozásával. illetve továbbfejlesztésUk alap-
ján készült pályarnunkákkal , ez a mtlfaj sz inte teljesen hiányzott a mos-
taní házi bemutat ör öl, ami bizonyára a munkába álló fiatal pedagógusok
nagy megterhelésévei magyarázható. Ennek ellenére érdekes lenne a
pályamunkák készfrésének erre a médjára a jövőben nagyobb súlyt he-
helyzni.

Minthogy az óvooóképzős hallgatók képzési ideje 2ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAév f sajnos
ritka az övöaöképzösok részvétele a diákköri munkában.

Csillagné dr. Gál Judit
a Tudományos Bizottság elnöke
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KÖZMŰVELŐDÉSI BIZOTTSÁGihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•

Az elmÚlt tanévben tovább emelkedtek a kozmdvelödést munka

mennyiségi és minőségi rnutat öí, fellendUlt főiskolánkon az öntevékény
m űvésze r í mozgalorn, sz ínvonalas klubélet kialakulásának lehetrunk ta-

ruií, Sikernek könyve lhe tjuk el azt a szemléletváltozást, amely egyre in-

kább felismeri, hogy a mtfvelódés nem csupán magán Ugy, hanem tár-

sadalmi ügy is, a szocializmus felépítésének elengedhetetlen feltétele.

Egyre nyilvánval6bb, hogy az oktatás és közml1'velódés egymásra épül-
ve azonos cél megval ösftását szolgálja.marx ísra világnézetíf, szoc íal ísta

m ódon élő, m (fvelt, sokoldalúan képzett, köz élet í felelősségérzettel és

őszinte pedagógus hivatástudattal rendelkezd tanftök és óvónők formálá-

sát.

A Közmi1'velódési Bizottság célját m unka te rvunk határozza meg,

amely sz er ínr a t anör án kívül í kulturális nevelörnunka révén hozzá kell
iár-ulnía

- a ran frö t hivatástudat k ía lakűásához és elrnély ítés éhez ,

- a hallgat6k marxista világnézetének kíalakftás éhoz , a sz ocía-

lista hazafiság és internacionalizmus eszméjének erös Irésé-

hez,

- az általános szakmai, politikai míTveltség emeléséhez,az iz-

lés fejlesztéséhez.

A célok meghatározzák a bizottság feladatát.amelynek lényege:

- a kulturális nevélőmunka tervezése, irányitása, ellenőrzése,

- a főiskolán za jl ö kulturális élet minőségi oldalának erős (tése,

- a hal lgar ök mind szélesebb körű aktivizálása, onmífvel és í igé-

nylik és köz élettséguk fejlesztése,

- az állami és társadalmi ünnepek rnélt ö megUnneplése szor o-

san egyUttmJködve a főiskola állami és pártvezetésével, a
tanszékekkel és a kulonbozö bízott ságokkal,

86



AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfőiskolán folyó közm~vel6dési tevékenység főbb terilletei:

A bizottság figyelmet fordított az évfordulók jellegéból fakad 6

nevelési célok megval osfrására. a pedagógus hivatástudat fokozására, a
kozoss égt szellem elmélyítésére. Az elmúlt tanévben javult az ünnep-

ségek látogatottsága. Színes rntfsor ral unnepelruk a Magyar Tanácsköz-

társaság kikiáltásának 60. évfordulóját. A KMP és aKIMSZ megalaku-
lásának 60. évfordulójára rendezett vetélkedő segítését is feladatnak te-

kintette a bizottság. A Mőr ic z- és Möra - évfordulók megUnneplése a
Magyar Nyelv Napja keretében. illetve az irodalmi dtákkör ön történt.

SegítettUk a hallgatók felkészillését Marx Károly szuletésének 160. év-
fordulója alkalmából rendezett verélkedöre,

Az egyes tanszékeken folyó kulturális nevélőmunka nagymérték-
ben hozzájárult a főiskola jelenlegi kozrnűvelödés í arculatának kíalakí-

tásához. Ennek koordinálását a Kozrnüvelödést Bizottság biztosította. A

tanszékek által szer vez ett és irányított órán kívUli tevékenységi forrnác
sokoldalú ml1'velódési, kultur ál ts, köz éler í, müvész í, öntevékeny munka

kibontakoztatását tették lehetövé, Ma már ez a tevékenység olyan sok-
r érd, hogy csak néhányat ernl ítunk cfmsaertl felsorolásban.

A Marxizmus-Leninizmus Tanszék közmtI'velódési munkája:

- a KISZ-szervezet által kezdeményezett Körkép c. politikai,
művészetí, tudományos díákkör eszmei irányitása,

- a Rudas Klub segítése,

- a Balázs Béla Fílmstúdtö e lőadása tnak megszervezése.

A Neveléstudományi Tanszék köZmtlvelódési munkája:

- pedagógiai tárgy II filmek vedtése,

- a Magyar Rádió "Égtájak" c. rnűsora első rádiófelvétele a f~
Is kol ánkon,

- az "Ékezet" c. magyar film veritése a Filmtudományi Inté-

zet szervez és ében és a film vitája,

- a Maka renko évforduló Unnepi mll'sora.
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- --~~-----

A Nyelvi és· Irodalmi Tanszék közmiI'vel6dési munkája

- Irodalmi Diákkör

- Nyelvészeti Diákkör

- A Magyar Nyelv Napja, nyelvészeti vetélkedők

- Az olvasási kulrúra ápolása

- A könyvtár közmiI'vel6dési tevékenységének segíÍ:ése

- Az Orosz szakkollégisták odesszaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí és leningrádi élménybe-
számolói

A Mlfvészeti Nevelési Tanszék közmlt'vel6dést munkája

- Diákkör szervezése képzőművészert alkotások esztétikai e-

lemzésére

- Rajz szakkor megszervezése a nem szakkollégisták manuá-
lis rajzi készségének fejlesztésére

- Tárlatlátogatás, kiálHtások

- Bábjátszó szakkör szervezése

- A főiskola énekkarának működtetése, a rendezvényeken való

részvétel biztosítása

- Diákkör szervez ése zeneművek meghallgatására, elemzésére

Md'vészeti együttesek, körök, szakkörök

A mJvészeti egyurresek revékenységUkkel gazdagítják a főiskola

kulturális életét, kiegészítik a főiskola oktató-nevelő rnunkáját ,

al Tanopt íkurn a főiskola és a MüM munkas-dták szÚtjátszó
kör e, Bemutat öir nag)' létszámú kozonség hallgatta. Legsi-

keresebb da rabjuk: Őrkény: Haláltáne c. darabja és a Fdía-

kola í Napok keretében bemutatott iskoladráma előadása volt.

bl Over mek íáréksz ín, Az egylittes a tanév során többször adott

m Cfsort a főváros kozterulereín és kUlönböz6 intézményei-

ben. A jövőben nagy gondot fordet a bízotr ság arra, hogy a

hallgatók alaposan megismerjék ezt a munkát, amely segít-
séget nyújthat a leendő pedagógusnak a tanításon k(vUli fog-

lalkozásokon (Unnepélyek, kirándulások stb.).
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el Énekkar. Sz ínvonalas mtfsorszámokkal készült fel a főiskola

állami Unnepein való részvételre. Csaknem minden évben
kész ul rádiófelvétel mtfsorukb6l. Évente több alkalommal sze-

r epel a kerulett tanács, a pártbizorrság és a MüM rendez-
vényein.

dl Bábjátszó-kör. Sikeresen szerepelt a Főiskolai Napokon, a
ballagási unnepségen és a gyermeknapon, Több alkalommal
tartottak előadást a gya kor-l öiskol ában és az óvodában.

el Tánc-szakkör. A MüM fíataljatval közösen szerveztUk,egye-
lőre kevés taggal mdkodtk,

A közéletiség igényének fejlesztése, klubéler

Megnövekedett a klubélet iránti érdeklődés. Az elmúlt évben lét-

rejött BTF és a Kézmaipari Vállalat KISZ-szervezeteinek munkás-diák
ifjúsági klubja , E klub 1979-től benevez a "KtválihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö Ifjifs ági Kluh" pályá-

zatra, A klub célkitŰzései megegyeznek a Közmil'velődési Bizottság céf -

kitUzéseivel. Polgárjogot szerz err a Körkép c. általános közmtIvelődé-
si fö rum nak , Megteremtette a Politikai-Világnézeti Eörumot,

Az önmt!velés igényének fejlesztése

Megtörtént a Tani-tani c. főiskolai kiadvány profiljának kiala-

kítása. A lap évente három alkalommal jelenik meg. Felöleli a f6is-
kola életének kulonbozö teruleretr, Az Iskolar ádí ö ebben az évben kezd-

te meg n1ilködését, funkc íöjét az egyéb kommunikációs eszközökkel j6l
látta el (faliújság).

A Főiskolai Napok

A rendezvénysorozat több célt valósított meg:

- igyekezett osszképer nyiljraní a főiskola kulrurélts-koamdve-

lődésUgyi tevékenységének egészéről,

- akt íviz álra az eddig még be nem kapcsolcdorr hallgatókat va-

lamely, számukra hasznos tevékenységi forma iránt,

- testvérintézmények és a velünk egyUttm~ködési szerződést kö-

tött szervek dolgozói is berekínthertek főiskol;ink életébe,

- csökkenteni kívánta a tavaszi prograrnek zsúfoltságát.
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A célok megvalósultak. Valamennyi tanszék és bizottság lelke-
sen kapcsolódott be az elökész írö-szerveaö munkába. Az egyes rendez-

vények magas szfnvonalar rukr oztek,

Összefoglalva megállapítható, hogy kultur álihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAís élettinkre a pezs-
dul és, fellendillés a jellemző. Erősödött a közmtTvelődési tevékenység

keretében végzett eszmei-ideológiai nevelőmunka és a pedagógus hiva-
tástudatra nevelés. Megnőtt a kozm dvelödés í tevékenység iránti igény.

Ógy ér ezz uk, hogy hall gat öink jobban rnagukénak érzik főiskolánkat. ja-
vult a koz érz et ük,

Az eredmények mellett néhány gondunk is akad:

• szukségesnek érezzük a ver a- és pr özamcnd ö diákkör létre-

hozását.

- jobban be kell vonnunk hallgatóinkat a GyermekjátékszÍn és

a Mini-bábszakkör munkájába.Ój öntevékeny munkaformát kell

ker esnunk, amely megismerteti a hallgatókat az általános is-

kolai kultur ál is rnunka problémáival.

A közmt!velődési aktivák képzésére több energiát kell fordtta-

Gerenday Endre

a Közml1velődési Bizottság elnöke

nunk ,
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A FELVÉTELI ELŐKÉSZrrŐBIZOTTSÁG

Célunk és feladatunk kettős:

1. Segíteni a fizikai dolgozók pályára alkalmas, tehetséges gyermekei-
nek a felvételire való felkészUlését.

2. KISZ-tagjainkat bevonni egy határozott politikai célt kovetö mun-
kába, amely számukra bizonyos szakmai jelleg!! gyakorlatot is biz-ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rosű ,

Ebben a tanévben két 1. éves hallgató vette át a KISZ-össze-
kötMfeladatokat. A harmadévesek kéthavi koz.ös munka után adták át
a stafétabotot a két elsőéves hallgatónak, akik zökkenőmentesen folytat-
ták a munkát, Lados Ágnes és Juhász Ágnes a FEB ügyét sajátjának te-
kinti, munkastílusuk valóban "összekötő" jelleg!!: egész évben rendsze-
resen tartották a bízottaággal a kapcsolatot, a diáktanárok köztí szer-
vezőrnunkár pedig egyre önállóban és határozottabban végezték. Nem-
csak ellátták rnunkájukat, hanem szUntelenUl keresték a jobb megoldás
leheröségét.

Ez évben is vállaltuk a III. o. nyelvtan és a Ill. -IV. o. matema-
tika feladatlapok tervezését. A matematika felvételire való tekintettel a
II. félévben kUlön feladatsort kész ítettünk a III•• illetve a IV. osztályo-
sok részére. A IV. osztályosok a választott felvételi tárgy szerint a II.
félévbenvagy matematikát, vagy történelmet kaptak. Történelemből két
feladatsorral egészftetruk ki a központí feladatlapokat, ezeket a saját
íelvételunk.igényei szerint állftottuk össze.

Az eddigi levelező formát - ebben a tanévben először - havon-
kéntikonzulrácíöval egészftettuk ki. Az új rendszer a kovetkezö mecha-
nizmusszerint mríkodött:

Az első feladatlapokat postáztuk. és közöltUk a konzultáctö he-
lyét és idejét. illetve a megoldások bekUldésének határidejét. A beér-
kezettmegoldásokat diáktanáralnk ktjavítotték, A konzultáción a koz ép-
iskolásokátvették a kijavított dolgosaratkat és a következő havi feladat-
lapokat. A tárgyat patronáló tanár vezetésével egyrészt megbeszélték a
megoldásokat, másrészt előkészítést kaptak a következö feladatsorok
megoldásához. Egy konzultáció rendszerint három órás volt.

Az új rendszer admlniszrrációját,a javltások, értékelések nyU-
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vánta rtásér KISZ -esetnk idén nagyon lelkiismeretesen, rendszeresen vé-

gezték. Néhol - főleg év végén - akadtak kisebb szervezési hibák, de

az új rendszert! előkészítés összességében zökkenőmentesen folyt. Ez

természetesen nem jelenti azt. hogy problémáink megoldödrak, A II.
félévben változatlanul nagy volt a lemorzsolódás mind a konzult ác íökon,

mind a levelezésben. Kérdőívet kuldrunk ki, amelyben távolmaradásuk
okairól érdeklódtunk. A válaszok zömmel időhiányról, a feladatok ma-
gas sz inrjé ról , megváltozott továbbtanulási szándékukról sz öltak, Dták-

tanáraink részt vettek a Pályaválasztási Tanácsadó által szervez etr szo-
kásos Ny ílt Napon, ahol sikerült jónéhány koz épiskol ést robor oznt a FEB
elökészűöjére,

Az esztergom kozponr nyári m ödszerraní tanfolvámot tervez a
d íáktanároknak, SŐt már kozos kiadványa is van aihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAran fr öképzös FE&nek.

A FEB elnokök évente 1-2 alkalommal kicserélik tapasztalata ikat , a

diáktanárok is tartottak kulon tanácskozást. Budapesten még mindig nem

sikerült jelentős en megemelni a fizikai dolgozók azon tehetséges gyer-

mekeinek a számát, akik tanítók szeremének lenni.

Diáktanára ink vállalták. hogy megfigyelőként részt vesznek a
felvételi bizottságok munkájában, ahol várhatóan hasznos tapasz ralarckar

fognak szereznt,

A jövő tanévben foly tat juk és rokéler es űjuk a konzulr ác í öval bO-

v íretr levelező előkészítő rendszerét. A felvételiző IV. oszr ályosok ré-
szére a téli sz unerben intenzív tábor sze r-d elökészfröt sz ervezunk a ll.

félévi lemorz sol öd ások ellensúlyozására. Csökkenteni fogjuk a megoldan'
d ö feladatok rnenny ís égét, és me gszervezzuk a köz éptskol ások jobb tá-
jékoztatását. Változatlanul figyelemmel ktsér juk a levelezésben részt

vett és felvételt nyert hallgatók tanulmányi eredményét. és bekapcsol-

juk őket a FEB munkájába.

Lengyelné Szilágyi Ágnes
a Felvételi Elökész ítö Bizottság elnöke
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CSOPORTVEZETŐOKTATÓKMUNKAKÖZÖSSÉGE

.Az 1978/79-es tanévben amunkaközösség tevékenysége a kö-
vetkezö feladatok megvalósftására hiányult:

- az évfolyamfelelősi rendszer kiépítése, feladatkörének kia-
lakítása, összehangolása a főiskolánkon ebben a tanévben tijonnan létre-
hozott évfolyam KISZ-vezetóségekkel,

- az üjúsági parlament előkészítése, közremCIködésaz Intézke -
dési Terv végrehajtásában,

- nevélőmunka végzése az állami csoportokban, kulonös tekin-
tettel a tanítói, óvónői hivatástudat kialakftásában, fokozásában.

A felsorolt feladatokon túl a csoportvezető oktatók és az évfo-
lyamfelelősök aktívan koaremtlkodtek a hallgatók ószi mezőgazdasági
munkájánakszervezésében, a hallgatók tanulmányi, érdekvédelmi tevé-
kenységénektámogatáaában,

A főiskolai élet szfnes, nevel6hatását tekintve is eredményes
rendezvényei voltak a Ill. évf. ballagása, a II. évf. által rendezett tré-
fás "vásár", az 1. évf. által szervezett Ill. 15-i megemlékezés.

Az egyes évfolyamok speciális tevékenységét az aktuális fela-
datokés az évfolyarnaktfvák szervezőkészsége.akrihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAív ttésa határozta meg.
Ezekmegszerveaésében jelentős szerepuk volt az évfolyamfelelős ok-
tatöknak; 1. évf. Per-lat Rezsöné, II. évf. Hegedús Józsefné, lll. évf.
DonáthPéter és a spec. tagozaton Schottner Ede elvtársaknak.

Bizonyos eltérések ellenére az évfolyamfelelősi rendszer m/!'-
ködésiformái az 1978/79-es tanévben az alábbiak szerint alakultak:

- A Csoportvesetö Oktatók Munkaközösségén bellJl m6ködó ss:
folyamfelelősi kollekt(va munkája,

(Évente 4-5 alkalommal a nevelési, mozgalmi feladatok meg-
beszélése, kölcsönös tájékoztatás. főiskolai tennívalók lebontása évf0-

lyamszintre, tapasztalatcsere, Munkaértekezletetnken részt vesznek az
évfolyamvezetéségekKISZ-titkárai is.)

- Megbeszélés a csoportvezető oktatókkal (évfolyamonként), (A
speciális tagozaton évi 2-3 alkalommal, a nappali tagozaton évi 5-6 al-
kalommal.)
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- részvétel a KISZ-vezetőségihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtanácskozása ín;
- az éves akc íöprogram összeállítás ának, megval ösfrásának se-

gítése;
- a tansz ékt ös szekötők tájékoztatása,

- az érdekvédelmi munka beindítása,
r-endkívul t segélyek stb.)

- az évfolyam -rendezvények segítése (tervez és -szervezésben) ;
- a KISZ-évfolyamvezetőség alapszerveket ellenőr zö-értékelö ,

patronál ö tevékenységének szorgalmazása.

felkészítése;

segítése; (DJB-munka,

- Folyamatos kapcsolattartás a csoportvezető oktat6kkal. (Ese-
tenkénti problémák, nehézségek tisztázása, kolcsönos tájékoztatás.)

- Folyamatos kapcsolattartás a m unkakozosség vezetŐjével.

- Kapcsolattartás az "elsörokű tanulmány i hat6sággal". (Fóígaz>
gat ö-helyerres , tagozarvezetö , ) Lényege az évfolyam tanulmányi és fe-
gyelmi helyzetének figyelemmel ktsér ése, a hall.gatök mezőgazdasági
munkájaval kapcsolatos szervez ést, nevelési teendők,

- Kapcsolattartás a tanszékekkel és a főiskolán mOködő bizott·

ságokkal, (Ez az elkövetkező időben még fejleszthető.)

A KISZ -szervezettel val6 egYiJttmi1ködés formát:

- A főiskolai KISZ -bizOttsággal

(Informálódás az évfolyam KISZ-feladatair6l, illetve az évfo-

lyam KISZ -munkájának helyéről a főiskolai KISZ-mozgalom egészében.)

- A KISZ - évfolyamvezetőségekkel

- Félévenként évfolyamgy~és.

Az egész évfolyam közössége előtt a KISZ-vezetőséggel egyUtt

az elmúlt félévi munka értékelése, megbeszélése. A tanulmányi. moz-

galmi feladat ok Ismertetése;

- Részvétel a KISZ-vezetóképző táborban.

A m unka kezesség tevékenységének fejlesztései a nevelömunka

hatékonyságának továbbfokozása az elkövetkezendő idő feladata lesz.

GyOni Lajosné
a Csoportvezető Oktatók Munkaközösségének vezetője
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A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG

Az 1978/79 -es tanév során - a hallgat ölétszám növekedése ko-

vetkeztében - a Diákj6léti BizottságihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm unká ja is m e gs zaporodort, Egy-

re több hallgatÓI: kellett családi változások míatt tanév közben is Ój ka-
tegóriába sorolni, s a rnunkánkra ko r ábban jellemző "szakaszosság" ma
már a műlté,

Az elmólt tanév során bizottságunk legfőbb törekvése az volt,
hogy a megsokasodott feladatok mellett is érdemben foglalkozzék rnín-
den hallgat6 ügyével, s ne engedjen teret rnunkájában a mechanikus,
csupán a rendelkezések bet űjére támaszkod6 szernl életnek, E törekvé-

slinkhöz jelentős támogatást kaptunk a Csoportvezető Oktatók Munkako-

zösségétől is, amely folyamatosan figyelemmel kisérte rnunkánkat, s

mind általános, elvi kérdésekben, mind konkr ét ügyek megítélésében

sz ámíthattunk értő segítségére. Az évfolyamfelelős okra rök csaknem rnín-
den ulésunkon részt vettek, s ez biztos űoera, hogy a btzotts águnk és a

csoportvezető ok ta rök közt í kapcsolat a tanév folyamán jelentösen javult.

E javulásnak az eredménye, hogy a Diákj6léti Bízottség elé ter-

jesztett oszrondfjfeloszrás í javaslatok sz ínvonala formai és tartalmi te-

kintetben egyaránt emelkedett. Örvendetes dolog, hogy a tanév végén az
előző évinél lényegesen több egyéni és csoportos jutalmazási javaslatot

véleményezhettUnk.

Btzotts águnk elnökhelyettesi teendőit a KISZ megbizásáb6l Derné-
né Kara Mária harmadéves hallgat 6 látta el; helyére il tanév végén Balassa

Lászl ö elsőéves hallgató lépett. Munkájukat mindketten igen lelkiisme-

retesen végezték, nem riadva vissza a népszerűtlen döntésektől sem.

Munkánk egy ik legfontosabb terUletének a csoportokban foly6

érdekvédelmi munka segítését t artjuk.Az 1978j79-es tanév során öröm-
mel tapasztaltuk, hogy e tevékenység sz ínvonala - elsősorban a KISZ

érdekvédelmi felelőseinek alapos rnunkája révén - tovább javult.

Benczlk Vilmos
a D Iák] 6léti BizOttság elnöke
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A KÖNYVTÁRI BIZOTTSÁG

A Könyvtári Bizottság 1978/79. tanévi munkáját a Szervezeti
és Mdködési, illetve a Könyvtári Szabályzat által rögzftett feladatok ha-
tározták meg. Az ezekben Iefrt általános teendők mellett ebben a tan-
évben kulönös tekintettel voltunk a főiskolai munkaterv ez évi feladatai-
nak megvalósítására, nevezetesen a könyvtár állományfejlesztés l, tájé-
koztató és nevelömunkájának támogatására.

A bizottság éves munkaterv alapján dolgozott.

Az Uléseken az alábbi témákat tárgyalta meg:

1. A könyvtár tájékoztató munkájának további lehetőségei
2. A "B" és "C" épUletbeli hallgatók könyvtári ellátásának ta-

pasztalatai és jav(tásának lehetőségei
3. A gyakortöískolat "Kísdobos" könyvtár helyzete.

A megtárgyalt témákból és az egyéb tapasztalatokból foly<lllna
bizottság az alábbi határozatokat hozta:

1. A könyvtár készítette gyarapodáaí jegyzéket a bizottság basz-
nosnak tartja; felhasználásának tapasztalatait a következö tanévben osz-
szegezi.

2. Az únJ "nyílt napokat" az elmúlt évben javasolta a-bizottság.
Az volt vele a terv, hogy a hét egy délutánján a hallgatók a raktárt
mint szabadpoleos könyvtárt használhassák. Egyéves tapasztalat alap-
ján a bizorts ág űgy találta, hogy nem váltotta be a hozzáfcl'zött remé-
nyeket: a sötét, zsúfolt raktárt alig-alig keresték fel a hallgatók.

3. A bizottság tagjai eredményesen saorgalmazták a képviselt
egységekben annak a kérésnek a teljesítését, hogy a tanszékek a spe-
eiális tagozat első évfolyama számára kíírt kotelezö és ajánlott iroda-
lomjegyzéket még ebben a tanévben adják át a könyvtárnak; javasolta
továbbá a bizortság, hogy azokból a kot elezőkböl, amelyekb6l csak egJ
példány van a könyvtárban (foly öiratc ikkek), készítsenek foromásolarot,
és azt jutassák el a "B" épület könyvtárába.

4. Szukséges a jövőben a "B"épületbe járó nappalihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi tagozatos
hallgatók igényeit is figyelembe venni.
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5. A bizottság elismerését fejezte ki a konyvtárnak a Korkép,
az évfordulók, a Főiskolai Napok rendezvényein végzett munkájáérr,

6. Dicséretben részesfretre és jutalmaz ásr-a terjesztette fel a

bizottság azt a két hallgat ö. (Király Ildikó és Fodor Éva), . akik a "Kts-

dobos" könyvtár munkáját egy éven át segítették.

7. A bizottság javasolta a körryvtárnak, hogy a megnövekedett

hallgatói létszám miatt a jövőben legyen határozottabb a kölcsönzési idő

betartásában.

8. A szükos raktároz ást lehetőségek is índokol ják, de egyéb

megfontolások alapján is javasolta a bizottság, hogy a hallgatók lehető-

ség szer tnt vásárolják meg az általános iskolai tankönyveket;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszukség

szerint - javasoltuk - szerepeljenek ezek a jegyzetlistán is.

Nagyszentpéteri Géza

a Könyvtári Bizottság elnöke

97



Nábrádi István
a Sportbízottság elnöke

A SPORTBIZOTTSÁG

A bizottság ez évi munkáját számottevően befolyásolta az a
döntés, amely szer ínt a sportudvart a gyakorl ötskola épitkezéseihez kel-
lett átadnunk, a két tornaterem pedig - amelyek mintegy 900 nappali és
speciális tagozati hallgat6 oktatását szolgálják - kora reggeltől késő es-
tig zsűfolt, Mindez az anyagi eszközök felhasználását is megszabta.

A reális helyzetbo1.kiindulva a tömegsport támogatására bizto-
sított összeg zömét sárrak és más, kiránduláshoz szukséges eszközök
vásárlására fordítottuk. Erre alapozva 1979 juniusában - Buttás Pál ta-
nársegéd vezetésével - Fadd-Dombortban kajaktábort szervearunk, ame-
lyen 20 hallgat6 vett részt.

A tömegsporthoz vásárolt felszerelést haltgatöínk és okratöínk
térítésmentesen vehetik igénybe. Ennek alapján azt r-eméljük, hogy hall-
gat6i csoportja ínk (és kisebb kollektívák is) a jövőben mind több alka-
lommal szerveznek túrákat, kirándulásokat, amelyek az ország (és egy-
más) megismerésének j6 alkalmat lehetnek.

A növekvő hallgatöí létszám a sporrmozgalom és az ebből táp-
lálkozihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö versenysport alapjait teremti meg. Afeltételek már emlÍtett fo-
kozatos romlása ellenére stkertílt elérnUnk, hogy hallgatötnk képviselői
országos, fővárosi és kerUleti versenyeken indultak,eredményeik (ame-
lyekről a Testnevelési Tanszék jelentése sz öl r észletesen) viszonylag
jök, biztatóak a jövőre nézve. Azon kell munkálkodnunk, hogy átmene-
tileg a fővárosi sportolási lehetőségeket is felkutasauk, és ne engedjük
romlani a hallgarök sportmozgalmában eddig elért eredményeket. Ebben
szám ftunk a KISZ-szervezet hathatós támogatására és a testnevelő ta-
nárok további áldozatos m unká já ra ,
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PÁLYÁZATOK. VERSENYEK. RENDEZVÉNYEK

A Főiskolai Napok programjaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

F ö ts kol ánk a Tanácsköztársaság 60. évfordulója és a fe l só fokű

ra n fr öképz és 20. évfordulója alkalmából Főiskolai Napokat rendezett. A

program a kove rkezö volt:

- Március 30-án a főiskolai tanárok jubileumi képzőrnűvés zet i

kiállítása. megnyitotta Somogyi József K ossu th -d íjas sz obr ász rndvész ,

- A felsőfokú ranír öképz és 20 éve - dokumentumkiállítás.

- A hallgatók képzöm dvészeti alkotása inak kiállítása.

- Politikai-világnézeti fórum kulturális életunk ídöszer d kérdé-

se iröl , vendégUnk Pozsgay Imre kultur ál ís rntntszrer volt.

- Kosárlabda és röplabda bernuraro,

- Az 1978. évi Tudományos Dtákkör í Konferencia házi verse-

nyén 1. d íjat nyert dolgozatok bemutatása.

- A technika szakkollégisták munkáiból rendezett kiállítás és a
hobby -ktáll.Itás megnyitása.

- A Tanoptikum bemutatója.

- Jazz -est.

- Március 31-én a MINI bábegyUttes bemutatója.

- A Gyermekjátékszín bemutatója.

- A magyar nyelv napja alkalmából rendezett nyelvi vetélkedő

döntője.

- A főiskola énekkar-ának, karna rakör usának és ének-zene szak-

kollégistáinak hangversenye.

- A fŐiskola és a MOM népttánc-egyurtes ének bemutatója.
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Az Országos Tudományos DiákkOri Konferenciára benyójtott pályamun-
kák főiskolai bemutatóján (nov. 27-28. )ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnyü jt ott teljesftményukérr az 1.
félévben jutalomban r'ész esultek a kovetkezö hallgatók:

1 . d í í (800. - Ft): E ve tov ícs Gabriella. Kovács Éva, Patyi Erika-

Horváth Márta , Várnagy Tibor

II. dij (600, - Ft): Gerhauser Róbert, Raátz Judit, Vértes Magadoloa
III. dij (500, - Ft): Bagi Zsuzsa, Frák Erika, László Ágnes

Könyvutalványt kaptak:

Bruno Zsuzsa, Hornung Lászlóné,Farkas Zsuzsa -
Kun Éva. Spick Katalin, Szabö Katalin

Az 1979 tavaszán megrendezésre ker-ült XlV. Országos Diákköri Konfe-
rencián főiskolánkat a kove rkezö hallgatók képviselték pályamunkáikkal:

Bagi Zsuzsa: Alsó tagozatos tanulök kiejtésének vizsgálata. Témaveze-
tö: dr. Adamik Tamásné, OTDK IlL dÍj

Brunn Zsuzsa: A válság filozófiája, avagy a filozófia válsága.(Gondola-
tok az egzisztencializmusr61) Témavezerö: dr. Vigil
Gyula. OTDK külondí]

Evetovics Gabriella: Változó síkok Dosztojevszkij Btfn és bdDh6dés c.
regényében. Térnavezetö: dr. Adamik Tarnásné

F r ák Erika: Egy k ts ískol ás ko rű tanuló személyiségének vizsgálata.

Térnavezetö: Ungárné dr. Komoly Judit. OTDK ll.
díj

Gerhauser R öbert: Néhány m ödszer a k ís ískol áskor í magányosság fel-

ismerésére. Témavezet6: Gáspárné dr. Zauner

Éva. OTDK I. díj
Hornung Lászlóné: A topol ögía tanításának kérdései az általános iskola

alsó t agozatában. Témavezetö: Kovács Zoltán.

OTDK II. dÍj
Lászl ö Ágnes: Az általános iskola 4. osztályos tanulóinak családi és

nemi életre vonatkozó tapasztalatainak, el képze -
l ése ínek, viszonyulásainak vizsgálata. Térnavezetö:
Bársony Magda .

Pary í Erika - Horváth Márta: A hátrányos helyzetb6l adödö retardáció
kornpenz ál ás í Ieheröségeí (Adatok a cigánygyerek:elc:

nevelésének speciális kérdéseihez). Témavezet6:

Bársony Magda. OTDK I. díj
Raátz Judit: Gödöllő földrajzi nevei. Térnavezető: dr. Adamik Tamásné

Várnagy Tibor: Perspektíva és kompozÍci6(Egy szerkesztésj és látásm6d

történetének vtz sgálatas ) Témavezet6: Bálványos
Huba
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Vértes Magdolna: Személyiségformálás az als6 tagozat os anyanyelvi ok-
tatás során. Témavezető. dr. Laczkö Ott6né.
OTDK kUlöndÍj

Több éves sz ínvonalas d iákkör í munkájáért az Oktatási Minisz-

térium dr. Adamik Tamásnér elismerésben részesítette.

A főiskola "Oy er mekjátéksz ín" nevl1 m I!vészi ontevékény cso-

portja 1978-ban a Népművel ésihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi Intézet n ívöd ijét nyerte el.

A "Szép magyar beszéd" főiskolai versenye, március 13.

1. ~app Györgyi Spec. 1/2.

II. Eles István 1/7.
1II. H e é Anik6 1/2.
IV. Szara t ildik6 113.

"Pedag6gusjelöltek szép magyar beszédversenye" országos dön-
tő március 30-31.

I. Papp Györgyi

VI. Éles István

Mindkét versenyző Kazinczy -é rm e r kapott.

Egyetemek és főiskolák országos Gárdonvi Géza pr6zamond6

versenye. Eger

Papp Györgyi Spec. 1/2. IV. helyezés

A budapesti felsőoktatási intézmények hallR"2t6i számára kiCTt
Orosz nyelvi versenyen Gál Etelka ll. éves hallgató a "B " ka regö r iában

(szakosok), Ker ekes Zsuzsanna 1. éves hall gar ö az "A" kat eg6r iában

(nem szakosok) harmadik helyezést ért el.

A Főiskolai !';apok magVar nyelvi vetélkedójén a döntőbe a ko -

ve rkezö csa patok ju r otrak: Ill, 1/3, 11/9, Spec. Ill, 2 , 5 . A verseny

győztese: a speciális tagozat 1/5. csoportja.

Az óvodai, az általános iskolai és a hozzá kapcsolódó intézmé-

nyek nevelő-oktató munkájának tapasztalataival kapcsolatban meghirde-
tett pedagógiai pályázaton Horváth Marra és Pary í Erika 1. díjar nyer-

tele. (MtfvelődésUgyi Koz löny , 1978. évi 16. szám)
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A FŐiSKOLAI TÖMEGSPORTVERSENYEK

ÉS ASZAKOSZT ÁLYOK EREDMÉl\'YEI

Tömegsport

Az elmúlt tanév során íöískolénk hallgatói az előző évekhez ha-

sonlóan jó eredménnyel szerepeltek a más szervez etek által rendezett

sportrendezvényeken, és megfelelő számban vettek részt a tömegsport
megmozdulásokon. A versenynaptár rossz összeállításából adódik az a

r ény, hogy a versenyek többségére a tavaszi időszakban került sor, így
ősszel hallgatóink elsősorban a kulonbozö t6rákon képviselték a főisko-

lát.

Az igazi versenyidőszak ez év januárjában kezdödort, s az el-

múlt idő alatt torna, röplabda, úszás, kos árlabda, atlétika, labdarúgás,

lövészet (MHSZ), vívás, asztalitenisz, sakk és tájfutás sportágakban

voltak kUlönböző versenyek (29 verseny), amelyek során - a fŐiskola
ilyen irányú versenyekre történő felkészítési lehetőségeit figyelembe vé-

ve - megfelelően szerepeltUnk. Figyelmet érdemel ezek köz ul , hogy női

tornász, csapatunk két budapesti Ill. oszt. CSB fordulót megnyert, röp-

labda csapatunk 7 versenyen indult, és 4 első helyezést szerzett, ro-

vábbá női kosárlabda csapatunk veretlenUl vett részt a Budapesti Fel-
sőfokú Tanintézetek Spa rtakíádjának tavaszi fordul öjában,

Jelentős esemény volt a PJOT (Pedagögusjelölrek Országos Ta-

lálkozója) alkalmából rendezett veraerry sorozat, ahol a helyezéseket fi-
gyelembe véve főiskolánk az índul ö 13 főiskola nem hivatalos rangso-

rában a negyedik helyet szerézre meg.

A fenti eredmények ellenére nehézségek adodtak a házi tömeg-
spcrr-megmozdul ások rendezése és Iebonyolfrása terén. A sportudvar

megsz dnése, továbbá a nem eléggé szerenesés ter ernbeoszrás (az "Ed -

z ett Ifjúságért" rnozgalorn próbáinak t elihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAje s fréséhez) hozzájárult ahhoz,
hogy több ilyen rendezvény látogatottsága elmaradt a kívánatostól. A

hallgatók aktivizálására jobban oda kell figyelni. Gondok vannak az MHSZ
Iovész klub ter-uletén is, hiszen sem a Iőt ér jelenlegi helyzete, sem a

fegyverek állapota nem teszi lehetővé az eredményes munkát, A sak-

koz ök technikai felszerelését is bővíteni kell.

A fentieket összefoglalva - az errilftett problémák ellenére is-
eredményes munkát végeztUnk.Ehhez a munkához nagy segítséget nyújtott
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f6iskolánk párt- és állami vezetése, továbbá KISZ - bizottsága. amely

szerveknek kosz onetunker fejezzük ki, és reméljUk, hogy az elkövetke-
ző idöszakban is mindent megtesznek aminőségi és tömegsport ered -
ményesebbéihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt étel éhez ,

A m inóségi és a tömegsport versenyeken elért eredmények

Asztalitenisz
1. TerUleti Tömegsport Kupa (TTSK) verseny (1979. IV. 21. )

- Női csapat 1. hely

- Férfi csapat 1. hely
2. Egyetemi és Fötskola í Asztalitenisz Bajnokság (1979.IV.I0-U.)

- Részvétel a férfi egyéni versenyben.

Atlét ika
Pedagógusjelöltek Országos Találkozója (PJOT) (1979. N.9-11.
Győr)

- Súlylökésben 2. helyezett Orosz Kr iszt ína m. évf, hallg.

- 100 m sfkfutásban 4. helyen végzett Gyóri Éva 1. évf.

- Távolugrásban 4. és 6. helyet sz er ezrunk meg.

Kosárlabda
1. Budapesti Felsőfokú Intézmények Spartakíádja (1978-79.)

- Nói csapat 1. hely

2. TTSK verseny (1979. N. 21.)
- Nö í csapat 1. hely

3. Föts col ánk fennállásának 20 éves évfordulójával kapcsolatos

sportnap (1979. Ill. 30.)
- Nói csapat 1. hely

Labdarúgás
1. TTSK verseny (1979. IV. 21.)

- Férfi csapat 3. hely
2. Budapesti Fel sőfokú Intézmények Spartaktádja (1978-79.)

- Részt vett a női és a férfi csapat.

Lövészet
1. E~etemi és Főtskola i Csszetett Honvédelmi Verseny, Pécs,

(1979. N. 5~7.)

- Részt vett mind a női, mind a férfi csaparunk,

2. Budapesti Főiskolák Lövészversenye (1979. május 6.)
- N6i csapat 4. hely
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Sakk

Röplatxla

1. Téli Teremroplabda Bajnokság (1979. I-II.)
- Női csapat 1. hely ,

2. Ker Uleti Nöna pi Roplabda Torna (1979. Ill. 4.)
- Női csapat 1. hely

3. Országos Egyetemi és Főiskolai Roplabda Bajnokság (1979. I-II.

- Női csapat a 8 legjobb közé kerUlt.
4. Főiskolánk fennállásának 20 éves évfordulójával kapcsolatos

sportnap (1979. Ill. 30.)
- Részt vett a női csapat.

5. PJOT (1979. IV.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs-rr.)

- Női csapat 3. hely
6. TfSK verseny (1979. IV. 21.)

- Női csapat 1. hely
7. KerUleti "Május 1." Kupa (1979. V. 1.)

- Női csapat 1. hely

Bánki Donát Sakktorna (1979. V. 5.)

- F érti csapatunk 14. helyen végzett.

Tájfutás
Országos Egyetemi és Főiskolai Tájfutó Bajnokság (1979. IV.)

- Egyéni versenyben Jenővári Gabriella 6. helyen végzett.

Torna
1. Budapesti Ill. oszt. CSB-n (1979. III. 10.; ésIV. 19.)

- Női csapat 1. hely
2. Főiskolánk fennállásának 20 éves évfordulójával kapcsolatos

sportnap (1979. lll. 30.)

- Női csapat 1. hely

3. PJOT (1979. IV. s-u.:
- Női csapat 2. hely

Turisztika
1. Hegyvidéki Ifjúsági Napok (1978. X. 25.)

2. PUisnyergi Emléktúra (1978. X. 29.)

3. Csillagtúra (1978. XI. 26.)
4. Több kísebb túrán részvétel.
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Úszás
PJOT (1979. IV. s-ir.)

- 3xl00 m váltó 1. hely Gyenese Györgyi Il. évf. hall.

Turi Judit 1. évf.

Nell Katalin ll. évf.
- 100 m hát 1. hely Turi Judit 1. évf.

o 100 m gyors 3. hely Gyenese György I Il. évf. hall.

o 100 m mell 4. hely Nell Katalin ll. évf.

Vívás
Országos Egyetemi és Főiskolai V(vó Bajnokság (1979. IV. 5-7.

o Egyéni tőrverseny 3. hely Bezerédi Katalin 1. évf. hall.

A fóiskolánkon több sportágban házibajnokságor (atlétika,kosár-
labda, labdarúgás, röplabda, úszás), továbbá űszihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö áborr és vfzitábort

rendezt Unk,
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STATISZTIKAI ADATOK
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Az alkalmassági és felvételi vizsgák adatai

1978/79. tanévre
1978(79.
tanévre 1979. tanévre

Tagozat Tanítói szak Óvónoi szak

283

247

Spec tál is Nappali Esti

161 56 Nem Indult

154 56 évfolyam

72 20

12 6

197+ 28

173 28

61 9

23 3

Nappalt Esti

Jelentkezett:

ebből: no

285

252

85

43

fizikai

termelés ír ányihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAít ö

Tanulmányait megkezdte:
+

255 171+

ebből: nÓ 220

72

35

fizikai

r errnel és tr ányfr ö

153

+ ár tr ény írorrakkal



Tanév

A hallgatói létszjrn alakulá~a

Tagozat
Tanítói szak Óvóni5i szak

1. évf.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. évf. Ill. évf. Összesen 1. évf. II. évf. O s sze sen

Nappali 255 202 1 Ul 558 28 19 57

Spec iál is 197 166 - 363

Esti 171 272 196 539

Esti - - - - - 407 407

1978/79

1979+

+ Az esti tagozat óvónői szakán a tanév február l-töl január 31-ig tart,

A tanulmányi átlageredmények alakulása (nappali tagozat)

Tanév Félév
A tanítói szak átlaga Az óvónői szak átlaga Főiskolai átlag

1. évf. Il. évf. Ill. évf. 1. évf. II. évf. Összesen ebből fiz.

1978/79. I. 3,37 3,41 3,96 3,54 3,38 3.49 3,46

II. 3,40 3,68 3,90 3,77 3,49 3,60 3,60

C
co



Az oklevelet nyertek adatai

Év Tagozat

Tanítói oklevelet szerzett Óvónői oklevelet s zerzihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe rr

Ö Az oklevél minősítése Ö Az oklevél minősttése
sszesen Jeles Jó K oz e - Elég- sszesen Jeles [ö K oze - Elég-

pes séges pes séges

Esti 132 214

1979 , Nappali 99

184

6

10

64

82

18

445

o
33

4 9 5

66

28

86 6

A dÍszoklevelek adományozása

A el {.qzoklt'vél

kiadásának

éve

Ara nyokl evél

(50 éves)

Gyérnántoklevél

(60 éves) (60S éves )
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÍTÓlOKLEVELET NYERTEK

NÉVSORA

1979.

Nappali tagozat

1. Arató Gabriella

2. Árvay Anna

3. Bagi Zsuzsanna
4. Barabás Józsefné

5. Bárdi NÓTa
6. Bart ökné Tc:th Erika

7. Bárai Gyöngyi

8. Berezt Mária
9. Bércz í Péter

10. Ber ki Mária

ll. Bezsenyi Judit
12. Biró Lászlóné Márrat Mária

13. Bolvári Mária

14. Brunn Zsuzsanna

15. Bujdosó Lászlóné

16. Bur ján Zsuzsanna
17. Chil kö Katalin

18. Czaga Judit
19. Csimma Ilona

20. Deméné Kara Mária
21.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAD töss í Gyöngyi

22. Dolánszky Gyöngyi

23. Domán Kinga
24. Drózdi Sarolta

25. Durr Erika

26. Ercsényi Judit
27. Erdélyi Lászlóné

28. Farkas Zsuzsanna

29. Fehér Ágnes

30. Frák Erika
31. Galatin Anna

32. Gál Sándor

33. Galla Mária
34. Gallusz Ilona

35. Gerhauser R (Dert Imre

36. Gonda Róza

37. Gutné Nagy Mária
38. Hada Kamilla

39. Hajdu Gábor józsef

40. Hajdu Katalin
41. Hell ebrandt Hilda

42. Hornung Lászlóné

43. Horváth Mária
44. més Ibolya
45. Ivánova Mar íjka

46. Izrael Melinda
47. jánosi Magdolna

48. juhász Bernadett

49. Kerekes Elek

50. Kincses Zsuzsanna
51. Ktss Ágnes

52. Kos ínsky Ágnes

53. Kovács Margit
54. Kovács Nöra

55. Kovácsné Vadász Ágnes

56. Kukoda Ildikó

57. Kun Éva
58. Labanczné Molnár Eszter

59. Láng Erzsébet

60. Lázár Judit
61. Losonci Csilla

62. Lukács Mária
63. Madarász Márra

64. Márkus Péter

65. Mészáros Katalin

66. Munkácsy Gyula
67. Nagy johanna

68. Németh Éva
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69. Németh Rita
70. Nyári Kl ára

71. ObetkihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö Katalin

72. Odor Márta
73. Ola rny ík Magdolna

74. Orosz Kr ísz r ina

75. Pákozd i Anikó

76. Pándy Ágnes
77. Pásztor Márta

78. Patkó Judit
79. Patyi Erika

80. Petper Julia
81. Pöcstk Dóra

82. Pokorny Gyöngyi

83. Raátz Judit
84. Re isz Gabriella

85. R us íts Lászlóné

86. Simon Judit
87. Spick Katalin
88. Szab ö Katalin
89. Szakolczai Katalin

90. Szász ildikó
91. Szecs6dy Zsuzsanna
92. Sz íger i Angéla

93. Tarsoly Edit
94. Tavaszi Márta

95. T öeh Zsuzsanna

96. Töreky Zsuzsanna

97. Ulrich Péter
98. Vicz ing Erzsébet

99. Wallenstein Katalin
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ÁLTALÁNOSISKOLAI TANÍTÓI OKLEVELET NYERTEK
NÉVSORA

1979.

Esti tagozat

1. Ágh Edit
2. Ant6kné Liebhardt Ágota
3. Babinszky Antóoia
4. Baköaé Huba Magdolna
5. Bali Gyöngyi
6. Baltk6 Csilla
7. Balogh Árpádné
8. Balogh Éva
9. Balogh J6zsefné

10. Balthazár Attiláné
ll. Bekes R6zsa
12. Berkes Ferenc
13. Bir6 Ágnes
14. BtrihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö N6ra
15. Bír öné Bukszár Éva
16. Bíröné K arács Ágnes
17. Bodasár Mária
18. Bönáné Puskás Katalin
19. Boros Katalin
20. Bordén Irnr éné

21. Bösze Rita
22. Burján Mária
23. Csákvári János
24. Csapi Sándor
25. Császár Gézáné
26. Csengeryné Nagymarosi Katalin
27. Csépke Attiláné
28. Cs íkné Kovács Éva
29. Csiszárné Ta res í Judit
30. Csurop Edit
31. Deák Péterné
32. Dr obek Elvira
33. Dr ö rh Ágnes

34. Fábián Zoltánné
35. Farkas Mária Anna
36. Fa rkasné Bukovszky Alice
37. Felényiné Tamás Angéla
38. Ferenczné Vizkelety Erzsébet
39. Fila Zoltánné
40. Fischer Miklós
41. Földi Sarolta
42. Frömmel Katalin
43. Gabriel Andrea
44. Gácsiné Kettler Erzsébet
45. Galambosiné Polyák Magdolna
46. Gárdonyi Zsuzsanna
47. Gerencsér Mária
48. dr. Gergely Zoltánné
49. Gindert Mária
50. Gombás jenöné
51. Görgey Mária
52. Gurubiné Jóoás Katillin
53. Gyarmatiné Paor Lilla
54. Hajagosné Kiss NÓTa
55. Halla Katalin
56. Hámoriné Kasza Eszter
57. Hebling Vilmosné
58. Hegyvári Péterné
59. Helembai Jánosné
60. Henk Éva
61. Hor ánszky Andrea
62. Horváth Anralné
63. dr. Horváth Károlyné
64. Horváth Zsuzsanna
65. Huszárné Mezósi Annamária
66. Ibrány i Márra
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67. Ivánku Eszter

68. Izsépi Marta

69. Kállai Erika

70. Kalocsa Mária
71. Kalmár Möníka
72. Kál öczí Isrvánné

73. Kánr orné Var-asdják Már-ta

74. Kapalyagné Zsigmond Anna

75. Káplár Judit

76. Karner Anikó
77. Kásáné Madarász Ágnes
78. Kaszásné FUle ildikó

79. Kenyó Mihályné

80. Kiss Gabriella

81. Kisné Száva Eszter
82. Knó:lelné Hinkel Katalin

83. Kondacs Katalin
84. Koppány Hílda
85. KorihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAány í István

86. Kovács Ágnes

87. Kovács Beatrix

88. Kovács Gyöngyi

89. Kovács Zsuzsanna
90. Kr-eíger Éva

91. Kripta Mária

92. Krisrófné Györkös Katalin

93. Kurta Andrásné

94. Kuthyné Taba Judit

95. Ladányi Zsuzsanna
96. Líener Márta
97. L6cziné Murva í Sz ílvía

98. Lórántfy Zsuzsanna

99. Löveyné Labor-ct Ágnes

100. Magassy Irén

101. Máhr Zsuzsanna

102. Mariházi Zsuzsanna

103. M árkus Andrea

104. Márkus Erzsébet

105. Marlok Borbála
106. Martinka Gyuláné
107. Máthé F er encné
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108. Máty ás Már ta

109. Megyeriné Skapér ildikó

110. Metzné Nagy Ilona
lll. Mezei Hedvig

112. Mezei Katalin
113. Molnár Gáspárné

114. Mor vaköz i Marianna

115. Mözes Józsefné

116. Muhlhauser G erha rdné

II 7. Nagy Géza

118. Nagy Jánosné
119. dr. Nagy Pérer né

120. Nagyné Vágó Éva
121. Naményiné Mar kö Edit

122. Nógrádi Veronika

123. Odonics Gyöngyi
124. Or-oszt Erzsébet

125. Orosz Julia

126. Pékné Szarka Éva
127. Pínr ér Ágnes

128. P6th Irén

129. Pupek Márta
130. Rad6czy Ágnes
131. Reich Zsuzsanna

132. Rekop Györgyné

133. Rendek Zsuzsanna
134. Reznicsek Edit
135. Reviczky Pálné
136. Rozgonyi Dezsöné
137. Rumán Sándor

138. Ruszti Zsuzsanna

139. Sáfárné Matus Katalin
140. Sár köz í Tiborné

141. Sebestyén Erika

142. Sik Lászl6
143. Simkai Marianna

144. Solyrnost Márta
145. SteigerwaId Lajosné

146. Stemter Mihályné
147. Schlelsz Sándorné
148. Schillekné Mör ícz Judit



149. Schmidt Klára

150. Schmidtné Bertalan Beáta
151. Schumi Erika

152. Szabo Jánosné

153. Szalay Györgyi

154. Szamosi Györgyné

155. Szany i Dezső
156. Szarvasné Ambrus Zsuzsanna
157. Sz écsihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí Annamária

158. Sz écs í Andrea
159. Szeleczki Zs öfía

lóO. Széles Erzsébet Zsuzsanna
161. Szélves Beáta

162. Sz iger í Róbertné
163. Szokola í lrnr éné

164. Szolgay Márra

165. Szrankov ícs Éva

166. Takács János

167. Tarjány t Anna

168. Tavaszi Edit

169. TCLh Anna

170. TCLh Endréné
171. TCLh JÓ'Lsefné

172. Tömpe Fer encné

173. Török Zsuzsanna

174. T rau rn Jánosné

175. Ujházy Gizella
176. Ur Gézáné

177. Vajda Imre
178. Va jd áné Bodr ogí Éva

179. Váradi [özs efné

180. Varga Attiláné
181. Varga Éva

182. Varga Ibolya

183. Vass Judit

184. Vildné Zágonyi Annamária
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ÓVÓNŐIOKLEVELET NYERTEK

NÉVSORA

1979.

Nappali tagozat

1. Balatoni Györgyi
2. Basa Anikó
3. Breuer Judit
4. Czémán Erika
5. K6ti Gabriella
6. Kredírs Ágnes
7. Laki Zsuzsanna
8. Latorczát Beára
9. Par6czay Mária

10. Richter Mária
ll. Schmidt nd ikó
12. Seres nona
13. Simon Gabriella
14. Sz éplakí Márta
15. Tamás Emese
16. Tasnádi TUnde
17. Torma Anna
18. Török Mária

116



ÓVÓNŐI OKLEVELET NYERTEK

NÉVSORA

1979.

Esti tagozat

1. Ács Zoltánné
2 -Ó. Ablonczyné Vándor Margit
3. .Ádám Lászlóné
4. Ag6cs Ágnes
5. Ágoston Gizella
6. Ágoston Péterné
7. Almási Zsuzsanna
8. Annus Gáborné
9. Antal Klára

10. Anrol ík Éva
ll. Arany Jánosné
12. Árvainé Fördös Katalin
13. dr. Bay Lászlóné
14. Bakirdzi KírihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAía k í

15. Bakos Anna
16. Balázs Tiborné
17. Barca Zöra
18. Bárdi Zoltánné
19. Bárdos Klára
20. Barsik Andrásné
21. Barsi Zoltánné
22. Bartos Katalin
23. Batáné Sipos Ágnes
24. Bazsö Zoltánné
25. Bécsi Erzsébet
26. Belina Józsefné
27. Bencze Györgyné
28. Bene Éva
29. Benedek Gyuláné
30. B enkö Lászlóné
31. Benkő Ildikó
32. Benyusné Nyiri Veronika

33. Bereczkí Katalin
34. Berta Judit
35. Bertalan Eszter
36. Betáné Hámori Zsuzsanna
37. Bezdán Istvénné

38. Biró Sára
39. Biró Zoltánné
40. Blaskovtcs Józsefné
41. Boda Jánosné
42. Bödi Ferencné
43. Bodogán Sándorné
44. Bodor Gyuláné
45. Bogdányiné Kovács Aranka
46. Boros Jánosné
47. Borszékí Ilona
48. Bosny ák Gabriella
49. Brandt Éva
50. Bucherna Nándorné

51. Buka Jánosné
52. Csákányi Magdolna
53. Csanádi Edit
54. Csányi Lászl6né
55. Csap6 Lászl6né
56. Csaray Zoltánné
57. Cs er Gabriella
58. Cser Míklösné
59. Cs tk Ágnes
60. Csukonyi Magdolna
61. Csupor Sándorné
62. Cz ínkora Lászlóné
63. Dant Borbála
64. Darida Józsefné
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65. Deák Mária
66. Dencsik Péterné
67. Deutsch Károlyné
68. Dtczku Gyuláné
69. Dienes Judit
70. Dobos Lászlóné
71. Dornján Lászlóné
72. Dösa Zsuzsanna
73. Dringó Lászlóné.
74. Egerváriné Hernádi Gabriella
75. Eígler Ferencné
76. Ernökey Ildikó
77. Ercsényi Györgyné
78. Erdei Mária
79. Erdészné Barna Erzsébet
80. Erős Sándorné
81. Fábián Sándorné
82. Fábián Zsuzsa
83. Farkas Gyuláné
84. Farkas Judit
85. Farkas Lászlóné
86. Farkas Zsuzsanna
87. Fazekas Kr íszt ína

88. Fehér Rita
89. Fehér Péterné
90. Fehérvári Lászlóné
91. Fejes Mildösné
92. FihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe jesné Écsy Judit
93. Fekete Klára
94. Felföldi Istvánné

95. Felnerné Szilágyi Zsuzsa
96. Fenyvesi Péterné
97. Forgács Ágnes
98. F o r-ín ros Kálmánné
99. Főfai AttHáné

100. Fuhl AttHáné
101. Fuzest Józsefné
102. Fiizvöl$Yi Jánosné
103. Gaál Agnes
104. Gábori Pálné
105. Galambos Józsefné
106. Gárdonyi Gézáné
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107. Gáspár Edit
108. Gauer Józsefné
109. Geiszlinger Ferencné
II O. Gellért Györgyné
lll. Gerendöné Fl örkíevítz Hajnalka

112. Gerber Józsefné
113. Gergely Jánosné
114. Gimesi Lászlóné
115. Gólya Istvánné
116. Gondi Jánosné
117. Gonzáleszné Imre Beáta
118. Göröcs Józsefné
119. Gulyás Gáborné
120. Gulyás Jánosné
121. Györkös Istvénné

122. Hajas Józsefné
123. Hajdu Barnáné
124. Halácsy Katalin
125. Halasay Mildösné
126. Halász í Istvánné
127. H a tupka Ttborné
128. Halvax Béláné
129. Hamza Ed it

130. Hangai Istvánné
131. Hasuly Imréné
132. Hatlaczky Istvánné
135. Havas Gáborné
134. Havasi Istvénné
135. Hegedús Rita
136. Herezeg Magdolna
137. Herjeczki Károlyné
138. Hogenbuch Gabriella
139 •. Horváth Éva
140. Horváth Katalin
141. Horváth Lászlóné
142. Horváth Magdolna
143. Horváth ·Mária
144. Horváth Pálné
145. Horváth Zsuzsanna
146. Hor ompö Éva
147. Huber Zsuzsanna
148. Huvosvolgytné Balogh Anna



149. Ignácz lmréné

150. Jakab Jánosné
151. Janicsák Mária

152. jánosi Györgyné
153. [ar zt Ildikó
154. jávor szkyné Holovics Katalin

155. [ehoda Judit
156. J ökurhy Gáhorné

157. Juhász Lászlóné
158. Ka iser J ózsefné
159.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK a ízer La josné

160. Kalmárné Gyimesi Ildikó
161. Kálmán Katalin
162. Kalreneekér jöz sefné

163. Kántor El eonöra
164. Kaposi Gézáné

165. Kapus Edit

166. Kapuszta Lászlóné
167. Kasza Sz ílv ía

168. Kelemen Andrásné

169. Kertész Katalin

170. Kevés ildikó
171. Kimmel Edit

172. dr. Kincses Lászlóné

173. Király Ktnga

174. Király Zsigmondné
175. Kíss Béláné

176. Kiss Borbála

177. Kiss Csilla

178. Kis ildikó

179. Kiss Ilona
180. Kis jenöné
181. Kiss Jolán

182. Kiss Mária Anna
183. Kiss Sándorné
184. Kissné Gornbkörő Judit

185. Kissné Vitányi Zsuzsanna
186. Klorz Mária
187. Kocs ís Irén

188. Kolozsvár í Istvánné
189. Kornár Annamária

190. Kornl ös Péterne

191. Kontr áné Bella Katalin

192. Kosryal ik Pálné

193. Kovács Éva

194. Kov ács F erencné
195. K ovács Gáborné
196. Kov ács Istvánné

197. Kovács Katalin

198. Kovács Miklósné

199. Kovács Sándorné
200. Kovácsné Sós Veronika
201. Kovacs ik Gyuláné

202. Koval íczky Ilona

203. dr. K ová ts Endréné

204. Kozrna Sándorné

205. KM Katalin

206. Kötél Béláné
207. Köves Erika

208. Kövesdi Erzsébet
209. Kreisz Boldíz sárné

210. Kr-ísröfné Berida Erika

211 Krizsa Józsefné
212. Kun Isrvánné
213. Ládán Judit

214. Laczkö Lászlóné

215. Lakatos Lászlóné

216. Lászl6 Erzsébet
217. Latorczat Ilona

218. Lehora Jolán
219. Léh Attiláné

220. Lencsés Béláné

221. Lencsésné Mihálszky Gyöngy i
222. Lendvay Éva

223. Lípsz Erzsébet

224. Lör íncz Mihályné

225. Lőrincz Miklósné
226. Lovász Zolránné

227. Lovász Zsuzsanna
228. Lukács Márra

229. Magyar Gáborné
230. Magyi Klára
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23!. Majzik Istvánné 273. Nyitrai Istvánné

232. Mándoki Ir én 274. Odor Láazl öné

233. Manhertz F erencné 275. Oláh lllésné

234. Mányik Györgyné 276. Oláh Ttborné

235. Márkus ibolya 277. Ötvös Katalin
236. Márk Zsuzsanna 278. Pala Erzsébet

237. Martincsek Julia 279. Páldy Zolt ánné

238. Martonné Timár Eleonöra 280. PálnéihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK j-okovay Katalin

239. Mátyási Anna 281. Pánker Laszl öné

240. Máty ási Lászlóné 282. Pankö Zsuzsanna
24!. Mátyus Sándorné 283. Pany ik Mihályné

242. Mehringer T'íborné 284. Pap Zoltánné

243. Me1cher lldikó 285. Pásztor Edit

244. Mesényi Katalin 286. Pásztor Ferencné

245. Mester Mikl6sné 287. Pászto Mihályné

246. Mesterné Szunyi Zsuzsanna 288. Patak Ildíkö

247. Mészáros Edit 289. Pataki Sándorné

248. Mez6si Béláné 290. Patkó Katalin

249. Mihályiné Ugron Éva 29!. Pávics Lászl öné

250. Mokalisz [orgoszné 292. Pécz Pálné
251. Molnár Dánielné 293. Peller J ánosn é

252. Molnár Dénesné 294. Pelyva F erencné

253. Molnár Elvira 295. Perényi Ágnes

254. Molnár Jánosné 296. Petri Márta

255. Molnárné Szabo Zsuzsanna 297. Petz Anralné

256. Murgá~s Kinga 298. Petz Lászlóné

257. Nagy Agota 299. Phersy Ferencné

258. Nagy Andrásné (1945) 300. Píchler Gusztávné

259. Nagy Andrásné (1957) 301. Pilipiec Dezs6né

260. Nagy F er encné 302. Pínrér Istvénné

261. Nagy Ildikó 303. Pintérné Barczi Katalin

262. Nagy Jánosné 304. Potári Diána Mária

263. Nagy Zsuzsanna 305. Prekop Olga

264. Nagyné Ber eczkt Katalin 306. Prencsok Magdolna

265. Náry í Pérerné 307. Prokl í Lajosné

266. Németh Nándorné 308. Rácz Viola

267. Nemere R óbertné 309. Radanovics Otröné

268. Nemes Polyxena 310. RádI Károlyné

269. Neruda J6zsefné 311. Rahöczi Endréné

270. Nikléczy Pét erné 312. Ravasz Adrienne

271. dr. Nimmerfroh Károlyné 313. Rehor Jánosné

272. Novák Mária 314. Reusz Erzsébet
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315. Ryndák Katalin 357. Szab6 Tíborné
316. Ringer Andrásné 358. Szab6 Zsuzsanna
317. R írtgassz er Judit 359. Szaboné Halászvári R özsa

318. Rítz Nándorné 360. Szajka lrén
319. Rodan Éva 361. Szanyi Sándorné
320. Runyai Sibilla 362. Szarvassyné Mezei Ágnes
321. RusvaihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí Márta 363. Szatmári Katalin
322. Rusz Ágnes 364. Szedlák Tiborné
323. Ruzicska Tamásné 365. Szeghalmi ndik6
324. Sáfár Erzsébet 366. Székely Katalin
325. Sándor Erzsébet (1955) 367. Szekeres lstvánné
326. Sándor Erzsébet (1957) 368. Szeleczki Szilvia
327. Sándor Éva 369. Szentes í Miklósné
328. Sápiné Laczkö Gertrud 370. Szentirmai Richárdné
329. Sárospataki Rita 371. Szentistványi Gyuláné
330. Sas Zoltánné 372. Szerencsés Gáborné
331. Sasvári Míklösné 373. Szijárt6 Istvánné
332. Sasváriné Kis Margit 374. Szeörs Káthy Zoltánné
333. Serényi Ferencné 375. Szíkora Röoertné
334. Siklós Isrvánné 376. Szommer JÓ'Lsefné
335. Sima Ágnes 377. Szöke Andrea
336. Simon Pérerné 378. Szö1l6siné Ujváry Lilla
337. Simon Tiborné 379. Takács lstvánné
338. Sisa Judit 380. Tamás Eszter
339. Smekál JÓ'Lsefné 381. Tarjányi Ildik6
340. Söki Andrásné 382. Ta rjány í Péterné
341. Sornodor í Katalin 383. Tary Rözsa
342. Sradler Judit 384. Telek Balázsné
343. Sríkker né Antal Éva 385. Terdik Mária
344. Srrausz Nándorné 386. Terman Éva
345. Sulyok Zoltánné 387. Tihanyi Mariann
346. Scheiblinger Péterné 388. Tírbusz Lászlóné
347. Schild Lászl6né 389. Tisza Judit
348. Schiller Gáborné 390. Tokajt Rezsóné
349. Szabo Edit (1956.febr.) 391. Tompa Gyuláné

350. Szahö Edit (1956.dec.) 392. Tonka Lászl öaé

351. Szabö Éva 393. Torbtk Lászköné

352. Szabö GyÖTgyné 394. Tordai Katalin
353. Szab6 Heléna 395. Tordl Lászlóné
354. Szabo Jánosné 396. T~h Ágt.es
355. Szabo Margit 397. T~h Andrásné
356. özv. Szabö Lászlóné 398. T~h 8éláné
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399. Tóth Gáborné
400. Tóth Györgyi
401. Tóth Györgyné

402. Tóth Ilona

403. Tóth J6zsefné
404. Tóth Kár olyrié

405. Tóth Lászlóné (1952)
406. Töeh Lászlóné (1954)

407. Tóth Sándorné
408. TÓlh Zita

409. Tóth Zsuzsanna (1953)

410. Tóth Zsuzsanna (1954)
411. Tóthné Boros Judit

412. Tuczay Magdolna

413. 1 ukacs Lászlóné

414. Ujvári Józsefné
415. Uzsokí Ágota
416. Vacz ö Katalin

417. Vadász Ferencné

418. Vajnai Józsefné

419. Vanek Piroska
420. Váradi Szabo T'íborné

421. Varga Andrásné

422. Varga Gáborné

423. Varga Gergelyné
424. Varga Gézáné

425. Varga ildikó

426. Varga Józsefné
427. Varga Judit
428. Varga La josné

429. Várszegi Ágnes

430. Várszegi Ferencné
431.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV asad t Isrvánné

432. ifj. Végh Istv ánné
433. Véghné Maulik Éva

434. Vig Emese
435. Vilmos Isrvánné

436. Vineze Ilona
437. Virág Mária

438. Wabr-osch Gézáné
439. Wallentich Alfrédné

440. Wolf Ágnes

441. Zernye Attiláné
442. Zilaji Istvánné

443. Zimmermann Györgyné

444. Zsigmond Éva
445. Zsolnai Jánosné
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