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I. A téma feldolgozásának indokolása, aktualitása:  

A közoktatási és közmüvelődési intézmények együttmüködésé-

nek szükségszerüsége — előtörténete, jelene és jövője — 

hosszu idő óta létező, olykor mellőzött,esetenként ujra 

erőteljesen jelentkező probléma. 

A kérdést két tendencia jellemezte és gyakorta napjainkban 

is jellemzi: az intézmény—differenció és az integráció.  

A mindenkori társadalmi, gazdasági szükségletek által meg-

kivánt módon és mértékben közülük időnként egyik vagy ma- 

• sik érvényesül erőteljesebben. 

A két rendszer együttmüködésének intenzitása, az integrá-

ciós törekvések a 7o—es évektől egyre fokozódóan jelentkez-

tek.' 

Oka természetszerüen kettős:  

— a közoktatás megujulási folyamatát jelző reform és okta-

tás—korszerüsitési törekvések, ehhez kapcsolódóan a vi-

lágszerte jelentkező un. permanens nevelés eszménye. Ez 

szervezeti — szerkezeti, tartalmi — minőségi kérdések 

egész sorát veti fel. 

— A közmüvelődési intézmények munkájában jelentkező elszi-

geteltség, megtorpanás, néhány területen mélyülő válság. 

Ez utóbbi szinte alapjaiban érinti az "intézményes neve- 

lésen" tuli magyar müvelődés teljes keresztmetszetét. 

/Müv. házak, könyvtár, mozi, muzeumok stb./ 

A kérdés közelitése és vizsgálata sokféle lehet. A szakem- 

berek álláspontja azonos abban, hogy a kérdéskör összetett  
• 

és bonyolult társadalmi jelenség. A pedagógia és népmüve- 



lés körén tulmutatva számos tudományt, előbbieket segitő 

határtudományt mozgósit. A társadalmi elmélet és gyakorlat 

számos területét vonja a vizsgálódás körébe. / .Filozófia 

—nevelésfilozófia, szoc bológia, közgazdaság—tervezés, 

igazgatás — vezetéselmélet, épitészet stb./ A pedagógia 

szinte teljes rendszerét inspirálja a kérdéskör áttekinté— 

sére és vizsgálatára. 

Ahhoz tehát, hogy a közoktatás és közmüvelődés együttmükö--

dése — fejlettebb szinten integrációja — megalapozottan bő-

vüljön, intenzivebbé váljon, a társadalomtudományok több 

ágának hozzájárulása és segitsége szükséges. 

Egyértelmüvé vált — a társadalmi szükségletek követelése-

ként  — az iskolának  rall6 kell ujitania tartalmát, módszereit,  

szervezetét. A ma és a jövő igényeinek megfelelően rendeznie, ' 

rendszereznie kell kapcsolatait, koordinálnia szükséges ha-

tásrendszerét az iskolán kivüli nevelési tényezőkkel. 

Különösen a közmüvelődési intézményrendszerrel kialakitott 

együttmüködés a leginkább kifejezett és tendenciájában, ha-

tásaiban is tartósnak mutatkozó '. Ez abból a felvetődő és 

választ, bizonyitást váró hipotézisből ered, amit a jövő 

iskolájától joggal remél a társadalom: az iskola elsőrendű 

feladata az alapvető ismeretek nyujtása, a személyiségfor-

málás és a szocialista magatartás mellett az egész életen 

át folyó müvel ődés megalapozása, a permanens önmüvelés igé-

nyének, készségeinek, szokásainak kialakitása. 

A közmüvelődés minden akciója, sikere az iskolában gyökere-

zik':' A permanens önművelés elindítója, megalapozója az is-

kola. Ébren tartása és táplálása az "intézményes" nevelésen 
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tulmútat: a közmüvel ődési intézmények feladata. 	. 

A 7o—es évek elejétől számitható a közoktatási és közmüve-

lődési intézmények megujulási, megujitási folyamatának kez- 

Bete. 

A két intézményrendszert integráló alapgondolat, az első 

ugynevezett "komplex—intézmények" 1974—ben jöttek létre. 

Előtörténet és előzmények nélküli kisérlet indult ezzel, 

de követelményeiben egységet képviselt. Alapvető kritéri-

um: mind az iskola, mind a közmüvel ődési intézmények funk-

ciórendszere sértetlen marad, teljesül. Az integrációból 

következően viszont mindkettő váljon tartalmában többé. 

Az elméleti alapvetést, az integrálást célzó hipotéziseket 

a gyakorlat, néhány éves késéssel követte. 

Az ország több megyéjében /Bács, Békés, Heves, Szolnok, 

Somogy/ a helyi sajátosságok függvényében létrejöttek az 

integrálás mértékében igen különböző intézménytipusok ': 

Közülük kiemelkedik Heves megye füzesabonyi járása. A já-

rás 14 települése közül 7 komplex intézmény. A kisérlet 

eddigi eredményeit és problémáit a legjobban a füzesabo-

nyi járás gyakorlati munkája reprezentálja. 

A kísérletet ezideig elsősorban népmüvelési szakemberek 

értékelték, minősitették /F. Vankó Ildikó, Vaikó Éva, 

Vészi János, Csoma Gyula stb./. A kezdettől /1974./része-

se, egyik irányitója vagyok a közoktatási—közmüvelődési 

kisérletnek. Nyolc év tapasztalati anyagának számvetése, 

összegzése a dolgozat. Az együttmüködés és integráció 

eddigi minden mozzanatát, eredményeit és gondjait a pe-

dagógus és a pedagógia nézőpontjából tekintem át, elemzem. 



A tények és adatok, a valós következtetések igazolják a 

későbbiekben ezen uj intézmény—együtteseket a jövő modell-

jeit. 

Minőségileg uj, korszerü iskola és közmüvelődési rend-

szermodelljei ezek. 

Ez adja a téma feldolgozásának fő aktualitását ; 

II. A közoktatási és közmüvelődési intézmények együttmüködésé-

nek igénye és lehetőségei — integrációs tendenciák: 

"A közoktatási és közmüvelődési intézmények céljai egybe— 

esnek formái, módszerei természetes különbözősége mellett 

boldogulásában segiteni az embert: támogatni a természet 

felhasználásában, formálásában a társadalom és önmaga át-

alakitásában. Az ehhez szükséges akarat kifejlesztése és 

megtartása a tudás szakadatlan növelése a teljes életpá-

lyára kiterjed.' Ez a permanencia nem valósulhat meg más- 

ként, csak az emberi személyiség és életutat egészére, 

valamint az egyén közösségi voltára tekintettel levő köz-

oktatási—közmüvelődési szerkezetre." /1./ . 

Az 1972—es közoktatási és az 1974—es közmüvelődési párt-

határozat előmozditotta a két terület átgondoltabb, több-

oldaluan előnyös együttmüködését  Sarkalló tényező a de— 

mográfiai hullámzás, a nemzetközi kitekintés adta tapasz-

talatok, a szerkezeti, irányitási korszerüsités, az  or-

szág gazdasági helyzete és kiemelten a két területet egy—

aránt érintő tartalmi, megujul ási szándék. 

Nem véletlen, hogy az 197o—es évektől a müvelődés minden 

szektorában az integráció felé . megkülönböztetett figyelem 

fordult Az Oktatási és Kulturális Minisztérium állásfog- 



lalása ujabb ösztönzést ad az uj tipusu müvelődési intéz-

mények kialakításához. 1981-ben a Müvelődési Minisztérium 

rendeletben szabályozta az integráció alapvető kérdéseit.  

/Változatlanul hagyva sajnos több a kibontakozást akadá-

lyozó jogszabályt./Az  általános iskolai nevelés és okta- 

tás terve  a tanórán kívüli nevelési - ismeretszerzési le-
, 

hetőségek között a közművelődési kapcsolatrendszert egyik 

legfontosabbként említi.  A tanórán kívüli nevelés program-

ja az általános iskolások nevelésében a legjelentősebb 

szerepet játszó, széleskörben megvalósitható kulturális 

és sport-programokra hívja fel a figyelmet a pedagógusok, 

a közmüvelők és a sportvezetők együttmüködésének legfon-

tosabb lehetőségeire mutat rá':' 

A közmüvelődés és közoktatás távlatait bejáró koncepciók 

és tervek nyomán pedagógusok,` közmüvelők, épitészek fog-

lalkoznak elméleti és gyakorlati kérdéseivel. /1977:' Tár-

caközi Bizottság alakul az OM. és a KM.' között, pedagógi-

ai, épitészeti, közművelődési folyóiratok számos cikke 

foglalkozik a témával stb./ 

Egy adott település müvelődési intézményei együttmüködé-

sének, integrációjának egyik alapja a fenntartó és irányi-

tó tanácsi szervek józan mérlegelése, jobbitó.kezdeménye-

zése: Törekvés a meglevő objektumok jobb kihasználására, 

kiegészitésükre olyan épületekkel, 

amelyek együttesen lehetővé teszik 

funkció koncentrációt: 

Az erők egyesitésére ösztönöznek a 

- fejlesztési gondjai, a szakembe r  

mennyisége és szinvonala':' 

vagy épületrészekkel, 

a szükséges eszköz és 

népgazdaság anyagi - 

ellátás nem kielégitő 



Az emlitetteken tul számos sarkalló tényező segíti az in-

tézmények közelitését, eltérő szintü és tartalmu együtt-

müködésree Az együttmüködés és integráció számos szempont 

szerint kategorizálható.' Kialakulásában az integráció há-

rom fejlődési szakasza /többféle változatban/ különböztet-

hető meg. /Nem jelent szükségszerüséget egy adott intéz-

mény esetében a fokozatok érvényesülése, csak részben té-

telezik fel egymást./ . 

1./ A differenciált müvelődési intézmények munkájának eseten-

ként történő integrálása:  

/Additiv, kumulatív "nevelési központ",/ 

Bizonyos közmüvelődési formák beépülése az iskolai okta- 

tási-nevelési folyamatba, annak/szerkezeti, szervezeti 

stb./ megváltoztatása nélkül, a közmüvelődési intézmények 

segítségével. /Muzeum1  átogatások, szinházi és filmprogra-

mok, amatőr müvészeti körök és kiscsoportok, a könyvtár 

és szolgáltatásai, iskolarádió és iskolatelevizió, tudo-

mányos-ismeretterjesztő TV adások és egyéb együttmüködési 

formák. / 

Alapvető törekvés, hogy e formák hatásaikban szervesen 

épüljenek az iskolai oktatás-nevelés folyamatába. Az isko-

la és a közmüvelődés együttmüködésének "hagyományos" fen-

tebb emlitett lehetőségei reális és megvalósítható igé-

nyekből táplálkoznak' Az iskolák és közmüvelődési intéz-

mények adott lehetőségeit használják fel, nem igényelnek 

gyökeres változást az iskolák müködésében. 

A tantervek keretjellege, a kiteljesedő fak]ltáció meg-

erősiti az együttmüködés szükségességét.' 



Jelentőségük többek között az, hogy megnyitják az iskolát 

bizonyos iskolán kivüli eljárások számára. Olyan formák 

és eljárások számára, amelyek egyben alkalmasak a tanu-

lói önállóság és aktivitás, alkotóképesség fejlesztésére 

és egyben az iskolán kivüli személyiségformáló hatások 

egy részének iskolai integrálására. Ahhoz azonban, hogy .a 

bennük rejlő lehetőségeket az iskola valóban kiaknázhassa, 

szükség van elméleti elemzésükre, el kell érni, hogy jól 

tervezett stratégia részeként illeszkedjenek a nevelés- 

-oktatás folyamatába. E forma elsősorban térbeli, ill. 

eszköz koncentrációt tételez fel. 

Az oktatási szerkezet változatlan. A szaktermek, klubok 

azok berendezéseinek közös használatát biztositani lehet. 

A részleges tartalmi integráció, a szerkezeti egységek fel-

adatrendszerét alapvetően nem érinti. 

2./ Részleges integráció: 

/Kooperativ v. föderativ nevelési központ./ 

Az alapellátást végző közoktatási-közmüvelődési és sport-

intézmények szervezeti összevonása': Egységes irányitás és 

koordinált tevékenység megszervezésére irányul, megtartva a 

részegységek önállóságát." A több funkciót ellátó komplex 

müvelődési intézmények /nevelési központ, általános müve-

lődési központ/léte és működése első megközelitésben 

szervezési - igazgatási - épitészeti egységet jelent.  Gaz-

dasági és tevékenységi lehetőségeit illetően hatékony, kon-

centrált megoldás: Az igazgatási-szervezeti, épitészeti 

keretek és koncepciók - elsősorban a Skandináv államokban 



szerzett tapasztalatok alapján — kidolgozottak. Ezt csak 

jelentős fáziskéséssel követte a nevelési—közmüvelődési 

gyakorla t, a tartalmi — funkcióbeli változás. 

Az iskola számára nyilvánvalóan uj lehetőséget teremt a 

komplexitás olyan területeken, mint a szaktantermi okta-

tás, a szakköri munka, a könyvtárhasználat a tanulók sza-

badidejének szervezése, a tömegsport, az iskola és a szü—. 

lők együttmüködése, a mozgalmi keretek bővülése és sorol-

hatók tovább más területek.' Sok uj tartalmi vonást, meg-

oldást hordoz: az oktatás—nevelés módszereiben, a nevelési 

szinterek és hatások kiszélesitésében és hatékony összekap-

csolásában, az iskola hatókörének megnövekedésében, a fel— 

nőttoktatásban, a nevelők attitüd-változásaiban, stb. 

A kisérletbe bevont intézmények közül Heves megyében a 

sarudi és a besenyőteleki tapasztalatok igazolják a már 

integrált, beépült müvelődési formák számára kedvező te— 

repet biztosit a nevelési központ. Ennek összetevőit gya-

korlati megvalósulását a későbbiekben elemzem.' 

3':/ Teljes integráció:  

/Integrált müvelődési központ, alfa—integráció./ 

A harmadik tipus tulajdonképpen egy jta iskolamodell kör-

vonalainak kialakulása, amely egyaránt nyitott a munka és 

a közmüvel ődés irányába, s egyben mint nevelési /vagy 

közmüvelődési/ modell /a szó legtágabb értelmében/ együtt 

látja el a felnövekvő és a felnőtt nemzedékek nevelésé-

nek, müvelődésének feladatait: Ez utóbbi tehát nemcsak 

iskolamodell, hanem uj közmüvel ődési—felnőttnevelési tevé 

kenységi és intézménymodell is.` 



"Ha  az iskola felől közelitjük, akkor uj iskola modell 

/alsó v." középfoku/, ugyanakkor a jövőnek szóló közmüve-

lődési intézménymodell - mindkét területet nézve előzmé- 

nyek nélküli integráció`,' E forma egyszerre integrál és dif-

ferenciál, a permanens nevelés-müvelődés folyamatának je-

lentős és meghatározó területei integrálódnak általa egyet-

len intézményben."/2./ 

Ha az iskola szempontjából vizsgáljuk,a nevelési központ 

/általános művelődési központ/ olyan iskolamodell, amely-a 

közmüvelődés irányába nyitott: Ez a nyitottság egyben tár-

sadalmi nyitottságot jelent, hiszen iskolán kívüli müvelő-

dési /társadalmi/ tevékenységet kapcsol be az iskolai neve-

lési folyamatba. 

Olyan tevékenységi formák válhatnak a nevelés számára hoz-

z áférhetővé, amelyet a hagyományos iskolában lehetetlen 

kézben tartani Kiterjedtebb lehetőséget nyujt a nyitott 

tantervek kinálta mozgékonyság megvalósitására, sőt inspi-

rálja a tantervek "megnyitását". 

A tanulók személyiségének fejlődését számosabb tevékenység 

alapján és differenciáltabban lehet elemezni és értékelni, 

hiszen megnő a pedagógus által tervezhető és koordinál-

ható, irányitható tevékenységek választéka. 

A nevelési központ-mint iskolamodell-a közmüvelődés mellet t . 

a munka irányába is nyitott, a szocialista munkaiskola és 

a nevelési központ modellje jól összeilleszthető. 

A közoktatás és közmüvelődés kapcsolatrendszerének kibó- 

vitése, együttmüködésük összehangolása és integrálása nap-

jaink gyakorlata; valós és előremutató elemzését, értéke- 
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lését követően a jövő szükségszerűsége. 

Az integrációs törekvéseknek a bevált és gyakorlattá lett 

formái adnak alapot a továbbépitéshez, értékes iránymu-

tatást az elméleti és gyakorlati fejlesztéshez`. 

Összefoglalva:  

A fenti három együttműködési, részben integráló forma el- 

méleti elemzése több csatornán folyik. A gyakorlati meg-

valósitás és feltárás a tényleges eddigi eredmények 

ellenére - elmarad az elméleti koncepciók mögött. Mega-

lapozott és komplex összegzés az eddigi tapasztalatokról . 

nem készült. A füzesabonyi járásban folyó kisérlet a 2 '' 

és 3' integrációs alternative elméleti és gyakorlati szia- 

tere. A Besenyőteleki Általános Müvelődési Központ az in- - 

tegráció második tipusának, illetve néhány kérdésben a 

teljes integráció megvalósitója `. 	. 

( A komplex kisérlet tapasztalatainak összegzését eddigi 

eredményeit iskolai-közoktatási vetületeiben, az oktatá-

si-nevelési folyamat formáiban és tartalmában elemzem, 

értékelem. 

A kisérlet jellegéből következően a nevelés és müvelődés 

egyes területeit időben és tartalmában tágabb értelmezés 

szerint összegzem. Természetesen a teljesség és befeje-

zettség vagy időtálló konkluziók nélkül, remélve a kisér-

let  sok ujat, esetleg gondot tartogat, amelyek megerősi- 

tik, megujitják vagy korrigálják az eddigi tendenciákat; " 
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III:' Korszerű ped agógiai és közművel  őrlési elvek  érvényesi- 

tése a nevelési központokban:  

1./ A "nyitott intézmény" koncepció  

Az általánosan müvelő iskola csak ugy képes centra— 

lis szerepének megfelelni, ha képes egyoldaluan ok-

tató intézményből a társadalmi élet sokrétü funkci-

óira nyitottá válni a társadalom minden szférája és 

szerepe felég Ez társadalmi szerepek elsajátitását 

jelenti egyén és közösség által, reprodukáló képes-

séget, az intézményi "falak"  ledöntését, azok alkotó 

kontinuitását. ` 

A nyitottság szükségképpen tullép sablonokon, szori-

tó kereteken, nem tárgyakban és eszközökben létezik, 

csak jelen időre vonatkozó A nyitottság folyamat, 

alapvetően funkció és tartalom, érdekeket ébresztő 

és kielégitő müvelődési folyamat.  Esetenként az 

együttjár /de korántsem szükségszerü/ az általánosan 

nevelő—képző iskola szervezeti, szerkezeti módosuló- 
._....- 	_...    

sával"' Követelmény, hogy a formális és nem formális 

nevelési szintereé és hatások szerves egysége, össze-

kapcsolódása megvalósuljon Elsősorban azoknak a von-

zási és azonos előjelü hatásoknak kell kapcsolódnia, 

amelyek felerősitik és előreviszik a teljes folyama-

tot. 

"Ennek érdekében erősiteni kell az iskola és a család, 

az iskola és a lakóhelyi közösség, az iskola és a 

termel ő6zemek, az iskola és a helyi társadalmi, kul-

turális intézmények és szervezetek;  az iskola és a 

tömegkommunikációs "szolgáltatások"; a tantervi a-

nyag és az iskolán kivüli tanulási tevékenységek; 
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a különböző iskolai és nem iskolai csoportok /közösségek/, 

valamint az egyes tudásterületek /tantárgyak, tantárgy-

blokkok, komplex tantárgyak/ közötti együttmüködést és 

ki kell munkálni ezek integrálásának konkrét lehetőségeit". 

/3./ 

Az általános müvelődési központok a bonyolult társadalmi-

-müvelődéspolitikai célok és feladatok gyakorlati megva-

lósitói 

2.! A permanens nevelés-müvelődés alapozása és kiteljesedése: 

A permanens nevelés-müvelődés: az iskolai alapokon nyug-

vó és azt tulhaladó, továbbépitő elmélet és gyakorlat meg-

fogalmazása. 

Melyek a legfőbb összetevői? Hogyan vázolható rendszere? 

A permanens nevelés-müvelődés mint rendszer:  

A nevelési-képzési-müvelődési tevékenységek valamennyi 

formáját és szintjét kétirányuan, horizontálisan és ver-

tikálisan /életkornak megfelel ően/ fogja át. Jelenti a meg-

valósitó intézmények együttesét is, lényegét azonban az 

abban várt és teljesített tevékenységek rendszere  adja.  

Tervezni és szervezni tehát az egyén és a különböző kö-

zösségek tág értelemben vett tanulási folyamatait, mü-

velődési tevékenységét. 

Az integrációs törekvésekben a nevelés többé nem szükit-

hető a képzésre, oktatásra. Az egyén teljes ás minden 

irányu tevékenysége és öntevékenysége lehetőségeinek 

pedagógiai /tehát személyiségformáló/ megszervezését je- 

lenti: 
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A permanens nevelés—müvelődés, mint rendszer és folyamat 

nem tür kettőssége t , Feltételezi a müvelődés dualizmusának 

/közoktatás—közművelődés/ felszámolását, ill;  szoros együtt-

müködését, integrálását`. 

Ez a koncepció uj szervezeti, funkcionális egységek lét-

rehozását követeli`;' /Nevelési központok, általános müveló-

dési központok./ A szervezési—irányitási integráció csak 

akkor életképes, ha alapját adja /és nem lényegéti/ a funk-

ció és tevékenység organizációjának, integrációjának. 

Ez utóbbi által valósulhat meg a tér tartalmában és techno-

lógiájában időstruktura megváltozása, válhat komplexebbé 

a társadalmi-egyéni müvelődési folyamat. 

A permanens müvelődés és az iskolai nyitottság egymást fel-

tételező kategória.  Az iskola jelenlegi szerepének megvál-

tozását jelenti.  

"A permanens nevelés—müvelődés rendszerébe ágyazott iskola 

a képzés minden szintjén — természetesen eltérő módon és 

mértékben — elveszti az ismeretközlésben fennálló monopó-

liumát, ezzel együtt fokozódnak feladatai mind a tanulás, 

mind a nevelés területén, s e kétirányu tendencia-kikény-

szeriti az iskola "különállásának", "befeléforduló" jelle-

gének oldódását, majd arra kénysz4riti, hogy egy nagyobb 

rendszer részeként, egyes életszakaszokat tekintve centrá-

lis részeként funkcionáljon". /4./ 

3;/ Az iskola belső világának, tevékenységi rendszerének át- - 

alakulása:  

Az iskolának át kell fognia a személyiség egész fejlődését. 
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Ez csak dinamikus strukturában valósulhat meg. A közép-

pontban a tevékeny — öntevékeny egyed nem jelenhet meg egy 

izolált rendszerben '  társadalmi—közéleti voltában lehet 

részese e bonyolult strukturánaki; Az iskola belső világa 

megujulni kénytelen, ha e követelményt teljesiteni akarja. 

Az ut a nevelő iskola fokozatos megvalósitása utján vezet. 

A ttjól tantó" iskola nem azonositható a nevelő iskolával. 

Még akkor sem, ha a hatékony oktatás a nevelés egyik alap-

vető megvalósitója 

Ehhez elengedhetetlen a tanulás—tanitás folyamatának ész-

szerű szabályozása, a tanulók /egyén/ teljes életének, te-

vékenységének szervezése. 

Az általánosan képző iskolának a teljes személyiség neve-

lését kell szolgálnia — ez a személyiség fizikai, szelle-

mi, jel nembeli fejlesztését jelenti. A sokirányu rendszer-

ben kiteljesedő és szerveződő komplex intézményekben e 

feladatok jól tervezhetők és megvalósithatók.' A személyi-

ségfejlesztés olyan kategóriái valósithatók meg, mint a: 

komplex általános munkaképesség fejlesztése, a társadal-

mi és egyéni fejlődés iránti elkötelezettség és az ezzel 

összefüggő magatartásminták és képességek kialakitása, 

a belső pszichikus stabilitás megvalósitása, az ismere-

tek, tudás és képesség megujitására való beállitódás és 

képesség. 

Az iskola belső világa e feladatoknak megfelelni több 

4.-1 formális és informális intézménytipust idesorolva csak 

igy és akkor képes, ha belső rendszere /nem szerkezeti!/ 
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változni képes, dinamikus, ha a nevelési pólusok egy 

időben és térben egy nevelési tevékenységre orientáltak. 

4./ Munka /tanulás/ és szabadidő arányainak változása:  

Társadalmi szinten e kérdéskör a kötelező és választ-

ható, önkéntés tevékenység arányait jelenti.` Az isko-

lában és azon tul is egyre fokozódó érdeklődést kiváltó 

kérdés: Időtartamában összefügg az 5 napos munkahéttel, 

a szabadidő növekedésével: ' 

A másik oldalon szükségképpen adódik a koncentráltabb, 

hatékonyabb tanulás, munkavégzés. 

Ideális esetben /integrált intézmények/ a szabadon vá-

lasztott tevékenységnek az iskolai /formális/ tevékeny-

ségek szerves részét kell alkotniuk. Megvalósithatatlan 

az egyéni nevelés és az egyéniség nevelése az egyénre 

szabott fejlesztés, és eseti korrekciók, a kiemelkedő 

és fejleszthető képességek ismerete és módszeres fej- 

lesztése nélkül`; Ez a fő tevékenységi/érdeklődési/ irá-

nyok egymást fedő voltát tételezi fel. 

A közmüvelődés jelenlegi álláspontja: eredményeit az 

jelzi, mennyit tud átfogni és fedni a jelenlegi igények- 
, 	 -- 	- 	 - 	_ 

ből`;Ez helytelen nézet, sokkal inkább helytálló az a 

kiindulási helyzet, hogy milyen igényeket mobilizál, 

az érdeklődést milyen mértékben képes felkelteni és 

orientálni, hogyan képes az igények és lehetőségek egy-

bevágóságát megteremteni.' 
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A munkán és tanuláson tul /de ezzel szoros összefüggésben/ 

alapvető funkciókat kell teijesitenie a szabadidős "szol- 

gáltatásoknak": 

— A. tevékenységek szabad megválasztása, amely élmény és 

siker forrás a  lehet, oldja a kötöttségből adódó feszült-

séget gyermeknél, felnőttnél egyaránt.  

— Exponálója és kielégitőjé az egyéni érdeklődésnek és te-

hetségnek: 

— Biztositja az aktiv pihenés, szórakozás változatos lehető-

ségeit; 

— Folyamatosság esetén a "szolgáltatások rendszeres fo-

gyasztóivá" nevel. 

— Szembetűnő kétirányu hatása a szülő — iskola, gyermek- _ 

— szülő aspektusban. 

IV.' A közoktatási és közművelődési intézmén ek e:• ttmüködé-

sének igénye és lehetőségei — integrációs tendenciák Heves 

megyében  

Az 197o—es évektől a müvelődés minden szektorában meg-

különböztetett figyelem fordult az integráció felé. Az 

intenzivebb e gyüttmüködést, az integrációs törekvéseket 

megerősitette és ösztönözte az 1972—es közoktatási és az 

1974--es közmüvelődési párthatározat -," 

Heves megye müvelődésügyi vezetése a kezdetektől felis-

merte az integráció szükségességét, országos szinten is az 

elsők között hozott létre un:' komplex intézményeket: 

1974--ben a Heves megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya 

felmérte az oktatás és közmüvelődés tárgyi és személyi 

ellátottságát. 
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A megállapitások lényege: 

A megye 157 iskolája 278 épületben müködik, amelyből lol 

nem felel meg a korszerü követelményeknek.` További hiá- 

nyosság, hogy kevés az előadóterem, a szertár, a napközis 

terem, uttörőszoba, különösen pedig a tornaterem. Könyvtá-

ri helyiség az iskolákban csak elvétve található'. 

A közmüvelődési hálózat korszerüségi szintje alacsony: 

a művelődési otthonoké 43,9 %, a közmüvelődési könyvtára-

ké 16,9 %, a moziké 55,3 %-os. 

A személyi ellátottság sem volt kielégítő: Az iskolák el-

látottsága jó, viszonylag kevés a képesités nélküliek 

száma.- Lényegesen' kedvezőtlenebb a helyzet a közmüvelődési 

intézményekben. Az esetek többségében tiszteletdijas peda-

gógusok látták el a müvelődési otthonok irányitását, ill.  

több helyen képesités nélküliek dolgoztak az intézmények-

ben." A helyzetelemzés alapján világossá vált, hogy egy 

ésszerübb fejlesztési koncepcióval, a meglevő oktatási és 

közmüvelődési intézmények szellemi és anyagi adottságai-

nak egybehangolt felhasználásával gyorsabban léphetünk 

előre. 

Heves megye Tanácsa 1976—ban határozatot fogadott el a 

komplex müvelődési intézményekről. 

A tanácshatározat fejlesztési alapelvként rögziti az aláb-

biakat: "Az alsófoku központokban /iskolákkal együtt tele-

pitett/ komplex vagy azzá fejleszthető létesítményt, neve-

lési központot /iskola, könyvtár, klub, mozi, sportfunkci-

ókat egyesitő létésitményt/ kell megvalósitani, az anyagi  

erők megfelelő koordinálásával". 
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A tanácshatározat óta készülő község és városrendezési prog-

ramok ezt az ésszerü elképzelést a gyakorlatban érvényesi-

tik az oktatási, közművelődési, sportobjektumok épitésé-

nél, felujitásánálf! Heves megyében 1979—ig uj beruházás- 

sal ilyen jellegű intézmény nem került megvalósitásra.  

Épitészetileg integrált első komplex intézmény Besenyőtele-

ken.  jött létre, az Országos Közmüvelődési Tanács pénzügyi  

támogatásával.  

Ezzel egyidejüleg a füzesabonyi járás 4 településén — ki-

sérleti jelleggel — közös irányitásu intézmény kezdte meg  

müködését. Közülük Besenyőtelek és Sarud — a Népmüvelési  

Intézet irányit ósával — országos kisérleti intézménnyé vált.  

A Kulturális és Oktatási Minisztérium 1977—ben kiadott kö-

zös dokumentuma — Irányelv a kistelepülések kulturális el-

látásának javitására és komplex müvelődési intézmények lé-

tesitésére — alapján, Heves megyében ujabb 7 településen  

/községben/ jött létre közös igazgatásu komplex intézmény.  

Jelenleg a megyében az oktatási—közmüvelődési alapellátást  

11 településen biztositja ilyen rendszerben, szervezeti  

keretben:  

1./ Besenyőtelek 	1974/75.' tanév elejétől.  

2./ Nagyut  

3:1 Poroszló 

4./ Sarud 

5./ Detk  

6:'/ Feldebrő  

7./.Gyöngyössolymos  

8./ Mez őtárkány 

9':/ Kömlő  

lo`.'/ Karácsond  
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11.'/ Szihalom 	1980/81. tanév elejétől. 

A 11 település nagyságrendben /900-45oo lakos/ nagyon kü-

lönböző adottságok, sajátos feltételek között kezdte meg 

müködését. Besenyőtélek kivételével jelentősebb beruházás, 

fejlesztés nélkül a meglevő adottságokra épitve alakitott 

ki komplex intézményt; Ezt szükséges kiemelni, hiszen fej-

lesztési lehetőségeink szükülése az oktatásügy és a közmü-

velődés terén egyaránt érezhető. 

A komplex intézmények müködtetése az eltelt 8 év alatt nem 

volt problémamentes. Az eredmények azonban már egyértel— 

miien megállapitha tók: Az integrált intézmények nemcsak az  

együttes, hanem a sajátos feladataikat is fokozott haté-

konysággal látják el, elsősorban meghatározó alapintézmé-

nye az iskola: A füzesabonyi járás külön emlitésre méltó, 

hiszen Heves megye 11 kísérleti intézménye közül 7 ebben a 

járásban tal álható." A 14 iskolával rendelkező kis járás 7 

intézménye vállalkozott a közoktatás—közmüvelődés integ-

rációjára. E témakörben országosan is elismerést vivott ki 

eredményeivel ez a járás':' Alapvető kérdések hosszabbtávu 

vizsgálatára, kisérletezésre vállalkozott, amelyek az ok-

tatásügy és közművelődés fejlesztésének koordinális prob-

lémái: 

— az intézményi önállóság problémája 

— a tanácsi irányitás, ellenőrzés — felügyelet kérdései 

— tárgyi—eszközi feltételek koordinációja 

— társadalmi kapcsolatok változása a komplex intézmények- 

ben 

- az oktató—nevelőmunka tartalmi—minőségi kérdései kü-

lönös tekintettel a tanórán kívüli nevelési, ismeret- 
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1 	szerzési lehetőségekre 

- a könyvtár, film, közmüvelődési tevékenység-rendszer 

tervszerü-tudatos felhasználása a nevelésben 

- uj vezetési modell kimunkálása 

- a felnőttoktatás szervezeti kereteinek és folyamatának 

megteremtése és elemzése.' 

Csak néhány problémakört emeltem ki, amelyek a komplex intéz- . 
mények feladatrendszerében sajátosan jelentkeznek: A min-

dennapi munkában és a távlati tervezésben ezek vizsgá-

lata, elemzése meghatározó jellegü lehet`:' 

Heves megyében, a füzesabonyi . járásban a közoktatás-köz-

müvelődés együttmükö lését, integrációját tipikusan a bese-

nyőteleki példa reprezentálja. A továbbiakban @ Besenyőte-

leki Általános Müvelődési Központ /Jomplex intézmény, ne-

velési központ/ közel egy évtizedes munkáját összegzem ki-

emelve a kisérlet alapvető eredményeit és problémáit. 

A kisérletet megelőző helyzetkép Besenyőteleken 1973/74.  

A/  A község elhelyezkedése és néhány történeti adatai  

Besenyőtelek önálló tanácsu község. Heves megye Füzes- 

abonyi járásának délkeleti részén. Földrajzi hosszuság. 

20°28' 15-től 20°  28' 15, illetve 20°  28' 3o-tól 20°  33' 

5o és a földrajzi szélesség 47 °  39'45-étől 47 °  43' 00, 

illetve 47°  37' 30-tól 47°  41' 5o által meghatározott 

helyen terül 

A községhatár nem alkot területi egységet. A besenyőte-

leki hattárrész és a Tepélypusztai . határrész közé Mező-

tárkány község határa ékelődik be. A község határa 

Dormánd, Mezőtárkány, Egerfarmos, Poroszló, Ujlőrinc-

falva, Sarud, Kömlő, Heves, Átány, Erdőtelek községek 
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határaival érintkezik. 

A községen keresztülvezet a Füzesabony-Debrecen közötti 

33—as müut, ill' az egri 25—ös ut .'  A járási székhely 

Füzesabony 5 ]min--re fekszik:' A megyeszékhely Eger 25 km—re 

található a  hasonló a távolsága Mezőkövesdnek, amely a 

szomszédos Borsod—megye járási székhelye. 

Besenyőtelek község kialakulása, illetve fejlődése hosz-

szu évszázadokra nyulik vissza. A község nevének irásos 

emlitése először 1278—ban történik Beseneu alakban.' Bir-

tokosa az 1278'. évet megelőző időben Tekme volt, akit az 

Egerpatak partján ősi módon temetkező besenyők leszárma-

zottjának tekintettek:' 

A község fejlődését a történelmi korszakok változásával 

elvándorlás, illetve népszaporulat jellemezte. 

Különösen nagymérvű volt a kipusztulás az 1596.' és 1686. 
• 

közötti  időszakban.  A község két alkalommal pusztult el 

az Eger ellen vonuló török seregek pusztitása során. 

A község a feudalizmus válsága idején benépesült lakosu 

községek kategóriájába tartozott, több nemesi család la-

kott Besenyőtelek területén`." 1901—ig a község neve Bose- , 

nyő volt, neve előtt gyakran szerepel a nemes jelző`.' 

A kapitalizmus korszakában a közigazgatás szempontjából 

polgári korszak következett, ez együttjárt az itt élő 

feudális urak, ill`' középnemesek kedvezményeinek csökke-

nésével': A községben jelentős nagybirtok nem volt, a ne-

mesek töldterülete 2oo kh alatti:.' 

A 40-6o nemes mellett a község lakóinak zöme nincstelen 

zsellér, kubikus,akik brigádokba verődve járták az ország 
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minden táját. A háboru idején jelentősen csökkent a lakos-

ság.-  Mintegy 8o-90 család költözött Nagykovácsiba, a ki-

telepitett németajku lakosság helyére.' 

Besenyőtelek községet a második ukrán front 53. hadserege, 
57.:, hadtestének alakulatai szabaditották fel a német meg-

szállás alól 1944; november 8':'—ári: A felszabadulás után 

megkezdődött a szocialista átszervezés Besenyőtelek köz-

légben is. 

Az 1945. március 17, ért elfogadott földreform—törvény, 

melyet a község szegény lakossága olyannyira várt, alig 
•

hozott változást." A törvény a 2oo kh alatti paraszti gaz- _ 

daságokat érintetlenül hagyta, a községben Pedig komoly 

nagybirtok nem volt: A földosztás során igy mindössze 7o 

kh földet osztottak fel 61 személy között, 107. család ház—•  
hely juttatásban részesült." Igy került sor arra, hogy 

BEsenyőtelek községben 1949 őszén megalakult az első ter-

melőszövetkezet "Honfoglalás" néven 16 taggal, 124 kh te 

rülettel, addig nincstelenekből és ujonnan földhöz jutot-

takból:  

Besenzőtelek község a megyén belül azon községek  közé tar-- 
- 	

, 
tozik, amelynek lélekszáma nem csökken `:' Ennek egyik felté-

tele, ill feltehető oka, hogy a község földrajzi fekvése, 

közlekedési kapcsolata a környező városokkal igen jó; A 

lakosság helyben, vagy rövid utazással megközelithető köz- . 
pontokban  megtalálja munkalehetőségét. Oka lehet a helyi 

"lokál patriotizmus",ami erős elsősorban a kiterjedt nagy 

létszámu családok kötődése erőteljes.  
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Besenyőtelek történetének néhány fontosabb jellemzőjét in-

dokoltnak tartottam megemliteni. Ezek a helyi társadalmi 

változásokat jelzik: ebből következően közvetve, részben 

közvetlen módon befolyásolták az egyes korszakok kultu-

rális életét, benne a meghatározó iskolát. A ma sem kivé-

tel az alól, jó iskola és hatékony közművelődés csak ott  

Mehet, ahol megvalósul a müvelődéspolitikai célkitüzések  

ésszerii, helyi adaptációja`. 

B/ Besenyőtelek oktatási és közmüvelődési alapintézmény ella-

tottsága 1973/74. évben.  

a/ Napköziotthonos Óvoda: 

5 csoportos 125 férőhelyes, többszöri bővitéssel korsze-

rüsitett önálló igazgatásu intézmény. Nagyon lényeges az 

általános iskolai szakasz szempontjából, hogy minden je-

lentkező 3-6 éves gyermeket fel tud venni ':' Iskolaelőké- 

szitőre évek óta nincs szükség, 1-2 gyermek kivételé-

vel az iskolába kerülő tankötelesek 1-3 évig óvodába 

járnak. Az óvoda á Nevelési Központtól 1 km távolságra 

van.  A komplex intézményegyüttesnek 1974. évben szerve-

zetileg még nem része, szolgáltatásait esetenként igény-

be veszi /mozi, könyvtár, báb előadások stb/• 

b/ Általános Iskola: 

1974': évben az iskola és napköziotthon 6 épületben mü-

ködik. Az  196o-ban  épült 4 tantermes tip usiskola, . 

az 1971. évben felszerelt politechnikai mühely korszerű, 

mig a másik négy elavult, csak tetemes költséggel fenn-

tartható épület. Utóbbiak kihatnak a felszereltségre 
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is, hiszen éves tatarozásuk egyértelmüen gátolja az okta-

tási eszközök körének indokolt bővítését.' 

Tornaterem, előadótermek, uttörőszoba, szaktantermek, 

könyvtár nincs az intézményben. A szükségtermekkel együtt 

12 tanterem áll a 16 tanulócsoport /378 tanuló/ és a 2 

napközis, csoport /66 napközis tanuló/ rendelkezésére`.' 

Ebből következően 4 alsótagozati csoport délelőtt—délutáni 

váltakozással tanul. A váltakozó tanítás nem kevés peda-

gógiai hátrányát ismerjükT 

A hatásait tekintve nagyon fontos egységes nevelői közösség 

kialakitása jelentős akadályba ütközik; A nevelői szoba 

16 férőhelyes, csak a központi épületben dolgozó pedagó-

gusok dolgoznak együtt nap, mint nap, az egészséges infor-

mációcsere nem biztositott A taneszközök használata a 

szétszórt épületekben problematikus, a minimális szint 

alatti. A 24 fős tantestületből 4 a képesités nélküliek 

száma, az évenkénti fluktuáció magas /10-30 %/. Az Egri 

Tanárképző Főiskola közelsége sem jelent megoldást egyéb 

okok miatt /szolgálati lakás, munkafeltételek, bérezés, 

stb/. 

Az oktató—nevelőmunka szinvonala több összegező ellenőrzés 

beszámolója, jegyzőkönyve szerint közepes szinvonalu.` 

Több faktortól. függően egyes tantárgyakból nevelési te-

rületeken közepesnél jobb, esetenként gyengébb. Példa er-

re a testnevelés és testi nevelés, amelynél a jó gyerek-

anyag mellett sem mutatkozik jelentősebb eredmény. Oka 

a személyi és tárgyi feltételek nem kielégitő voltában 

keresendő. Az iskola jelentős bővitése /8 tanterem Y.  tor-

naterem/ egyre sürgetőbbé válik. 
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c/ A közmüvel ődési intézmények helyzete:  

A községben három ilyen intézmény müködött a "Müvelődési 

Ház? a községi és az ifjusági könyvtár.' /Az idézőjel kény-

szer, besorolást jelent, feltételeit  müködése korántsem 

elégitik ki ezt a közmüvelődési kategóriát./ 

A  Müvelődési Ház  210 személyes nagyteremmel és egy 4o mil - 

-es klubszobával rendelkezett. Az évek során a helyi kul-

turális élet szolgálata mellett többféle funkciót is tel-

jesitett; Egykor levente-otthon volt, később terményrak-

tár, egy része sportolók öltözőhelyisége; 1955-ben  az 

épület felujitásra került. A Müvelődési Háznak 2 állandó 

kiscsoportja müködik. GAz ifjusági klub 25-3o fővel és a 

gyermekklub 28 beirt taggal`. A szakkörök, mükedvelő-müvé-

szeti csoportok száma:  3. Tagjai elsősorban általános is-

kolai tanulók." A müsoros rendezvények képezik a fenntartás 

alapját /évente 8-10/, az állami támogatás l0:600.- Ft 

hossza évek óta. /Az 1974; évi statisztikai jelentésből 

vett adatok./ 

A Müvelődési Ház vezetője tiszteletdíjas pedagógus /600 

Ft/hó/; Alapfoku népmüvelői szakképzettséggel sem rendel-

kezeit'.' Az eddigi folyosórészből alakitották ki a községi 

könyvtárat.  Területe ekkor raktárhelyiségekkel együtt 

22 m2 volt:' Nehéz leirni hogyan lehetett itt közel 7000 

kötetet elhelyezni; A helyben olvasás kizárt, a váloga- 

tást biztositó szabadpolcos rendszer kialakitása lehetet-
, 

len!. A községi könyvtár mutatói a körülmények ellenére 

megfelelőek 768 a beirt olvasó, a kölcsönzött kötetek 
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száma megközelitette a 2o.000-t. 

A könyvtár vezetője tiszteletdijas, részfoglalkozás u dol-

gozó /4 órás foglalkoztatás, bére 800 Ft, középfoku vég-

zettséggel nem rendelkezett, alapfoku könyvtárosi tanfo-

lyamot végzett/a 

Szólni kell még az ifjusági könyvtárról. Az iskolához 3oo 

m-re található, berendezése már könyvtárakból kiselejte-

zett butorokból, polcokból áll. Kötetszáma 3037, a folyó-

iratokat nem rendel: A kölcsönzött kötetek száma 5539, a 

könyvtári olvasók kizárólag általános iskolai tanulók, 

/268/ az iskolai tanulólétszám 69 %.-a. A nyitvatartási ide-

je heti 6 óra, kizárólag délután. A könyvtárhasználatra 

épülő könyvtári órák száma minimális /8-lo évente/. A 

könyvtáros alapfoku tanfolyamot végzett pedagógus.' 

A közmüvelődési intézmények éves terv szerint dolgoznak, 

ez azonban formálisrendszert nem alkotó, gyakorlati mun-

kában realizálódik. Az éves program havi bontását a spon-

tán tényezők alapvetően befolyásolják. 

Besenyőtelek község müvelődési intézményeinek bemutatása 

sok gondot jelez. A füzesabonyi járásban a 7o-es évek ele-

jén ezek a feltételek ha nem is általánosithatók, jónéhány 

településen fellelhetőek. A fejlesztés az oktatás és köz- , 

müvelődés terén egyaránt elengedhetetlen. Nem vitatható 

ilyen szempontból az iskola primátusa. A kérdés a kettő 

együttes és egyidejü fejlesztése esetleg egy épületben meg-

oldható-e? Berendezése mennyiben kombinálható? Lehetséges-e 

a többfunkciós terek ésszerü használata? Hogyan alakulnak 

a fenntartási, . üzemeltetési költségek? Mennyiben vállalnak 
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több munkát a pedagógusok a tanórán és iskolán kivüli köz-

müvelődési munkából? Ennek arányában milyen lehetőség adó-

dik a munka anyagi elismerésére? 

Ezek és hasonló kérdések alapvető, befolyásoló tényezők. 

Természetüknél fogva azonban elsődlegesen mennyiségi jel—

le güek:' Sokkal inkább kifejezik e törekvések, a kisérlet 

lényegét a tartalmi munka összetevői, remélt és megvalósit— 

ható elképzelései. 

Ilyenek:  

— a tanulók iskolán és tanórán kivüli ismeretszerzési-

-nevelési lehetőségei /mozgalom, szakkör, könyvtár, 

film, irányitott közmüvelődési akciók/ 

— tehetséggondozás 

— müvel ődé si nivelláció 

/alapvetően általános iskolai vetületei/ 

— szülők—iskola kapcsolatrendszere 

társadalmi szervek — szervezetek és az iskola-közmüve- 

lődés együttmüködése /ennek helyi gyakorlata/ 

A gondolatsor folytatható ahogyan és amennyire bonyolult 

az általánosan vett nevelési gyakorlat: Ha nem is minden 

összetevője e bonyolult társadalmi folyamatnak eddigi né-

hány jellegzetessége regisztrálható a besenyőteleki gya- 

korlat elemzésével'. Az eredmények és problémák együttese 

ez az elemzés, amely az eddigi alapvetést és szükségszerü 

tájékoztató bevezetést követi. 

2:/ A közoktatási—közmüvelődési integrációs kisérlet kezdetei  

Besenyőtele ken /1974/75/.  

A község kulturális alapellátottságának helyzete  — az elő— 

zőekben leirtak igazolják — nem mondható jónak.  
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A párhuzamos fejlesztés nagyon sürgető: uj oktatási, ill. 

közmüvel .ődési intézményekre van szükség. Felmerül azonban 

már ekkor a közös, együttes kivitelezés, megvalósitás gon- , 

dolata: E kérdésben a hajtóerő mindenképpen a sarudi pél-

da°: E tiszamenti település volt az első, ahol az oktatá-

si-közmüvelpdési intézmények integrációs kisérlete elindult. 

Ez a véletlenen mult, azon, hogy közvetlenül egymás mellé 

épült a müvelődési otthon - könyvtár és a tulzsufolt szükös 

iskola." Ekkor /1974./lappangó igényként ugyan már jelentke-

zett a közös tér és eszközhasználat gondolata, erre épülő-

en a lehetséges tartalmi együttmüködés.` A sarudi Nevelési 

Központ uj beruházás nélkül, a meglevő adottságokra épitet-

ten  kezdte meg kisérleti munkáját 1974-ben. 

E gondolat érlelődött Besenyőteleken is. A feltételek azon- 

ban n®m biztositottak. Ettől függetlenül 1975-től kisérle- 

ti hely lesz Besenyőtelek.' A meglevő intézmények közötti 

lehetséges /egyes területeken hatékony/ együttmüködés sza-

kasza ez, felkészülés egy uj objektum müködtetésére, amely 

ezidőtájt a tervezőasztalon formálódik. Biztató, hogy meg-

indul egy uj vezetési modell kimunkálása, folyamattá, rend-

szeressé válik a nevelőtestület felkészülése a kisérleti 

munkára, kibontakoznak egy uj szervezeti-szervezési-gazdál-

kodási modell körvonalai. 

Az uj intézmény megépitésének gondolatától közel 6 évnek 

kellett eltelnie a megvalósulásig, de a Magyarországon je-

lentkező komplex épitészeti törekvések sem realizálódtak 

gyorsabban :  A magyar épitészek ugyanis a Skandináv orszá-

gok példája és gyakorlata alapján már az 196o-as évek vé- 
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gén felvetették a hazai adaptációt: 

Igy jött létre mintegy tizéves előkészités és vajadás 

után az ország első nevelési központja Besenyőteleken. 

/Időközben több ilyen beruházás is folyamatban volt /pl.' 

Kecel, Pécs, Debrecen, Mezőhegyes/. Az első, de nem egé-

szében uj épitmény, mert voltaképpen a meglevő épületek 

megőrzésével lett egységgé, un. komplex intézménnyé. 

A megvalósitásban örvendetes és egyben elgondolkodtató,  

I
I hogy az építészeti koncepciók megelőzték a pedagógiai 

funkció—tartalom kimunkálást és próbát. Holott e kérdés-

ben a forditott mechanizmus az alapvetően helyes, amikor—

is a funkcióhoz és gyakorlathoz rendeljük a tárgyi—eszközi 

feltételeket. A racionalizmus ily módon vett fordulatot a i'''  

besenyőteleki megvalósitás során, mint utólag kiderült 

szerencsés módon. A Magyar Épitőmüvészet 1981/3. száma 

két illasztrált tanulmányban ad számot a Besenyőteleki 

Nevelési Központ tervezési—épitészeti elveiről, a funkci-

onális elképzeléseiről, egyben a müködtetés várható né-

hány problémájáról.  

Az l`.'sz` melléklet tartalmazza a kiviteli terv 1 példányát. 

A  2. sz. melléklet az épület jellemző tereinek funkció-

tervét, amely az eltelt időben tovább változott. 

Az épület tervezése, ill-. kivitelezése, későbbi használa-

ta az alábbi épitészeti—pedagógiai_ elveket követte:  

— a megépitett terek, egységek gyors elérhetősége, a töb-

bes funkciók kielégitésének biztositása  

/lásd.! eszköz és időkoordináció/  



- az egyes terek funkciószabta átrendezhetősége, a butor 

és eszközrendszer eseti mobilizálhatóságának lehetősége 

- alapvető,, hogy csak délelőtt legyen tanitás /ezt egész-

ségügyi, elsősorban pedagógial elvek indokolják/,délu-

tán a gyermek-közmüvelődés, este a felnőttmüvelődés szirt-

helye legyen. 	 . 

- az együttes fenntartás és müködtetés lényegesen gazda-

ságosabban legyen a differenciált intézmények ilyen jel-

legü kiadásainál. 

- az intézmény minden része a napszak teljes időszakában 

hozzáférhető, tervszerüen használható legyen. 

a gazdasági megfontolásokon tul a nevelési hatások legye-

nek koordináltak, a tanórán kivüli időben is áttekint-

hetőek, tervezhetőek. E cél minden eddigit felülmuló leg-

fontosabb e koncepcióban. 

- a  nevelési központ megvalósitásával /terv és kivitelezés/ 

egyidejüleg - részben ez t megelőzően-készüljön el a tel-

jes rendszer funkcióterve., működési modellje. 

A rendszerhez illeszkedő funkcióterv nem  változatlan.  A 

gyakorlati munka esetenként módositja,uj feladatokat ren-

del egyes terekhez, esetenként megszüntet eddigi funkci-

ókat: Az építészeti tervekből kitünik a nevelési központ 

az alábbi egységeket foglalja magában: 

- 13 tantermes általános iskola 5  alsótagozati tanterem 

- 8 szaktanterem 

- 2 mühelyterem /5o m 

távolságra/ 
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– Közrnüvelődési blokk 

/nagyterem, klubok, összevont könyvtár, 16 m–es mozi/ 

– Sportobjektum 

/tornaterem, játszóudvar, bitumenes kispálya/ 

- 3 csoportos napköziotthon 

— Egészségügyi központ /orvosi rendelő, iskolaorvosi–is-

kolafogászati rendelő/. 

Az uj beruházás 1979; augusztus 2o_–án került átadásra. -  

Bekerülési költsége 12,8 millió Ft.'Ez volt . az épitkezés  

első üteme.A II: ütemben tanuszoda és napköziotthon kap-

csolódik a központi épületekhez.' Ennek jelenlegi fedezete 

nem biztositott, a következő időszak sem sejteti közeli 
• 

megvalósulását: A XVIII. szd–ig templomként funkcionáló. –  

– jelenleg 2 tantermes iskolaépület muzeumi célu, felhasz-

nálása ugyancsak a fejlesztési lehetőségek függvénye. 

A nevelési központ uj épületszárnya közel mégy éve került 

átadásra. Az indokolt ráforditás és a benne kibontakozó 

munka összevetése minden időszakban időszerű. 

– Hogyan fogadta a község lakossága a nevelési központot? 

– Mennyiségi–minőségi jellemzői töretlen fejlődési ten-

denciát mutatnak–e? 

– A helyi rendszer hasonló nagységrendü és adottságu 

településeken mennyiben adaptálható? 

– Hatékonyabb–e a tanórai, tanórán kívüli oktatás–ne-

velés? 

A kérdések sora hosszan folytatható.  A felkészülés 4 éve, 

a tényleges integráció köz l négy éve hivatott e probléma- , 	_ 

kör  leglényegesebb kérdéseit exponálni és megválaszolni. ' 
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V:'/ A közoktatási  és közmüvelődési intézmények integrálásá-

nak állomásai és eredményei Besenyőteleken; ennek ped.a-

gógiai konzekvenciói. /1974-1982./  . 

Telepitési — építészeti alapvetés: 

1974 óta Heves megye iskoláinak zömében a tárgyi fel— 

tételek javultak: Jelentős számu uj iskola épült /ill.` 

bővités történt/, a korszerüsités is folyamatos. Be-

rendezésük részben megujult a tanitás-tanulás esz-

közrendszere jelentősen bővül,t /I—IV. tanszerjegyzék 

eszközei, egyéb audiovizuális eszközök,!: A községek- 

ben a demográfiai felfutás nem jelent gondot. /Az elnép-

telenedés lényegesen több megoldandó problémát okoz!/ 

Az óvodai, iskolai fejlesztésektől elmaradó ütemben 

megindult a közmüvelődési intézményhálózat fejleszté-

se. A Heves megyei Tanács Müvelődési Osztályának fel-

mérése igazolta, milyen adósságokat kell pótolni a mü 

velődési házak, elsősorban a könyvtárhálózat fejlesz-

tése terén'* A fejlesztési tendenciákban párhuzamosság , . 

ésszerűtlen kettősség jelentkezett. Erősen hatott a 

7o—es évek elején a differenciált intézményfejlesztés 

gondolata. A helyzet ettől Besenyőteleken sem különbö-

zött. " 

A termelőszövetkezeti irodaház, az ÁFÉSZ szolgáltató 

ház, ill.'  a müvel ődési intézmények együttes megépité-

se távol állt a később megvalósult tervektől'.` A müve-

lődés anyagi—fejlesztési gondjai sugallták az ilyen 

irányu megvalósitást. Az integráció a 7o—es évek elején 
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nélkülözte a tartalmi megközelitést, a müvelődés folyamat, 

sajátos rendszerkénti áttekintését. Ennek oka ekkor 

nem a pénzügyi lehetőségek hiányában keresendő, alapvető-

en a kialakult és a differenciáció mellett kardoskodó gya-

korlatban':" Valós és álérdekek sokaságát sorakoztatták /és 

sorakoztatják/ fel az oktatásügy és közmüvelődés hierarchi-

ájában munkálkodó vezetők. 

1975. évben született meg a döntés: un. komplex müvelődési  

intézményt kell létrehozni. Alapelv, hogy minden meglévő 

épületet /ha indokolt/ meg kell hagyni, ill`' az uj beruha-

zás részeként kell kezelni. 

Az I-3-9/59. sz. tipusterv szerint épült 4 tantermes iskola 

/1961!/, il.l' ! az 197o—ben megépült típus 2 mühely képezte a 

kiindulási alapot. 

A Heves megyei Tervezővállalat 1975—ben /pedagógus tanács 

adó részvételével/ kidolgozta az építési programot. A véle-

ményezésre jogosult országos és megyei, helyi szervek ja-

vaslatai alapján a terv többször átdolgozásra került. A 

kiviteli terv 1976 végére készült el.  /Hevesterv: Bodnár 

János — Veres Zoltán/ 

A tervezés időszakában a módosítások is jelezték a nevelé-

si központ /komplex intézmény/ neve, funkciója, programja, 

előirása, müködtetése korántsem volt elfogadott, egységes 

értelmezése sok vitát eredményezett. 

A távlati lakosszám és a vonatkozó Épitésügyi Szabvány 

/ÉSZ/ ajánlásai alapján az alábbi nagyság és funkciós ka-

tegóriák kielégitését kellett megoldani: 
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— 8 tantermes iskola /tornateremmel/ 

— B.1': fokozatu müvelődési ház 

— C. fokozatu közmüvelődési könyvtár 

— 16 mm—es mozi 

A Hevesterv szakemberei az ÉSZ. hivatalos helyiségprog-

ramot a mindenkori helyi igények statisztikai és szubjek-

tive prognosztizált felülbirálatával módositották /pl '. ' 

mozi, könyvtár/. 

Ezután jött a "központ" fogalomba illeszthető igények egy-

mást helyettesitő — pótló /funkció—variánsok/ vagy egymást 

müködésben — kielégitő /pi. tornaterem — szakkör/ esopor-

tositása és meghatározása. Ez volt /ma már nem lehet!/ 

a funkciós programozás legnehezebb, legvitatottabb része, 

a kisérlet esszenciája. 

Az uj épülettömb telepitése,.épitészeti—szerkezeti megol—  

dása, műszaki—gazdasági mutatói példázzák az együttes be-

ruházás minden előnyét. A példa egyedi, alapelvei azon- 

ban sokhelyütt alkalmazhatók. /3.sz. melléklet/. 

A melléklet a főbb mutatók gyűjteménye. Az 1979". augusztus  

20 —i ünnepélyes átadás, a birtokba vétel dátuma. Nagyon 

lényeges a megelőző időszakból megjegyezni az alábbiakat: 

a község lakossága a különböző fórumokon, a tervezés, ki-

vitelezés minden lényeges mozzanatáról értesült: A lakos- 

ság jelentős  társadalmi munkát vállalt és végzett a komp-

lex kivitelezési munkákban. A későbbi kapcsolatok ,  az el-

fogadés, a használat szempontjából ez nem elhanyagolható 

mozzanat: Az elfogadás és a várakozás a jobb alapfeladat 
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teljesités minden igénye kifejeződik a fokozott emberi 

érdeklődésben, a "mi központunk" gyakran elhangzó meg-

jegyzésben. 

Ennek a nem könnyű elvárásnak kell megfelelni a nevelési 

központnak, annak napi és éves, többéves sikeres és oly-

kor kudarcokat is hordozó gyakorlatának. 

2./ Az iskolai és iskolán kivüli /közmüvelődési/ tér— és  

időtervezés; az eszközrendszer koncentrálása a kisérleti 

intézményben: 

A 7o—es években az iskolák és közmüvelődési intézmények 

müködési feltételei jelentősen javultak.' Az alapterületi 

növekedés mellett, kifejezett az eszközrendszer bővülése 

/különösen az audiovizuális eszközök növekedése/. 

A korszerüsödés nem indokolt kettősségéről, a differenci-

ál t beruházásoknál már szóltam: A párhuzamosság, a koordi-

náció hiánya a terek /az alapfunkcióra épitettem/ és esz-

közrendszer használatában egyértelmüen kimutatható. 

Az alaphelyzetből . kiindulva az iskola elsősorban délelőtt, 

részben délután, a müvelődési intézmények /müvelődési ház, 

könyvtár, mozi/ részben a délutáni, elsősorban az esti 

órákban kihasznált /utóbbiaknál az intenziv használat 

igen problémás, az adódó lehetőségeknek csak a töredéke 

kiaknázott/. 

Ebből következően az iskolákban a délutáni és esti, a 

közmüvelődési intézményeknél a délelőtti, délutáni idő- 

szakokban jelentős a termek, felszerelések, eszközök ki-

használatlansága. Ezzel párhuzamosan az ország nagyon sok 
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iskolája /a ha jdani besenyőtele. is/ tanteremhiány, hely- ... 	._.- 	 ...  

szüke miatt "kétmüszakos't váltott tanitásra kényszerül. ' 

A felismeréhez, megoldáshoz nem kellenek tudományos vizs-

gálatok! A belső tartalékok ésszerü áttekintése és szem-

léletünk átértékelése adhatja az első lépést: Ma már egy-

értelmüen kimutatható, a komplex intézmények létrehozásá-

nak első mozgató erői voltak a fenti ellentmondások: Ezen 

tullépve, és ezzel együtt a másik és döntő komponens köz-

oktatásunk, ' közmüvelődésünk szükségszerü megujhódása. 

Első lépésként  a füzesabonyi járásban /Besenyőteleken is/ 

a térszervezés, a közös eszközhasználat, az időbeni koor-

dináció kérdéseit kellett megoldani:  

A közmüvelődési intézmények arra alkalmas helyiségeit 

%nagyterem, klubszobák: könyvtár/ minimális ráfordítással 

tanteremnek /szaktanterem/ alakították át. A kettős fun k-

ció meghagyása a formális kereteket természétszerüen meg- _ _ 

változtatta /Hagyományos iskola butorzat, padok mobil, 

gyorsan átrendezhető, variálható berendezések szükségesti./ 

A 2.sz. mellékletben található a besenyőteleki intézmény 

funkciórendszere Ebből néhány példa a térszervezés fon-

tosságának igazolására: 

A kényelmes, esztétikus klubterem  fotelekkel, állitható 

dohányzó asztalokkal berendezett. Az osztályfőnöki órák  

/klubszerűen!/ raj és őrsi foglalkozások, versenyek—vetél-

kedők melig és meghitt otthona: Egyben uttörő játékterem; 

Délután és este a KISZ korosztály és a felnőttek veszik 

birtokba, itt tartják különböző foglalkozásaikat: A kísér 

let megindulását követően a község 3 könyvtára összevonás-  

ra került  /közmüvelődési, iskolai, nevelői/. Ekkor derült 
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az ésszerütlen és •átfedésektől terhes könyvbeszerzés, az 

állomány feltáratlansága. Ma a könyvtár az integrált intéz-

mény kulcsfontosságu egysége.  Területe 2o2 m2, egységes fej-

lesztése, kiépitett katalógusrendszere, fejlődő és bővülő 

media—tára, az ismeretszerzés korszerüsitésének legfőbb 

hordozója:` 

Kötetszáma /1982../lo.7oo. A mennyiség mellett döntő a gyüj-
teményezés alapelve: minden olyan müvet, ismerethordozó 

anyagot koncentráltan, beszerezni, ami /szükséges pél dány-

számban!/ az iskola i  oktatás szükségleteit biztosítja /lexi-

konok, kötelező és ajánlott olvasmányok, nevelői szakaroda-

lom stb/. 

Az önálló iskolai könyvtáraknak erre objektiv akadályők 

miatt nincs lehetősége. 

A könyvtára legintenzivebb használt szaktanteremmé vált!  

A könyvtár központi szerepét kifejezi a napi, ill`: heti 

nyitvatartás: minden nap reggel 8-19 óráig tart nyitva 

folyamatosan /szabad szombaton is müködik 8-12, ill.' 14-18 
• 

óra között/. 

A könyvtárban két f őállásu könyvtáros dolgozik:' Mindkettő 

alapfoku könyvtárosi végzettséggel rendelkezik /Vezetője 

egyetemet végzett pedagógusi, 

A szakszerü és hatékony könyvtárhasználathoz, könyvtári 

órák módszertanához az OPKM adott jelentős segitséget 

/Dr.  Arató Ferenc, Szenthe Ferenc, Katsányiné Könyves 

Tóth Lilla/. 

Az intézményi térszervezés nem egyszerü feladat. A hosszabb 

távu és napi ütemezés, a programok ütközésmentes össze-

illesztése szinte órarendszerü napi beosztást igényel.' 
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Ez az intézmény minden egységre kiterjedő és érvényes. 

Mint emlitettem az integráció egyik jelentős eredménye a 

délelőtti /"egymüszakos"/ tanitás megvalósitása. A gyerme-

kekre nézve fontos pedagógiai előnyeit nem részletezem. A 

pedagógusok felszabadultak a fárasztó /eredményességben 

elmaradó/ délutáni tarvitás alól:: Ezáltal uj energiák sza-

badulnak fel a közoktatás és közmüvelődés számára egyaránt. 

Az oly fontos tanórán kiviili nevelés minden szférájára 

több lehetősége adódik a nevelőknek: A napi munkában je-

lentkező változatosság, választhatóság is egyfajta ösztön-

ző tényező. 

A nevelő ujszerü fala datot vállalhat és végezhet. A ta-

nulók kiléphetnek abból a kényszerü miliőből;  /iskolapad, 

ülésrend, kényszerü csoportbeosztás/,amelyben naponta nem- 
_.,-. 	_..   	__..   

egyszer 6—lo órát is altölt:` /Ha a  tanterem  napközis fog-

lalkoztató is egyben./ 

A közös használat eredményeként az iskolai terem és esz— 

közrendszer jelentősen növekedett a közmüvelődés területén 

lehetőségeit tekintve még nagyobb mérvü a fejlődés`:' 

/Lásd!4-9. sz. melléklet: Besenyőtelek, Feldebrő, Mezőtár-

kány, Nagyut, Poroszló, Sarud összehasonlító adatai./ 

A népgazdaság jelenlegi helyzete, nehézségei,  a beruházá-

sok csökkenése még kifejezettebben jelzik a koncentrált  

megoldás rendkivüli jelentőségét.  Ugyancsak emlitésre mél-

tó, hogy ezek az intézmények az 1981-85. közötti demog-

ráfiai felfutás időszakában minden nehézség és szükség- 

megoldások nélkül fogadni tudják az általános iskolai 
} 

korosztályt;  
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Az időkeretek módosulása:  

Az oktatási, és közművelődési intézmények összevonása, 

integrációja az időkereteket is jelentősen módositják. 

A vertikálisan és koncentrikusan táguló időkeretek szabá-

lyozása rugalmasságot, előrelátást követel. E téren az 

intézményvezetők csak a kezdeti lépéseket tették meg: A. 

két véglet közötti helyes arányok meglelése a hatékonyság 

kulcskérdése is egyben /tul és alulszabályozottság/. Ok-

tatási és közművelődési intézményeinkben még gyakori a 

munkatorlódás, a spontán elemek károsan ható eltéritő sze-

repe'. A közösségek /abban az egyén/ önszabályozó, önvezérlő 

szerepének fejlődése nem éri el a kivánt mértéket. 

A nevelési központokban az ésszerű időfelosztás /ebben 

csak intenziv munkaperiódusokat beszámitva/ két pólus kö-

zött determinálódik:` Az oktatásügy terén számtalan hatá-

lyos rendelet, jogszabály, utasítás rendel időt az egyes 

tevékenységekhez ':' 	 . 

1.o ':' heti 4 órás kötelező korrepetálás, pedagógus 

kötelező óraszámai tantervi éves óraszámok,-  tanmenetek, 

házirend... stb/. 

A formális iskoláztatás kötelező és általános /az általá-

nos iskolai szakaszra jellemző/ szankkionált szervezeti 

és időkeretei egyrészt kitöltik az óvodai, iskolai 

/3-14-16 éves korosztály/ foglalkoztatási lehetőségeit,' 

Jelentős gond a jelenlegi idő-determináció merevsége, sok 

kevésbé kipróbált, átgondolt változtatása. 

A nevelési központok hallatlan előnnyel rendelkeznek e 

téren: Több olyan kötöttség alól kaptak /és kapnak indo- 
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tesen ható rendelkezés. 

A meghatározó tanórai nevelés—oktatás mellett kifejezett és 

hatásrendszerében nagyon jelentős a müvelődési kiscsopor-

tok; öntevékeny művészeti csoportok szerepe:' Létük a napi 

arányos terhelést vizsgálva az intenziv tanárai ismeret-

szerzésnek is a függvénye - ' 

Számtalan uj lehetőség teremtődött a nevelési központok-

ban az önálló ismeretszerzésre, szórakozásra, a szabad-

idő értelmes eltöltésére Oka és eredője a napi felhasz-

nálható idő hosszabbodása Ez nem , jelent mindenkor a szó 

szoros értelmében. időt: Időnyereséget inkább, ami a napi 

hatékonyabb munkából  fakad.  

A nevelési központok — ez a későbbi elemzés során kitünik • 

az egész napos iskola /művel ődés?/ intézményei:'  

A napi tevékenyen, cselekvéssel eltöltött- idő érleli a 

speciális terek eszközrendszerének alapos ismeretét /szak-

termek, könyvtár/ ; 

Ez a tény a tanitási órákon és délutáni foglalkozásokon 

nagyon lényeges tényező.' A  gyengéknél feltételezi az  elég-_ 
séges  szint teljesithetőségét, a tehetségeseknél a "többet 

adástat."Optimális  terhelést  csak eszközbiztonság, egyéni 

ütemű tanulási szokásrendszer, intenziv időkihasználás ese— 

-tén lehet elérni Az életkori sajátosságoknak megfelelő  

periodizáció elengédhetetlen«' A "szellősebbet napirend /óra-

rend/ alapvető pedagógiailag megerősithető tényezőket ta-

kar'; A heti—napi tanitási menetrend változása  /tanitási 

órák délután/, a technikai eszközök tényleges beépithető- 
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sége a tanulás-tanitás folyamatába /a film, TV a nap min- 

den percében elérhető/ 1  a pihenőnapok színes ajánlatai. 

VulgáriOsan a tanulók és felnőttek napjai /kötelező ta-

nuláson, munkán tuli ideje/ a közművelődés /könyvtár, mozi, 

szinház, muzeum, sport, hobby, stb./ széles skáláju aján- 

latával, szolgáltatásaival  szinesithető, tehető teljeseb-, 

b6 Ennek várható visszahatása, dialektikája a permanens 

művelődés időbeni és tartalmi lényege. Erre felkésziteni 

az egyént a legkorábbi életszakaszoktól kell, felső időbe-

ni határa nem megjelölhető `:' 

/A Besenyőteleki Nevelési Központ kétheti időterve: lásd! 

sz. melléklet/. 

Összegezve: a tér-eszköz-időtervezés, szervezés sajátos-

ságai a nevelési központban:  

- Jelentősen bővíthetők az iskolai és iskolán kivüli fog-

lalkozásokra igénybe vett termek, terek, kihasználtságuk 

optimálissá tehető. 

- A gazdagabb eszköztár, felszerelés /oktatási eszközök és 

ányagok, könyvtár, audiovizuális ismerethordozók és köz-

lő eszközök/ az önálló ismeretszerzés /permanens művelő-

dés/ uj utjait, lehetőségeit hordozza`: 

- Az iskola hagyományos, merev és indokolatlanul élő kere-

tei, módszerei részben oldhatóak /tanterem, szaktan-

terem, munkaterem, egyéni és csoportmunka lehetősége, 

klubszerü foglalkozások, sajátos csoport-asszimiláció, 

belső esztétikai változások stb /. 

- Az időtervezés /időgazdálkodás/ előrelátóbb lesz, csökkent-

hető a spontán és zavaró tényezők köre, arányosabbá 
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tehető a nevelő-tanulói /szülői!/ terhelés. 

- A nevel őke t /külső munkatársainkat/ sarkallja a korsze-

rübb eljárások alkalmazására, a kisérletezésre, módsze-

reik fejlesztésére. 

Jelentősen hozzájárulhat az iskolák nyitottabbá tételé-

hez a közművelődés, a termelőmunka irányába /szül ők-ne-

velők kapcsolata, helyi társadalmi-együttmükö dés, üzemi 

kapcsol atok/. 

- A nevelési tényezők koordinálása tervszerűbbé, áttekint-

hetőbbé válik, sok uj mozzanattal bővül. /Áttekinthető és 

felhasználható idő növekedése, közösségi átrendeződés, a 

személyiség fejlődés többoldalu megfigyelhetősége, önálló 

ismeretszerzés, a fejleszthető területek valósabb isme-

rete, tehetséggondozás . stb/: 

VI./ Az együttmüködés és integráció tartalmi kérdései:  

Az eddigiekben elemzett együttmükö dési és integrációs kér-

dések a helyi oktatási-közművelődési gyakorlat lényeges 

összetevői A rendszer müködési eredményei és problémái 

nem határolhatók el a meglevő, adott feltételektől. A Bese-

nyőteleki Nevelési Központ müködési feltételei a település 

nagységrendjét tekintve ideálisak,' Ebből következően ma 

és a következő években joggal a bizonyitás, a tartalmi 

munka eredményei kerültek a vizsgálódás középpontjába. H ol 

és mennyiben mérhető az iskolai munka fejlődése? Mely té-

rületeken kifejezett a közmüvelődés előrelépése? Beszél-

hetünk-e uj minőségről az integrált intézmények°esetében? 

Az eddigi gyakorlat alapja lehet-e a szélesebbkörü meg-

valós ulásnak? 
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A kisérlet eredményei várhatóan hogyan és mikor hatnak 

objektive mérhetően? 

Milyen nagyságrendű település /egység/ tekinthető ideális-

nak az integrációban /integrálható funkciók, tevékeny-

ségek köre/? 

A kérdések nagy fontosságuak, érintik az iskola teljes 

és mai szerkezetét, szervezeti rendszerét, funkcióit, 

társadalmi státuszát hasonlóképpen a közmüvelődés minden 

szféráját ': 

A továbbiakban teljesség igénye nélkül a besenyőteleki 

kisérlet alapvető vonásai, jellemzői szóljanak a megtett 

utról, eredményekről és a továbblépés számos teendőjéről." 

l:"/ A tervezőmunka elméleti kérdései és gyakorlati megvaló-

sulása a Besenyőteleki Nevelési Központban:  

Az oktatási és a közmüvelődési intézmények elengedhetet-

len, periodikusan visszatérő feladata munkájuk rövidebb-

-hosszabb távu megtervezése: Jól felépitett, rendszert 

alkotó terv nélkül a folyamatos munkát a spontán elemek 

akadályozzák,' eltéritik a célhoz vezető uttál: 

A nevelési központok tervezési gyakorlata a kezdeti évek-

ben nem különbözött a "hagyományos''_. tervezéstől.  

Külön készült óvodai, iskolai éves munkaterv; Ezeke ta— 

nitási évre készültek." A közmüvelődési intézmények /Kdnyv-

tár, Müvelődési Ház/  tervei tárgyévre határozták meg 

feladataikat:" A gazdálkodás — költségvetés tervei ugyan-

csak tárgyévre szólóak ': 	 . 

Az emlitett éves tervek nagyon sok párhuzamosságot, in-

dokolatlan átfedést tartqlmaznak. A nevelési—müvelődési 

koordináció kidolgozatlan, nem feltétele a tagolt, rész- 



ben specifikus intézményeknek. 

Változtatni kellett ezen a tervezési szerkezeten és me-

tóduson: A müvelődés egységes egész, a közoktatás és köz-

müvelődés céljai tartalmilag azonosak. /-rarmészetesen mód-

szereik,' formáik részben specifikusak `:/ 

A tervezésnek a komplex müvelődési intézményekben is meg, 

kell felelnie az alábbi követelményeknek:  

a/ Tartalom és forma egysége 

b/ Távlatos és szakaszos tervezés 

c/ Logikai felépitettség 

d/ Konkrétság 

e/ A teljesités rendszeres minős itése, értékelése. 

a/ A tartalom és forma egységét a filozófia és pedagógiai 

elmélet fogalmazza meg. A "mit" és "hogyan" kérdésére 

a nevelési központoknak is válaszolnia kell„ de tükröz- 

ni egyben az együttmüködés, integráció eredményezte . 
változásokat: A tartalom meghatározása — az általános 

müvelődési tartalmak, helyi müvelődési hagyományok és 

szokásrendszer — viszonylag egyszerű: Nehezebb és sok-

rétübb a lehetőségek felmérése és az adekvát megvalósi-

tási, gyakorlati tennivalók megtervezése. A feladatok 

mennyisége, minősége és a lehetőségek szinkronja meg- , 

akadályozhatja az irreális tervezést: 

b/ A távlati és szakaszos p edagógiai tervezés  megfelel 

annak a tervezési gyakorlatnak, amely a szocialista 

társadalom—épités minden területén megvalósul' ■ A nagyobb 

távlatok áttekintése és a közvetlen feladatok tervsze 
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rü megoldása a tudatos tevékenység legalapvetőbb szük-

séglete'.` A kétféle tervezés szerves egységet alkot: 

A tartalmi program több évre /3-5 év/ történő körvona-

lazása előfeltétele az  egy  évre /tanévre/ vonakozó konk- 

retizálásnak `:_ Az évenként történő tervezés teszi lehető- 
vé a távlatok korrigálását, egyben uj távlatok kimunká-

lását; 

0/ A tervezés helyes logikája  a távlatosság és szakaszosság 

folyamatában érvényesül':: E. folyamatban kerül kidolgozás-

ra a távlati cél, az ennek megfelelő évi program, amely 

az eddigi eredményekre /helyzetelemzés/ támaszkodik';; A 

tervezés e tényezője megköveteli az iskola koordináló 

központi szerepének érvényesitését, egyben az érzékelhe- 

tően ható külső nevelési tényezők logikus rendszerbe álli-

tósát`; 

d,! A tervezés konkrétsága  talán a legvitatottabb kérdés:' 

Olyan feladatok és folyamatrendszer tervezését jelenti, 

amelyadott esetben mennyiségileg, minőségileg mérhető, 

értékelhető, az általános, reális részegységekre tagolha-

tó".' Egyben kötelezően megtartja a müvelődés egységes vol-

tát, a személyiségfejlesztés elvi részekre nem tagolha-

tó feladatrendszerét: Minden terv egy intézmény /intéz-

ményegyüttes/ terve, 'ttestreszabott" programja. Az álta-

lános elvek konkretizálása a helyi lehetőségek, formák, 

módszerek hozzárendelése a  megfogalmazott  feladatokhoz 

e/ A teljesités minősítése, értékelése  szorosan összefügg 

a tervezés konkrét voltával.: Rendkivül fontos feladat a 

kitüzött feladatok és a teljesitésük összevetése, az 
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eredmények elemzése' A folyamatba történő beavatkozás,  

szabályozás csak megfelelő értékelést követően hatékony. 

A szükséges korrekciók optimális időben történő végre-

hajtása a teljesités alapvető kérdése: 

A nevelési központ dinamikus  változó és me_u'uló müvelődési 

modell`.' E dinamika nem a célokban jelentkezik elsősorban, 

hanem az azt közelitő és megvalósitó utban, formákban, mód-

szerekben. 

A Besenyőteleki Nevelési Központ tervezésének sajátosságai:  

A kísérlet 1974`: évi indulási évétől 1978—ig az intézmény 

tervezőmunkájára a differenciáltság, t'felparaellázottság"  

volt jellemző:° Az előzőekben leirtak szerint külön tervek 

alapján dolgozott az iskola, a könyvtár a müvelődési ház;' 

Az 1978/79:'  tanévben készült . elsőizben un` integrált terv .  

Ebben ötvözni kellett az iskolai és közművelődési feladat-

rendszert. Ez .a terv szükségszerüen lineárisan, ill:' kon-

centrikusan bővülői: Tiikröznie kell az életkori, illy:,' tar-

talombeli, az iskolainál lényegesen nagyobb kiterjedést; 

Ez mindkét meghatározó tartományra vonatkozik:. mind a tar-

talomra, mind  a formára. Az  általános iskolai - nevelési  és  

oktatási terv is jelzi részben, amikoris egységes keretbe 

foglalja a tanórán, ill iskolán kivüli nevelési — müvelő-

dési feladatrendszert:  

A nevelési központ terve mindenkor kettős megközelitésü: 

— iskolacentrikus, mert adaptálja az állami nevelési—ok-

tatási terveket az adott iskolára  

össztársadalomcentrikus, mert számbeveszi és felhasznál- 

ja a tanitási órán és iskolán kívüli hatásokat, be-

kapcsolja azokat a személyiségformálásba: 
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A két megközelités együttes érvényesitése az élenjáró is— 

kolában eddig is optimálisan ötvöződött.' A komplex intéz- 
- 	- 	-- 	_ 	-. 	.._ 	.._, 

mények esetében is hasonló a követelmény.' Az iskola /óvo— 

da/ általános és kötelező jellegéből következően a megha-

tározó alapintézmény. Egyértelmű viszont korszerü és ha-

tékony munkát nyitott, kisugárzó és befogadó intézmény-

ként, hatókörét egy adott társadalmi közösségre bővitve 

képes teljesiteni.' 

A tevékenységrendszer koordinált tervezése, vertikális és 

horizontális kapcsolatok kialakítását követeli meg. E kö-

vetelmény érvényesitése a legnagyobb körültekintést igény-

lő intézményvezetői feladat': Elmulasztása azt eredményezné, 

hogy egy fedél -alatt elkülönült, legfeljebb véletlenül ta-

lálkozó; párhuzamos tevékenységet fejtenének ki az intéz- 

ményegységele; A sokféle, de koordinálatlan tevékenység ép-

pen az alapfunkciókat gyengiteni ebben a strukturában, s 

az intézmény minden napjaiban anarchiát eredményezne:` 

Fontos tehát az alapfeladatok rendszerbe ötvözése, a verti-

kális és horizontális lehetséges és kivánatos kapcsolatok 

meghatározása; Ez nem szerkezeti—szervezeti, formális össze-

kapcsolást, koordinációt jelent:' A tevékenységek /tanóra, 

szakkör, rendezvények/ kerülnek ily módon megtervezésre.;.. 

A tervezés szintjén /és a gyakorlatban/ ennél is hangulato-

sabban a személyiség fejlesztési folyamata, a konkrét mü-

velődési folyamattartalmak szerepelnek: A tevékenységi for-

mák kiválasztása fontos, azonban a tartalomhoz viszonyitva 

alárendelt a szerepük, megválasztásuk a tartalomtól függ. 



A második lépcsőben mérlegeljük melyik tevékenységforma 

felel meg legjobban a célnak: tanitási óra, korrepetálás, 

tanfolyam, szakkör, klub, stb. Ezeket egymással szoros 

összefüggésben kell tervezni A cél az, hogy az általuk 

hordozott tevékenységtartalmak egységes rendszerben jelen-

jenek meg',_ A nevelési központ munkájának koordinált terve-

zése megköveteli a helyi müvelődési környezet konkrét fel- , 

mérését 1980' évben készült el egy ilyen dokumentum 

Besenyőtelekről: "Adatok Besenyőtelekről". 

Az adatbázist a községben élő középiskolások, KISZ-tagok 

gyüjtötték össze, rendszerezését-elemzését szociológus 

végezte. 

Az adatbázisból az alábbi ellemzőket vettük fi, elembe: 

á/ Besenyőtelek településföldrajzi jellemzői. 

/A település jellege, járási-megyei székhely távolsá-

ga, elérhetősége, közlekedés, infrastruktura kiépitetAl-

sége, helyi munkalehetőségek stb./ 

b/ Az intézmény által szervezett müvelődési folyamatokban 

résztvevők /vagy potenciálisan résztvevők/ életkori és 

foglalkozási megosztl ása, életmódjuk jellemzői, közéle-

ti aktivitásuk. 

c/ A felnőtt lakosság /családok/ nevelési, müvelődési szo-

kásai, értékrendje, iskolázottsága /pl': tömegkommuni-

kációs eszközökkel való ellátottság, könyv és folyói-

ratvá.sárl ás, a család időbeosztása és munkamegosztása/. 

d/ A község közösségi hagyományai /néphagyományok, szoká-

sok, ünnepek, rokoni kapcsolatok, közösségi munkák, 

kaláka, hobbyk/. 
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e/ A helyi társadalmi szervezetek tevékenysége, mely for-

máltra épithet az intézmény. 

/önálló klubok, éves programjaik jellemzői, önálló közös— 

ségi, müvelődési formáik./ 

f/ Számba kell venni a müvelődési /oktatási—nevelési/ folya-

mat szervezésébe külső közremüködőként bekapcsolhatók 

körét`." /Szakmunkások, agrár, egészségügyi és egyéb értel— 

miségek, KISZ—esek bekapcsolódása az uttörőcsapat mun- 

kájába,/ 

A Besenyőteleki Nevelési Központban az első integrált müve-

lődési terv 1978—ban készült." Magán viseli a kezdeti pró-

bálkozás nyomait, több része vitatható. Inkább a feladatok 

egymás utáni •- egymás melletti felsorakoztatása jellemzi. 

Az iskolai cél és feladatrendszer kidolgozása jó, de ennek 

ötvözése a tanórán és iskolán kivüli megismerési, nevelési 

területekkel, tényezőkkel már nem kimunkált.' Hasonlóképpen 

nem koordinált a közmüvelődési /gyermek, felnőtt/ tevékeny-

ségrendszer sem. 

1978`:: évtől ujabb elképzelések, módszerek szerint készült 

az éves müvelődési terv;" Jelentísen változtatott a terve-

zési gyakorla ton a már elemzett adatbázis. 

Az adatbázisra épülően készült el a komplex intézmény közép-

távu terve /198o-84 . ./ Ezt követően tanévenként éves munka-

terv adaptáció, kiegészítés történt. 

A munkaterv kiegészitések az utóbbi két tanévben az alábbi 

séma szerint készültek: . 	 . 
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1`/ Az előző évi feladatok, célok tel jesitése, elemzése. 

/A főbb előremutató, akadályozó, módositó tényezőkre 

koncentrálva./ 

2./ Az intézményi célok és fő feladatok. ' 

3`:/ A teljesités feltételrendszere: 

/személyi-tárgyi, felső és külső feltételek/ 

4W Az intézmény tevékenységrendszer`:' 

a/ A megismerő tevékenység 

B/ Komplex személyiségfejlesztés 

5;/ A teljesités tervszerű mérése, minősitése, értékelése. 

6/ Mellékletek: 

a/ Az uttörőcsapat éves programja 

b/ Szakmai munkaközösségek tervei 

b/ Könyvtári munkaterv 

d/ Nevelési, ideológiai értekezletek, testületi, tár-

sadalmi vezetőségi ülések. 

e/ Vezetői,terv, értékelési-ellenőrzési témák 

f/ Havi oktatási-nevelési-közmüvelődési tervek elké-

szitésének elvei 

g/ Felnőtt és gyermek kisközösségek éves tervei, prog-

ramjai. 

h/ Egyéb rendezvények tervei 

A nevelési központ középtávu és éves terveinek összeálli-

tása a gyermek és felnőtt közösségek együttes munkája. A 

tervezésbe bekapcsolt közösségek: 

a/ Intézményi tanács 

/Óvoda, iskola közvetlen vezetése, közmüvelődési egységek 
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vezetői, intézményi tömegszervezetek vezetői, munkaközös-

ség vezetők./ 

b/ Társadalmi vezetőség. 

/A községben müködő gazdasági, állami, párt, társadalmi 

szervezetek képviselői/. 

c/ Szülői munkaközösség 

d/ Az intézményben dolgozó külső munkatársak : /agrár, egész-

ségügyi, egyéb szakemberek/ 

e/ Klubok, körök, szakkörök választott vezetőségei és tagjai 

f/ Tanulóifj uság 

A felsorolásból következően az iskolai célok, , feladatok meg-

határozásában az a, c, e, f, szerepelnek dominánsan: Az in-

tegrált terv a fenti közösségek egyeztetett terve. Nagyon 

fontosnak tartom, hogy a különböző szintü gyermek— és fel-

nőttközösségek lehetőséget kapnak a tervek összeállitására: 

Az évek során beigazolódott az a közösség képes folyamatos, 

jó szinvonalu munkára, amely sajátjának érzi a tervet, tevé-

kenyen részt vesz összeállitásábani; A közösségek ilyen irá-

nyu motiválása nem könnyű feladat:,' A klubok :  szakkörök, mü-

vésteti csoportok tagjai csak akkor és olyan mértékben ké-

pesek és akarnak bekapcsolódni a tervezőmunkába, amennyire 

fejlett és kialakult a közösség. 

Különösen a gyermekközösségek szintjén kell még sokat ten-

nünk a kezdeményező, alkotó tervezés és elfogadás terén. 

• 

2./ Irányitás — vezetési modell  

Az 1974—ben létrejött első komplex intézmények vezetési mo-

dellje sokat változott és változik napjainkban is`;' A  mege-

lőzően ható differenciáció egységes irányitást, vezetést 
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nem tételezett fel Az iskolai és közmüvelődési vezetés 

együttmü.ködése,.az esetek zömében szubjektiv tényezőkön 

mulott' Az iskola zárt rendszere és szabályozott folyamatai 

nem igényelték a tevékenység koncentrikus bővülését:' Még-

inkább nem egy nyitott, gyakorta változó közmüvelődési 

rendszer betörését az  iskolába'; Az együttmüködési készség 

a népművelés részéről adódott alapvető problémáiból"" követ-

ke z ően'' 

/Gyermekcsoportok müködtetése, programok szinkronja, érté-

kelési módszerek különbözősége stb./ 

Már a kisérlet kezdetén /1974/ világossá vált az intenzi- 

vebb együttmüködés, a későbbi integráció alapkérdése: egy-

séges vezetési modell kialakitása`. A sokszor szélmalomhar-- 

cot folytató népmüvelőnek meg kell találni a helyét az is-

kolai hierarchiában és vezetési strukturában, másrészt az 

iskola magáévá kell hogy tegye az evidens és előremutató 

közmüvelődési tartalmakat:' 

Az ujvezetési-irányitási rendszer meghatározó kérdése a  

Pedagógus-testület szemléletváltozása, szakitás az eddigi 

hagyományokkal':' /Megjegyzem: az alapfeladatok primátusának 

megtartásával./ 

Gárdonyi Géza "lámpása", a falusi tanitó egykor a "legin-

tegráltabb" pedagógus-népmüvelő vol t: Nem ennek az ujra 

teremtése, felélesztése /nem is lehetséges!/ a cél ': Olyan 

irányitó testület és vezetés kialakitása, amely együtt, egy 

közösségben, átgondolt munkamegosztás alapján vállalja a 

tarvitás mellett a közmüvelődési feladatok egy részét vagy 

zömét. 



-- 53 - 

Ennek vállalása nem tételez fel önfeláldozást, vagy lemon-

dásoktól sarkallt önzetlenséget. Egyszerűen a széles érte-

lemben vett nevelés—müvelődés vállalását jelenti Ez a 

nevelő-iskola koncepció alapkérdése, a permanens müvelődés 

fundamentuma is ebben rejlik: 

Az iskoláinkban, ill'' müvelődési alapintézményeinkben el-

fogadott irányitási—vezetési rendszer, összevetése a nevelé-

si központokéval igen tanulságos".' 
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A táblázatok elemzése . sok változást mutat: 

A hagyományos iskolai—uttörő mozgalmi irányitás egységet al-

kot, strukturája kidolgozott, a munkakörök jól elhatároltak. 

Természetesen sok problémát is takar`: Csak néhányat ezek kö-

zül: a besenyőteleki iskolában 1974-ig egy igazgató és egy 

helyettes látta el az intézmény vezetését. Az igazgató napi 

teendői között szerepelt a gazdálkodás számos feladata, gép--

iró hijján munkaideje egy részében ilyen jellegü munkára is 

kényszerült: 

Ilyen nagyságrendű iskolában /397 tanuló ./ nem megengedhető, 

hogy a vezető csupán illyen apró ., lényegtelen problémák meg-

oldásával foglalkozzék': Az energiák ilyen erőteljes polari-

zálása a fő kérdések /nevelés—oktatás/ alapos ismeretétől 

és tényleges irányitásától fosztja meg a vezetést: 

Ez vonatkoztatható a helyettesre is, amit az 1976—ban ér-

vénybe lépett Rendtartás is megfogalmaz: 

"Az igazgatóhelyettes munkakörét azok a pedagógiai és egyéb 

jellegü feladatok alkotják, amelyeket..., az igazgató irás-

ban meghatároz". /5./ 
Az igazgatóhelyettesek munkaköri leirása ebből következően 

sokféle és szubjektive értelmezett: Egyik  oka az intéz-

ményekben fellelhető kapkodásnak, hogy a vezetők kevésbé ké— 

pesek a folyamatok egészét átfogni, azokba optimálisan  be-

avatkozni .: ,A rendszer—szemlélet kialakulásának is egyik 

akadályát képezi. /Ezt több éves tanulmányi felügyelői 

munkám során szinte tipikus problémaként észleltem.'/ 

A Besenyőteleki Nevelési Központ irányitási—vezetési struk-

turája az integrációs kisérlet fontos része. A kisérlet 
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egyik feladattá tették az uj vezetési rendszer kimunkálását, 

a hasonló nagyságrendű településeken müködő komplex intéz-

mények vezetési elveinek—gyakorlatának modellezését; 

Az uj vezetési modell néhány jellemzője: 

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az. igazgató. Az 

egységes oktatás—nevelés—közművelődés irányitása azonos  

sullyal utalt feladatkörébe`:' A pedagógiai képesités és fel-

készültség mellett alapvető közmüvelődési ismeretanyag és 

tapasztalat birtokábaell lennie `. A kisérlet felsőszintü 

vezetői 1975 óta rendszeresen és komplex módon biztositják 

a szervezett továbbképzést, az elégséges közművelődési, könyv-

tári vezetési ismeretek biztositását.' A müvelődés egységét 

hangsulyozva ezek alig különböznek a kialakult és adaptál-

ható vezetési ismeretektől. ' 

Az intézmény igazgatója nem könyvtári, ill '.' közmüvelődési 

szakember.' E területeknek jól képzett felelős, nagy önálló-

sággal dolgozó vezetője van Az elégséges ismeretekkel ren-

delkeznie kell, amit a koordináció, tudatos és tervszerü 

folyamat és rendszer—szervezés indokol`." A vezető önképzése 

elengedhetetlen." 

A . 
nevelési központoknál a modell számos változása észlelhe-

tő.' A Besenyőteleki Nevelési Központban 1979: évtől működik 

gyermeknevelési igazgatóhelyettes.  

Az iskola szaktárgyi, pedagógiai, munkaközösségi munkájának 

felelős irányitója".' Ujszerü feladatkörében irányitja, ellen-

őrzi a gyermek—közmüvelődési csoportok, szakkörök munkáját, 

jóváhagyja munkatervüket: Az oktató—nevelőmunkához hasonló- 

an a szakköröket látogatja, méréseket végez t  elemzi munkáju 
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kat. A 3-14 éves korosztály iskolai és óvodai, ill:' az 

informális képzésben szervezett munka önálló irányitása, 

szervezése a  feladata.  Legfőbb segitője ebben a munkában . 

az  uttörőcsapat vezetője. A nevelési—oktatási helyettes 

/esetünkben gyermeknevelési helyettes/ mellett két uj 

igazgató—helyettesi státusz létesült. 

A gazdálkodási—müködési feltételek biztositása a gazdasá-

gi igazgatóhelyettes feladata." Munkája igen sok az előző-

ekben emlitett tehertől mentesiti az igazgatót /munkaköri 

leírások lásd: 11 sz': mellékletben/. 

Külön figyelmet érdemel a . közmüvelődési igazgatóhelyettesi  

beosztás. /Esetünkben — felnőttnevelési ig. helyettes./ 

Az egykori klubkönyvtár, müvelődési otthon—ház igazgatói 

státusz él ezzel tovább alapvetően megváltozott idő és 
feladatbeosztással.' tantestület tagja, egyik vezetője. 

Főiskolát végzett pedagógus, ill. egyetemen szerzett nép-

müvelői oklevelet:' A három igazgatóhelyettes egyaránt 

heti 8 órában tanitja szaktárgyait. A közművelődési helyet-

tesnél ez lényegi kérdés:' Nem kivülálló /gyakorta a neve-

lőtestület által nem elfogadott/ közmüvelődési szakember.: 

Tagja egy közösségnek, a nevelő—közmüvelő munka zömét el-

látó tantestületnek':' Kapcsolatai — beosztása ma már tul 

haladottá tesznek sok megelőző problémát Ma a Besenyőte-

leki Nevelési Központban egy 3o-35 fős közösség végzi azt 

a közmüvelő munkát, amit a tiszteletdijas, félállásban 

dolgozó megfelelő képzettséggel nem rendelkező "népmüve-

lési ügyvezetőtől" elvártunk: ' 

A vezetési modellt változó viszonyainkhoz kell igazitani. ` 
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Igy 1982.' október 1-től ujabb változást hajtottunk végre. 

Az eddig 5 csoportos önálló óvoda közös igazgatásba került. 

Része lett szervezetileg a nevelési központnak. Indokolt 

ez a változás, hiszen tartalmilag eddig is sok szállal kö-

tődött az intézményhez számos óvodai tevékenység került 

integrálásra a medelőző időszakban. Ily  módon  az integrált  

intézmény  negyedik  igazgatóhelyettese a vezető óvónő lett. 

Feladatait az Óvodai Rendtartás határozza meg. Eddig vég-

zett gazdálkodási feladatait a közös gondnokság látja el. 

Ezáltal az intézmény 3 éves kortól szervezi, irányitja a 

település nevelési-müvelődési tevékenységét.' 

Terveink között szerepel az egészségügyi szervek munkájának 

részbeni  integrálása  1982.' november 7 -en az intézmény te-

rületén került átadásra a korszerü egészségügyi objettum. 

Az iskolaegészségügy javitásán tul a 0-3 éves korosztály, 

elsősorban szüleik bevonását kivánjuk megvalósitani az in- . 

tézmény tevékenység-rendszerébe Ezzel az iskolaelőkészi-

tés munkáját szeretnénk hatékonyabbá tenni. 

A Nevelési Központ 39 nevelője és technikai dolgozója kö-

zül 25-3o végez konkrét közmüvelődési munkát, külső állandó 

munkatársaink  száma 12-15 fő. Ily módon az egészséges munka-

megosztás minden feltétele biztositott, különösen akkor, ha 

a feladatok egyénre szabottak és érvényesül az önkéntesség, 

egyéni választás lehetősége. 

Valóban munkatársai a közmüvelődési egységnek akkor lehet-

nek nevelőink és külső munkatársaink, ha erre megfelelő 

képzettségük, felkészültségük biztositott. 
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1975 óta évente tervszerüen folynak azok a kurzusok, ame-

lyeken általános vagy szakterületük igénye szerinti nép— 

müvelési ismeretekhez, gyakorlati tapasztalatokhoz jutnak 

nevelőink:' /Országos, megyei, járási továbbképzések, tan--

folyamok./ A helyi intézményi képzési—önképzési rendszerünk 

is a komplezitást, az összetett feladatok végzését szolgál-

ja Csak néhány példát utalásként: nevelési értekezletek 

témaválasztása, könyvtári órák, könyvtárhasználati foglal-

kozások /bemutató—oktató jellegü/ tartása, komplex tanfo-

lyami beiskolázás, továbbtanulási lehetőség biztositása, 

az egyéni munkatervek /tanmenetek/ koordinativ elkészitése, 

stb." Nagyon lényeges, hogy a közmüvelődés valamely szintü 

vezetője mellett a "használók", a "fogyasztók" sem maradnak 

ki ebből a tanulási folyamatból.' /Szülők, gyermekek, lakos-

sági rétegek, üzemek, szervezetek./ Részükre a feladatok 

és tervek szerinti ütemezésben közvetitünk célirányos is-

mereteket. A müvelődés folyamatában megtartani, megnyerni 

az egyént a permanens müvelődés valamely vonzó és érdeklő-

désével egybeeső tartományának'.' Ez feladataink esszenciája, 

az integrációban résztvevő minden intézmény egységes, 

közös célja.' 

5../ A tanitási—tanulási folyamat néhány specifikuma a nevelési  

központban: 

Az oktató—nevelőmunka szervezett, kötelező, formális szaka-

sza az általános iskola, az integrált intézmény legfonto-

sabb alapintézménye, az előbbi jellemzőkből ez egyértelmü-

en következik.' Jelenlegi iskolarendszerünkben legfőbb szer-

vezeti kerete az osztályközösség, alapvető szervezeti for— 

mája a tanitási óra. 
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Az általános iskolára vonatkozó alapdokumentumok, utasitá-

sok a nevelési központ iskolájára is  kötelezőek. Bár az is- 

kolát funkciójából következően a többi tagintézménytől meg-

különbözteti sajátos célrendszere, ugyanakkor a célokat 

megvalósitó feladat és feltételrendszer részleges azonosság 

valamint az intézményi célok egymásra épülésének rendje 

/óvoda-iskola-felnőttnevelés/ szorosan össze is kapcsolja 

vele. A nevelési központ sajátos  nevelési környezetet bizto-

sit: Az iskola az integrációtól nem kap kevesebbet, mint 

lehetőséget, hogy nevelési tevékenységét ujszerüen szervez-

hesse, átültesse, integrálja a részegységekben felhalmozott 

intézményi értékeket. 

Az alapfunkciók tehát mindkét területen /iskola, közművelődés/ 

sérthetetlenek, nem csökkenhet hivatásos tevékenységük szia 

vonala-. Ha egy uj minőség érlelődéséről, . a jövő iskolájá- 

ról szólunk a szintentartás - kézzelfogható előrelépés nél-

kül - nem elegendő,` 	 . 

Ezek után jogos kérdés i  hogyan, milyen módon gyarapodott a 

nevelési központban a tanórai rendszer és tevékenység? 

Néhány jellegzetes  változás az eltelt  nyolc  év tapaszta- 

latai alapján:  

- A szervezeti keretek és formák bizonyos módosulása figyel-

hető meg. Gyakran előfordul, hogy több osztály, közösség 

egyidejüleg vesz részt valamely elméleti bevezető foglal-

kozáson, majd osztálykeretben végzi a gyakorlati munkát!  

kémia-fizika - filmvetités, iskolatelevizió adása./ 

Ugyancsak létező /még nem elterjedt gyakorlat/ a kétirá 

nyu differenciálásból adódó szervezeti, formai módositás. 

A tehetséges tanuló a tanitási óra alól mentesül, vagy 

egy részén vesz részt, többi idejét a könyvtárban 
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/általános média—tárban/ tölti.  

/Lehetőséget biztosit erre, hogy az összevont könyvtár 

8-19 óráig folyamatosan nyitvatart./ Ezidő alatt a tanu-

lók nagyobbik része a törzsanyag feldolgozását végzi ha— 

gyományos tanórai formában. 

— A szaktantermi rendszer kiépítése is több változással járt. 

Oka a kluboki az intézmény egyéb tereinek tanitási órai 

felhasználása Az ifjusági klubban klubszerüen tartott 

osztályfőnöki órák számtalan előremutató és hasznos peda— 

gógiai elvet hoztak felszinre '. Egy irodalmi mü dramati-

zálása történhet a szinházterem szinpadAW A rajz, a klub, 

a könyvtári szakterem, tornaterem gyors átrendezhetősége, 

mobilizálható butorai uj tér és környezet kialakitásával 

ösztönzik a tanulókat alkalmazkodásra, az uj helyzet át— 

élésére. Már az is nagy eredmény — az egészséges napi 

terhelés, periodizáció szempontjából — kiszabadult a ta-

nuló abból a padból, ahol naponta több órát tölt, gya-

korta a legminimális mozgásigényét sem kielégitve. 

Az intézmény alakuló parkrendszere, szabadtéri szinpada, 

sportudvara, á gyakorlókert /loo m/, a szabadban tartott 

tanitási óráknak nyujt uj és vonzó lehetőséget. /Környe-

zetismeret, földrajz, biológia, technika "B"./ 

Egyértelmüen és sokirányuan jelentkezik a szakkörök ha- 

tása a tanitási óráknál is. A szakköri munka az ott elért 

siker, eredmény visszahat a tanitási órákra.' Ezek közül 

csak néhányat emlitek: az eszközrendszer megismerése, a 

biztonságos kezelés elsajátitása, az uj ismeretek felhasz-

nálása a tanitási órán; a tanórai alapozás jó gyakorló- 
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tere, alkalmazási területe a szakkör; /általáüan gond az 

alapozás elmélet és a gyakorlat, alkalmazás egybevágóságá-

nak hiánya/; a szakköri részvétel köthető a lelkiismeretes, 

képességek szerinti munkához -» ezzel jelentős motiváló 

szerepe. ' 

A pozitiv kétirányu hatások sora ezzel közel sem teljes. 

A - tanitási órák és a szakkörök kapcsolatrendszere,-kétirá-

nyu hatása nem kellően kimunkált, elemzett`:` A kérdés mélyebb 

vizsgálata nagyon időszerű; A kiterjedt szakköri mozgalom, . 

a fakultáció, az érdeklődésre épitett tevékenységek átlag 

feletti eredményessége stb.' . mind sürgetik a tanitási óra 

és tanórán, iskolán kivüli önkéntes, választható formák 

összefüggéseinek, egymást felerősitő értékeinek számbavé-

telét.; 

Vaikó Éva a Népmüvelési Intézet egyik munkatársa irja egy 

több éve működő irodalombarát szakkörről: 

"E szakkör müködésében az a legizgalmasabb, hogy a meglá-

togatott irodalomórák és az önkéntes kör hangulata erősen 

közelit egymáshoz; Kisérleteinek egyik fő célja éppen az, 

hogy az uj intézménytipus lehetőségei mind a kötelező, mind 

a kötetlen foglalkozásokat jókedvü l  hatékony, alkotó munká-

vá segitsék". /6./ 

A  szakkörök és a tanitási órák kapcsolatáról röviden szól-

tam, a tanórán kivüli nevelésnél bővebb elemzésre kerül sor. 

A tanitási órák korszerüsitése, hatékonyabbá tétele szem-

pontjából kiemelkedő szerepe van a könyvtárnak.' A könyvtár 

összevont nevelői, ifjusági és közmüvelődési könyvtár. Ele-

get kell tennie tehát kettős funkciójának az iskolai és a 

közmüvelődési könyvtári követelményeknek': Előbbi meghatá-. 



rozó szerepkör abból következően, hogy a nevelési központ 

legfontosabb alapintézménye az iskola. 

A könyvtár és munkába  sok szállal kötődik a tanitási órák-
hoz: A könyvtár az intézmény legfontosabb információ for-

rása, szellemi bázisa:  A lo:700 köteten kiviül megindult ál-

talános media—tárrá fejlesztése.  Gyüjtőkörébe vonta az in-

tézményben található ismerethordozókat is;' /Hanglemezek, 

megnószalagok, és kazetta, dialemezek, filmek, folyóiratok.'/ 

A könyvtári ellátottság gyüjtemény mutatószámait al5 mel-

léklet tartalmazza. 

Hogyan, milyen módon se Biti a könyvtár a mindennapi oktató- 

- nevelőmunkát?  

— A 2oo e-es könyvtár /lásd!épitészeti alaprajz/ több olyan 

térrel rendelkezik, amely tanitási órákra felhasználható. 

/Szaktanterem, fonotéka rész, "csendes"  olvasó/. 

— A könyvtár az intézmény központi része időveszteség nélkül 

szünetekben megközelithető.  

— Nyitvatartása /hosszu ideig folytatott mérések, ill.' idő-

közi korrekciók alapján/ ideális. Reggel 8-19 óráig tart 

nyitva, amely kölcsönzési időt is jelent! A nyitvatartás 

ideje alatt képzett könyvtárosok végzik az ellátást. 

— A tanitási órák könyvtári megtartásához elengedhetetlen 

a nevelők könyvtár, ill-;! könyvtártechnikai, használati 

alapismeret 

Több könyvtári, könyvtárhasználati órát, bemutató foglal-

kozást szerveztünk a nevelőtestület számára az évek során. 

A nevelési központ nevelői, külső segitőink jól ismerik 

a könyvtárat, ismereteik elégségesek hatékony és alkotó 

felhasználásához.' 
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- A tanulók könyvtárhasználati ismereteinek megalapozója a 

könyvUár vezetője /a nevelők segitségével./ Évente köte- 

lező jelleggel két könyvtárhasználati órát tart minden ta- 

nuló csoportnak /munkaköri leírásában szereplő feladat/. 

Igy a tanulócsoportok 1--8' osztály - ismerik a könyv-

tár rendszerét, a könyvek elhelyezését, a kölcsönzés és 

helybeni használat szakágait, a katalógusrendszert.' 8 

osztály végére ez jártasság, készség szintjére emelhető.` 

A tanitási órai könyvhasználathoz utóbbi két mozzanak e1- 

engedhetetlenn'' 

- A 12-15; sz` ' melléklet jelzi a könyvtári foglalkozásokat, . 

rendezvényeket; 1982.: évben .79 könyvtári tanitási óra volt 
a könyvtárban. /Ebben nem szerepel az irodalom-nyelvtani 

órák száma, amely órarendileg a könyvtárban kerül meg-

tartásra/A magyar irodalom, nyelvtan, történelem órákon 

kívül minden tantárgyból tartottunk foglalkozásokat a 

könyvtárban: Több osztályfőnöki óra témától függően, itt 

került megtartásra.-  Ezeken a tanitási órákon a könyvtár 

teljes állománya, eszközrendszere a nevelők, ill a ta- 

nulók rendelkezésére állt 

Nevelőink még eléggé óvatosan bánnak az itt koncentrált 

ismerethordozókkal,, Alapvető oka, hogy feltártsági szint-

je nem éri el az optimális szintet. 

Nagyon lényegesnek tartom az iskolavezetés azt a követel-

ményét, hogy könyvtári óra csak akkor legyen, ha több, 

hatékonyabb  /a rendelkezésre álló eszközrendszerből kö,  

vetkezően./ mint a szakteremben, tanteremben megtartott 

tanitási óra ':' Ezért a nevelők kellő előre látással tervez-

nek, a könyvtári órák tanmeneti ütemezése fontos követal- 
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mény.. . .: Ezért a nevelők kellő előre látással terveznek, 

a könyvtári órák tanmeneti ütemezése fontos követelmény 

Ugyancsak lényeges kérdés a tantermekhez kapcsolódó irodalmi, 
,. 

szakirodalmi anyagok megtervezése a tanmenetekben:` Másrészt 

olyan a tanórához kötődő kutatási, gyűjtési, feldolgozá- 

si anyagok megjelölése, amelyek a könyvtárban kellő pél- 

dányszámban rendelkezésre állnak: ` 

A gyűjteményezést a tantervekkel szinkronban, belépési üte-

mük szerint végezzük, minden olyan könyv, egyéb ismeret-

hordozó, folyóirat, amely szükséges beszerzésre kerül. Ezt 

még a felnőtt, közmüvelődési könyvtár beszerzési keretének 

részbeni felhasználásával is meg kell tennünk: ' 

Külön szólok a könyvtár rendezvényeiről; A z . intézmény je— 

lentős számban rendez évente kiállitásokat, iró—olvasó 

találkozót, rendhagyó_ irodalom órákat, vetélkedőket: /Ezek 

jelentős költséget tesznek ki éves szinten, a tanulók és 

felnőttek számára ingyenesek./ Ezek rendezésére sem a 	. 

hagyományos iskola, sem a müvelődési ház nem lenne képes.' 

/Anyagi kihatása miatt./ 

Hatása, pedagógiai értékei ezeknek a rendezvényeknek rend: 

kivüliek . Olyan irókkal, müvés zekkel, el őadómüvészekkel 

találkoznak tanulóink, az érdeklődő felnőttek, amely az 

irott szónál, a rögzitett hanganyagnál összehasonlitha-

tatlanul többet adnak, az élmény, a példa az élő emberi 

szó varázsával hatnak; 

/A könyvtári foglalkozások, rendezvények adatait a 12-15. 

sz:' melléklet tartalmazza:`/ 
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— A nevelési központban az integrációt követően az ujabb 

oktatási—nevelési eszköz áll a tanuló ifjuság, felnőtt la-

kosság szolgálatába. Az intézményben müködik a községi 

filmszinház /szinházterem/, hetente 3 előadást tart. A 

mozi az intézménytől gazdaságilag függetlenül, megyei, 

vállalati irányitással müködik A vállalat a beruházáshoz, 

berendezéshez anyagilag hozzájárult. Már a kezdeti lépé-

seknél megállapodás született a nagyértékü vetitőberende— 

zések esetleges iskolai célu felhasználásáról. 

Ekkor még nem került szóba a film, mint lehetséges neve-

lési—oktatási eszköz rendszerbe állitása, alkotó felhasz-

nálása nevelőmunkánkban.' Akadályozta a tudatosságot nél-

külöző müsorpolitika, az iskolai munkával való aszinkro-

nitás, a filmbeszerzés és kölcsönzés nehézségei.' 

Alapvető változás ezen a téren 198o—ban történt: A felnőtt—

nevelési igazgatóhelyettes lett az intézmény moziüzem ve-

zetője.' Ezzel megteremtődött a lehetősége, hogy pedagógi-

ai elveket érvényesitsünk a filmszinház adta lehetőségeink 

között':' 	 ' 

A film szórakoztató funkcióját nem feladva szerveztük, 

terveztük ezirányu munkánkat.' A nevelők tervezőmunkáját, 

/tanmenetek/ arra ösztönöztük, épitsék be a film adta ismeret- 

szerzési, nevelési lehetőségeket. A forrásokat is igyekez-

tünk kiépiteni. Három megye központi filmtára /Heves, 

Szolnok, Borsod/ készséggel segített és segit kezdeménye-

zésünkben.' 

A film nevelési lehetőségeit több csatornán igyekezünk 

kihasználni; 
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- kéthetente rendezzük meg az ugynevezett 'lovi—mozi—t". A 

125 óvodás a délelőtti órákban tekinti meg a mesefilmeket. 

— Az általános iskolai tanulók számára évente 5o-6o ifju-

sági mozielőadást tartunk /bérls tee rendszerben/. 

A filmek rendelése már részben igazodik az iskolai feladat-

rendszerhez:- /P1;' a kötelező olvasmányokból készitett fil-

mek ütemezett vetitése./ Évente több ingyenes előadást is 

tartunk tanulóinknak. Több olyan vetélkedő, verseny van, 

amelynek dijai között éves mozibérlet szerepel',' Ez a forma 

és elismerés igen vonzó tanulóinknál:' A vetitések ideje 

mindenkor igazodik az iskola egész napos tevékenységéhez, 

egyéb programjaihoz. Az ifjusági előadások általában a 

heti két pihenőnap előtt kerülnek megtartásra; 

A tanitási órákhoz kapcsolódó ismeretterjesztő tudományos 

filmek vetitése az elmult két évben jelentősen emelkedett. 

A.tantárgyakhoz kapcsolódóan évente 6o-8o ismeretterjesztő 

film kerül vetitésre. Ezek megrendelése a tanmenet, a tan-

tervi munka alapján történik Zömmel a tanitási órán ke-

rülnek /többször összevont tanulócsoportnak/ megtekintésre, 

igy a tanulók felkészülési, ill':' szabadidejét nem csökken-

tik ' Erre lehetőséget az biztosit, hogy a berendezés és a 

szakszerű kezelés a délelőtti délutáni órákban bármikor 

biztosított. 

A filmek megtekintése a nevelők részéről nagy körültekin-

tést, előzetes felkészülést igényel '.' /A film előzetes meg-

tekintése, kérdések, megfigyelési szempontok összeállitása, 

a film időtartama szerinti időgazdálkodás stb./ 

Sajnos ismeretterjesztő /főként általános iskolai tanulók- 
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nak készült filmgyártásunk nem tart lépést az igényekkel, 

uj tantervekkel, a tudományok fejlődésével. Nagyon sok 

az elavult, már értéktelenné vált film. Uj, korszerü fil-

mek gyártását fontosnak itéljük, hiszen az oktatás—neve-

lés ujszerü, hatékony eszközei, a tanulók—nevelők számára 

egyaránt vonzó, érdeklődést felkelt, figyelemorientáló 

formák" /P1.' a Delta, vagy a "Kisfilmek a nagyvilágból" 

c. 	filmjei jelenleg mint oktatófilmek nem kap- 

hg tóak.`/ 

4'/ A tanitási órán kivüli oktatás—nevelés lehetőségei, •gya-

korlata a Besenyőteleki Nevelési Központban  

"Az általános iskola csak akkor képes megfelelni célja-

nak, ha él a tanitási oran és az iskolán kivüli nevelés 

lehetőségeivel: igyekszik felhasználni ezek kötetlenebb 

formáit és módszereit. Az általános iskola célját a tani-

tási órán és azon kiviül végbemenő pedagógiai tevékenység 

szerves egységében valósiija meg. A kettót együttesen 

tervezi,  hiszen az utóbbi folytatja, elmélyiti, kiegészi-

ti az előbbi nevelő hatását.'" /7./ 

"A tanitási órán és az iskolán kívüli nevelés megszerve-

zésének legfontosabb feltételei: a tanitási órákon folyó 

nevelőmunka szinvonala, az uttörőközösség fejlettsége, 

a nevelőtestület pedagógiai—politikai kulturáltsága, a 

tanulók családi nevelésének minőségi, a szülői munkakö— 

zösség aktivitása, az iskolán kivüli nevelési tényezők 

köre és müködésének szinvonala; valamint az iskola épü- 

lete és eszközei, továbbá az egyes iskolák településéből 

és a tanulók lakóhelyi viszonyaiból adódó egyéb feltéte— 

lek.` 
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A különböző általános 	iskolák tehát igen eltérő színvo- 

nalról indulva kezdhetik és eltérő feltételeik mellett 

fejleszthetik tovább a tanitási órán és iskolán kivül 

folyó pedagógiai tevékenységet":' /8./ 

Az általános iskolai nevelés és oktatás tervéből vett 

fenti idézetek jelzik a nevelés tág értelmezésének szük-

ségszerüségét, az életen át tartó müvelődés fontosságát 

 gondolat nem ujkeletü, a neveléstörténet igazolja, hogy 

számos nagy pedagógus foglalkozott elméletével, gyakorlati 

kérdéseivel.' A permanens müvelődés mai gondolata is csupán 

a régmultban jelentkező probléma korunknak adaptált felve-

tése` Ennek igazolására csak néhány példát emlitek. 

H:' Spencer  az általa emlitett öt cselekvési mód között em-

liti a szabadidőt kitöltő cselekvés módokat /müvészetek, 

zene, irodalom, festészet stb./  

T.  Dewey  a herbarti iskolát élesen birálva hangsulyozza az 

iskola felelősségét és szerepét az iskolán kivüli nevelés 

szervezetté tételéért, hatásai megszünéséért és felhaszná-

lásáért:' 

Kemény Gábor  a 'Demokratikus iskolareform" c`: munkájában az 

iskolai szervezeten belül hangsulyozottan emliti a felvidéki 

és erdélyi önképzőköröket: 

A szovjet pedagógusok közül Makarenko  klubmozgalma, szak-

köri elmélete és gyakorlata, az iskolán kivüli oktatás 

—nevelés /egésznapos iskola/ koncepciója és megszervezése 

jelentősen gazdagitotta e kérdéskört: : 

A neveléstörténet számos példája sorakoztatható fel, ame-

lyek sajátos társadalmi közegben és nyilvánvalóan más 
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célokkal emliti az iskolán kivüli nevelés  kérdéskörét 

Tessedlk Sámuel, Nagy László, Pestalozzi Krupszkaja pe- 

dagógiájában is fellelhetők ennek  gondolatai 

A szocialista országok kibontakozó  kulturális  forradalma 

az iskolai munka korszerübbé; hatékonyabb4 demokratikus-- 

s& tétele mellett a tanórán kivüli nevelés-milvelődés sz.6- 

mos kérdését is alapjaiban érintette: A 6o-as évek végé-

től jelentkezett különösen erőteljesen a  formális  nevelés 

és az iskolán kivüli nevelés egységének, folyamatrendszeré-

nek kimunkálása: A hazánkban kibontakozó integrációs kisér-

let egyik reprezentAnsa a Besenyőteleki  Nevelési  Központ 

gyakorlata: A teljesség igénye nélkül a legfőbb csomópoa-

tok bemutatása jelzi intézményünk eddigi eredményeit és 

goadjait. 

A tanórán kivüli  oktatás-nevelés  lehetőségei között leg-

jelentősebbek a szakkörök.'  

"Az érdeklődés, a tudásvágy felkeltésének fontos eszközei 

és egyben a közösségi ás egyéni alkotótevékenység leglé-

nyegesebb órán kivüli szervezeti formái az ifjusági szer-

vtzet irányitása alatt  álló  szakkörök". /9•/ 

A szakkörök kiemelkedő funkciót töltenek be a müvelődési 

folyamatban': A kötelező tananyagon tul az érdeklődési i-

ránynak megfelelően differenciált .ismeretekhez juttatják 

a tanulókat: A személyiségfejlesztés értékes területei: 

Az előzöekben idéztem a nevelési,oktatási tervbőr: Ujsze-

rü és az eddigi tantervektől, nevelési tervLől eltérő, 

bogy külön fejezetként, feladatként foglalja keretbe a 

tanórán  kivüli nevelés és oktatás főbb célkitüzéseit'. 
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A helyes elvi megfogalmazás azonban ellentmondásos és tar-

ka gyakorlatban .realizálódik`: Ma már senki  nem vitatja a 

szakkörök nagy jelentőségét;' Helye, szerepe a pedagógiai 

folyamatban vitathatatlan Eredményeinek,  hatásrendszeré-

nek vizsgálata, elemzése azonban nem kapott kellő teret 

és hangsulyt 

Ezért is tartom fontosnak a füzesabonyi járás, ill°' a Be-

senyőteleki Nevelési Központ szakköri gyakorlatának vizs-

gálatát' 

Közel tiz éve kisérem figyelemmel a járás, ill' az intéz-

mény szakköri gyakorlatát. '• Ennek elemzése, értékelése ugy 

vélem tipikus, több olyan megállapitást tartalmaz, melyet 

az előrelépés, továbbfejlesztés fontos tényezői 

 szakkörnek többféle definiciója létezik, alapvető elvei-

ben megegyeznek: Az alapkritériumok kiemelése mindenkép-

pen tanulságos: 

szervezett forma 

-- önkéntesség, választhatóság 

- közösségi jelleg 

valamely tudományág, müvészet müvelése 

- praktikus igények kielégitése 

érdeklődésre épitettség /specializálódás/ 

•- aktiv-alkotó önkifejezés, kezdeményezés 

keretjelleg, mobilitás 

- komplex módszerek, eszközök alkalmazhatósága 

- a személyiségfejlesztés sajátos szintere 

- a szabadidőtől való függés 

- az értékelés, ellenőrzés, önellenőrzés sajátos jel-

legs stb': 
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Általános érvényü tipológiát a szakkörökre igen nehéz ad- 

A tudományok eredményei, a változó igények és eszköz-

rendszer, a szabadidő struktura változásai és megannyi 

tényező módositja. A szakkörök kategorizálása is ennek 

megfelelően változik.  

Jól mutatja a változásokat, fejlődést a l6-27. sz. mellék- 

let, amely a füzesabonyi járás jellemző szákköri adatait 

tartalmazza.' Az előrelépés különösen jelentős a sarudi és 

a besenyőteleki komplex intézménynél; 

A szakkörök mennyiségi változása mellett egyéb e litésre 

méltó sajátosság is jelentkezik. 

Az oktatási-közmüvelődési integráció kezdeti lépései előtt 

a későbbi komplex intézmények adatai nem tértek el a többi 

iskoláétól': Behatárolta az iskola és a közmüvelődés egyéni 

kezdeményezése, a vezetés _és testületek tenniakarása, vagy 

közömbössége, a felügyeleti szervek ösztönzése, az adott 

iskola /müvelődési intézmény/ sajátosságai és hagyományai, 

a pénzügyi keretek stb. 

A szakköri mutatószámok több következtetésre is módot ad-

nak; A két kiemelt /országos kisérleti intézmény/ nevelési 

központ mutatószámai a jobb feltételekkel rendelkező kont-

roll intézmény adatainál lényegesen jobbak. 

1Sarud és Besenyőtelek, tanulóinak 90 %-a tagja 

legalább egy szakkörnek /kontroll 8o %/. Még jellemzőbb 

adat, hogy a kisérleti intézmények tanulóinak 72,6 %-a 

tagja 2-4 szakkörnek, ugyanez az arány a kontroll iskola-

nál 36,8 % /Járási székhely, bázis iskola./ 

Az iskola felelősségét a tanulók teljes napjának szervezé-

sét, szabadidejének felhasználását csak megerősiti az a 
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tény, hogy a vizsgált intézmények tanulóinál a szülők 84 

%-ban mindkét szülő dolgozik:' /Az esetek nagy részében 

nem a lakóhelyén munkát vállaló bejáró dolgozó./ 

A mutatószámok megerősitik az iskola felelősségét, köteles-  

ségét a tanulók szabadidejének ttervezése, szervezése terén. 

Ezzel alapvető megerősitést kap az iskolai nevelési-oktatá-

si folyamat:' A család, mint mikroközösség alapvető struktu-

rális és funkcionális változása is ezt  követeli.  Az esély-

egyenlőség megteremtése sokat vitatott kérdéskör." Vitatha- 

tatlan a falusi iskolák hátrányos helyzete több szempontból 

A nevelési központok bizonyitják számos.. területen kom-

penzálható a hátrányos helyzet, a városi és falusi iskolák 

szinvonalbeli kiegyenlitődésének megannyi lehetőségét rej-

tik magukban.' Egy évtizede vizsgálom a füzesabonyi járásX 

szakköri tevékenységét.' Az 1972/75. tanévhez viszonyitva 

sajátos strukturális átrendeződés észlelhető` A megelőző 

években a szakkörök zöme a tantárgyakhoz kapcsolódott:' A . 

domináns az elmélyültebb ismeretszerzés, a tehetséggondo-

zás volt. ' 

Az elmult években - az intenziv közmüvelődési kapcsolatok 

eredményeként - az öntevékeny művészeti jellegü szakkörök, 

kiscsoportok számának növekedése jellemző. A közvetlenül 

tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök száma 25 %,-ra csökkent. 

Jelentősen növekedett a technikai szakkörök száma az ösz-

szes kiscsoport 16 %-a. A termeléssel összefüggő, kihelye-

zett szakkörök száma nem növekedett. A sport és testneve-

lés szakköri adatai az előző évek átlagának felelnek meg. 

Jelentősen növekedett viszont az előző szakköri kategó- 
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riákba nem sorolható, több tudományt, vagy részterületeit, 

müvészeti ágakat ötvöző komplex szakkörök száma: ' 
Egy másik jelentős változás a vezetés, irányitás terüle-

tén észlelhető.' Az iskolai szakkörök szervezése, irányitá— 

sa az uttörőcsapat feladata.: Ugyanakkor a fenntartás költ-

ségeit az iskola /illj' az állami költségvetés/ köteles fe-

dezni: Ez a kettősség érezhető a szakköri munkában. Az egy-

séges vezetés, irányitás, és fenntartás hoz és hozhat csak 

eredményt': A nevelési központban kezdettől fogva megol-

dott ez a probléma:: A Besenyőteleki Müvelődési Központ  

szakköri munkájában az alábbi elvek váltak dominánssá:  

A tanórán kivüli nevelés legjelentősebb lehetősége — érté-

keinek valós felismerése esetén — a szakköri mozgalom:' Tu-

datosan az iskolai munkatervekhez igazodó forma.' 

A szervezettség folyamatos müködést eredmén yez, ez a szakkö 
rök egyik pozitivuma: Az eredményes munka egyik feltétele 

a szakköri közösség több éves együttmüködése. /Az általá-

nos  iskolai szakaszt figyelembe véve elvileg 4-6 évig jár-

hatnak a tanulók egy szakkörbe./ 

A nevelési folyamat iskolai és iskolán kívüli formáiban 

egyaránt döntő tényező a növ*ndékek motivációja;'  

A tanulói munka motivumai sokfélék és dinamikusak. Kétféle 

csoportositásuk mindenképpen indokolt: egyrészt a személy-

hez kötődő motivumok, másrészt a forma, méginkább a tarta-

lom, a folyamat keltette motivációi. Mindkettőhöz kapcsoló-

dó az egyéni szükséglet által létrehozott áttételes /belső/ 

inditékrendszer" 

A motiváció fenti két kategóriája mellett számos tényező 
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szerepelhet, amely a szakkörökbe irányitja, vonzza vagy ese-

tenként távoltartja a tanulókat. A bátoritó, megerősitő  

családi, iskolai és társadalmi környezet kedvez az önmeg-

valósitásnak, a kezdeményezésnek, az uj keresésének, a vál-

toztatni akarásnak — egyszóval a kreativitásnak. 

A szakköri forma az iskolai "kötelező" és intézményes neve-

lésnél jobb és több lehetőséget nyujtó szintere a kreativi-

tásnak. Az évszázados hagyományokra és tapasztalatokra é--» 

pitő és ma is meghatározó szervezeti forma — a tanitási óra 

nehezen változó és változtatható az elmult évek korszerü-

sitő elképzelései ellenére. Nem a jól szervezett, hatékony 

célhoz segitő, funkcióit teljesitő tanitási órák ellen e-

melek szót! A sablonok, a merevség, a konzervativ módsze-

rek, a "könyörtelen menetrend", ami szoritó béklyó a neve-

lőnek és méginkább a gyereknek. Az uj tantervi koncepciók 

ennek változását követelik, méginkább a neveli--iskola meg-

teremtése, amely jelenleg csak részeredményekben kibonta-

kozó, korántsem igazolja az eredeti elképzeléseket. 

Nagyon sok a szakkörökben ható és motiváló tényezőnek ott  

van és lenne a helye a tanitási órákon. A szakkörök moti-

váló rugói, specifikus jellemzői, a tanitási órákon is 

helyet követelnek maguknak a hatékonyabb és szélesebb ská-

lán mozgó ismeretszerzés és személyiségformálás érdekében.' 

A kötelező és elsajátitandó törzsanyagot mindenkor az is-

kola adja; A tanitási óra és a tanitási órán kívüli neve-

lés e sé_e és alkotó összekacsolása ad'a a kreativitás 

kulcsát, a nevelőmunka megoldandó fő kérdéseinek zömét.  

A természettudományi és müszaki szakkörök országos pályá- 
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zatának szolnoki döntőjén /1975`:' november 14-16."/ Kulin 

György mondotta: 

e gyermekszakkörök legkiválóbbjaiból lesznek a jövő 

akadémikusam" tudósai, hogy élvonalbeli tudósaink, mérnö— 

keink gyermekkorában hasonló indítékok munkáltak:" 

Az önkéntesség, választhatóság, érdeklődésre épitettség a  

szakkörök egyik vonzereje. Kifejezésre jut ebben már a 

szervezés és jelentkezés idején az egyén érdeklődése, ambí-

ciói, egyedi szükségletei;' A szakköri tevékenységben az 

előbbi jegyekből kiindulva a legnagyobb a valószinüsége 

annak ., hogy az egyén szociogén és pszichogén szükségletei 

összhangban lesznek a nevelési feladatokkal Az önkéntes-

ség, az egyéni választás lehetősége, az érdeklődési moti-

váció merőben eltér az iskolai munkát nagyrészt megható-

rozó kötelező, az előbbieket nem feltételező jellegtőr.: 

A mai iskolai gyakorlat /tanitási órák/ jórészt objektiv 

okoknál fogva nem, vagy kevésbé támaszkodik az érdeklődés, 

az önkéntesség, választhatóság motivációs bázisára. 

Az általános iskolában tervezett és a középiskolában rész— 

ben megvalósult fakultáció előfutárát látom a szakkörök-

ben.  A falusi iskolákban sokkal inkább biztositottak a 

feltételei, mint a szükebb választékot kináló bevezetésre 

tervezett fakultációnak; ; A szakköri tevékenység — bővebb 

választékából következően — ha eredményes,. jobban nyit 

a termelőmunka vagy a közmüvelődés /permanens müvelődés/ 

felé, mint a tantárgyi bástyákat és tradíciókat védő 

fakultáció. /E gondolatokat a Füzesabonyi Gimnázium és 

Postaforgalmi Szakközépiskolában szerzett tapasztalataim 

is alátámasztják./ 
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A szakkörökbe jelentkező tanulók jogos igénye, hogy itt 

kifejtett tevékenysége találkozik érdeklődésével, fel-

készültségével, képessége szerinti feladatot végezhet: A 

tartalom elérhető . közelségbe kerül, pozitiv beállitódás 

esetén minden biztositék megvan az azonosulásra 

Zbigniew Zaborowsky irja: "A nevelési  folyamatban  nem hasz-

nál a legjobb szándék, ha az a lény, akit formálni igyek-

szünk sajátos ellenállást fejt ki, annál nagyobb ellen— 

állást, minél távolabb eső a tartalom, amellyel hatni ki-

Tániu1k a gyermek életének aktuális tartalmától, szükség-

leteitől, személyi példáitól, s. az általa megerősitett 

értékektől. 

Az egyén szükségletrendszere és a nevelés követelményének 

mindenkori egybevágósága, találkozása az ismeretszerzés-

nek, a személyiség fejlődésének alapkérdése."/lo./ 

Az önkéntesség alapelve egyik biztositéka á fenti követel-

mény részbeni vagy teljes érvényesülésének: Jelentősége 

csak fokozódik annak ismeretében, hogy az érdeklődés irá-

nyitható, motiválható, tendenciájában módositható. Külö-

nösen fontos ez azért, mert tanulóink érdeklődése gyakor-

ta instabil, a gyakori vél tozás és változtatás a szakkö-

ri alapelveket és módszereket is változásra kényszeriti.' 

V. Tyerszkij Makarenko munkatársa a klubmunka vezetője  

volt a Dzserzinszkij—Kommunában. Igy ir erről:  

"...igen fontos alapelv volt, hogy a klubok, szakkörök, 

kollektív játékok rendszere az egész kollektivát fogja 

át.' Minden.  egyes gyerek szabadidejében az általa válasz-

tott szórakoztató nevelését, fejlődését segitő tevékeny- 
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séget folytatja, amely a sokfajta lehetőség közül őt a 

leginkább onzza". /11./ 

Igen fontos gondolat ezli hiszen a szakköri tevékenység  

köre jóval tulmutat a különleges tehetségek körén. /A járás 

komplex intézményeinek adatai is igazolják/. A gyengébb 

képességü - de valamely területen átlagosan jobb - tanu-

lók is utat találnak a szakkörökbe, öntevékeny csoportok- 

ban, és eredményeket érhetnek el. 

A szakköri részvétel motivumainak vizsgálata több érdekes 

következtetést eredményezett. 

A tanulók közel 5o %.-a külső ösztönzés nélkül egyéni szük-

séglete k  érdeklődése szerint lett tagja valamely szakkör-

nek Természetesen a közvetett ösztönzők szerepe is jelent-

kezik ebben. 

A szülők által tanácsolt szakköri részvétel a rangsor má-

sodik helyén szerepel /járási vizsgálat,/ /Külön érdekes-

ség, hogy a tanfolyamdíj, részvételi dij fizetése esetén 

nagyobb az érdeklődés, mint a dijmentes szakköröknél!/ 

Elgondolkodtató, hogy vizsgálódásaim alapján az iskola 

ösztönző szerepe, motivációja a 2o %,ot sem éri el.' Külö-

nösen csekély az osztályfőnökök orientációs szerepe 5 %-

alatti: A szaktanároknál némileg erősebb az ösztönző, 

motivációs ráhatás, bár korántsem elégséges. 

A kartársak orientáló szerepe sem jelentős, a 7-8':' osztá-

lyos tanulóknál jellemzőbb`:' 

A saját szükséglet és érdeklődés szerinti döntés a helyes  

és erősitendő tendencia.  

Lényeges kérdés viszont, hogy ez mennyire esik egybe a 
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reális önértékeléssel, a képességek szerinti választás-

sal;  Egyértelműen erősiteni kell a tanórán kivüli okta-

tás—nevelés eredményessége /szakkör/ érdekében az iskola 

irányitó—orientáló szerepét`. Ez a szaktanárok és osztály-

főnökök, az egységes tantestület közös felelőssége és 

feladata': Alapvető igényként jelentkezik tanulóinknál a 

szabadidő hasznos eltöltésének szükséglete': Ehhez kapcso- 

lódó a szakterületek, tudományok mélyebb, szélesebbkörü meg-

ismerése'. 

Osszekapcsolódik ez a törekvés különösen a jobb képessé-

gű tanulóknál az iskolai, tantárgyi eredmények javitásá-

val, az iskolai eredményesebb szerepléssel .. /Ha a nevelő 

figyelembe is veszi a tanuló ezirányu ambicióit — ez azon-

ban nem általános!'  

A pályairányultság, pályaválasztás szintén jellemző moti-

vum a szakköri jelentkezésnél és tevékenységnél a tanulók-

kb`: 2o %.—nár; Elsősorban a technikai szakkörökre jellemző.' 

A tanulók reálisabb megismerése alapján a pályakorrekci-

ót /amely sajnos országos méretekben jelentős/ csökkentő 

tényező. Emlitésre méltó, hogy a tanulók viszonylag cse-

kély számban remélik a szakköröktől az iskolai kudarcok 

csökkentését, a tantárgyi mulasztások pótlósát." Ugy gon 

tolom, ez abból a tanulói felismerésből ered, hogy a  ta-

nulók zöme nem a tantárgyakhoz közvetlenül kapcsolódq, 

azt folytató ., elmélyitő tevékenységi formába kapcsolódik 

be`:' Ebből következően a gyengébb iskolai produktum és a  

szakköri eredményes tevékenység nem mindig kapcsolható  

össze közvetlenül: Az áttételes hatása viszont sokszinüen 
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észlelhető.' 

A szakköri motiváció a vizsgála tok alapján heterogén ké-

pet mutat: Két alaptényezője azonban kiindulópontja  le-

het  az átgondoltabb, tervszerübb, egyben eredményesebb 

munkának`:' Az egyik a tanulók érdeklődésre épitett választási 

készsége, szükséglete és érettsége, amely ha erősödik az 

iskola orientáló, motiváló szerepe a szakköri tevékenység-

rendszer jelentős fejlődését eredményezi. A másik az előb-

bihez kapcsolódó igény a szabadidő hasznos eltöltésére, a . 

permanens müvelődés alapozása, a rekreáció lehetőségének 

megteremtése és igényessége gyermek és felnőtt korban egy-

aránt.' 

A tanitási órák és a szakkörök kapcsolatai:  

A tanitási órák és az azokon kivüli oktatási—nevelési szi-

tuációk és hatások kapcsolódása sok tényező függvénye'.' A 

kardinális, kapcsolódó pontok feltárása adja a kérdés 

lényegét:' A .  egyes szakkörtipusok, klubok és a tanitási 

órák közötti kapcsolatok jellegükben, folyamataikban idő- 

ben eltérő módon jelentkeznek:' Legközvetlenebb a kapcsolat 

a tanitási órákhoz kapcsolódó szakkörökkel.' 

A tanitási órák számtalan gyakorlatban bevált módszere al-

kalmazható a szakkörökben, utóbbi sokféle hatása és le-

hetősége érvényesül a tanitási órákon";' A szaktantermek 

adnak otthont a délelőtti tanitási óráknak. A szakkörök 

zöme is ezekben a termekben tartja foglalkozásait'.' Igy 

természetes eszközrendszerének, azok használatának isme-

rete';' Ez a szakkörök szempontjából, elsősorban az időgaz-

dálkodást tekintve  fontos.  
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A tanitási órákhoz kapcsolódó szakkörök esetén egy dialek-

tikus kettéválasztás indokolt.  A szakkörök kisebb hányada 

az adott szaktárgy /tantárgy/ belépését megelőzi - sajátos 

előképzettséget, alapozást előlegez. Pl. az óvodások részé- 

re szervezett orosz, i.lr.' gyermektorna, vagy az alsótagoza4,_ 

torokat is foglalkoztató német, néptánc vagy diszitő-mü- 

vész szakkör. 

Ezeknél a  szakköröknél lényeges követelmény a folyamatos,  

több éven át folyó tevékenység. Ez az ismeretszerzés, illa ' 

a személyiség megismerése és fejlesztése terén is elenged-

hetetlen Kétoldalu és hasznos kapcsolat formálódik és hat 

ily módon:' 

- rajz - báb, diszitőmüvész kör 

- gyakorlati foglalkozás /technika/ - barkács, modellező 

kör 

- matematika - KMBK 

- orosz - orosz  levelező, német, eszperantó szakkör 

- magyar nyelv és irodalom - irodalombarát, könyvtáros 

szakkör 

- testnevelés - sport és turisztika körök, néptánc, gyer-

mektorna'. 

A fenti felsorolás korántsem teljes. 

A tanitási óra és a szakkörök kapcsolatrendszerében kie-

melkedő tényező az ismeretek alkalmazásának, gyakorlati  

Próbájának lehetősé egy Ezzel arányaiban változtatható meg 

az oktatás két alapvető fázisa. Például az 5.o.' tanulók a 

János Vitéz-t szakköri foglalkozáson dramatizálták, mu-

tatták be. A KMBK foglalkozásain nagyszámu fela datmegol- 
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dóssal fejlődik ezirányu készségük:' A nyelvi szakkörökben 

bővül szókincsük, fejlődnek nyelvtani ismereteik és kife-

jező készségük; A modellező szakkörösök már kezdettől 

hozzászoknak a preciz, pontos munkához, megismerik a mü-- 

szaki rajz elemeit es olvasását '; A képzőmüvész kör tagjai 

uj technikákat ismernek meg és alkalmaznak. 

Az alkalmazás, gyakorlás, a manualitás lehetősége a szakkö- 

ri munkában azért nagy jelentőségü, mert ez a didaktikai 

mozzanat jut kellően érvényre az oktatás folyamatát megha- 

tározó tanitási órákon; A visszacsatolás, az ismeretek kont-- 

rolljának, és az ezt követő megerősitésnek vagy korrekció-

nak kiemelkedő tere és lehetősége a szakköri tevékenység. 

A tanitási órán kivüli nevelés-oktatás sajátosságaiból csak 

néhányat emlitettem. A közvetlen és közvetett nevelési ha-

tások tárháza e kétirányu hatásrendszer. 

A szakköri mozgalom kiterjedése és gyakorlata az eddiginél  

nagyobb figyelmet igényel: ' 

Csak elvétve találkozunk pedagógiai irodalmunkban a szak-

körökben foglalkozó témákkal, a szakmethodikák elsősorban 

a sajátost, a tantárgyhoz kapcsolódó jellemzőket exponálják. ' 

A Besenyőteleki -  Nevelési Központ szakköri adatait a 2829.sz. 

melléklet tartalmazza. A jelentős számu szakkör tükrözi 

a tanulói érdeklődést, az érvényesitett önkéntességet, a 

tanulói rendkivül aktiv részvételi készséget; A felsőtago-

zatos tanulók 91 %-a, az alsó tagozatosak 67 %,-a tagja 

legalább egy szakkörnek' 

A tanórán kívüli nevelés - kiemelten a szakköröké - alap-

elveiben, módszereiben eszközrendszerében az oktatás-ne-

velés céljainak alárendelt. ' 
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A nevelés komplex folyamata, bonyolult biológiai, pszic-

hikai, pedagógiai, társadalmi összetevők érvényesülése. 

A szakkörök gyakorlata is érvényesit minden jellemző 

nevelési alapelvet sajátosságai függvényében. Hozzájárul 

a kommunista célratörés és eszmeiség megalapozásához. 

Megerősit és átformál közösségeket, hiszen tevékenységé-

nek is legfőbb értelme, szintere, eszköze a közösség:." 

Nyilvánvaló követelmény az elő és hatékony megerősitő 

együttmüködés szükségszerüsége a tanárai az azon tuli ne- 

velési tényezőknek. Eleget tesz az életkori és egyéni sa-

játosságoknak, amikor az egyén megelőző és megszerzett is-

mereteire és minden egyedben létező tehetségre, potenciák-

ra épít. Életrehivása pillanatától feltételezi és igényli 

a szakköri tevékenység a tanulók aktivitását, cselekvését, 

amely nevelésünk egyedül járható és eredményes utja. 

Az alapvető didaktikai feladatok megvalósitása során alkal-

mazott módszerek mennyiségi és minőségi arányai a szakkö-

rökben, klubokban jelentősen  eltérnek.  Az alkalmazott  el-

járások közül a kevésbé feszes, a szakköri tagok részéről 

nagyobb aktivitásra épitő /ezt már előzetesen feltétele-

ző/ módszerek gyakorisága nagyobb. Kevésbé domináns a 

közlés, előadás, kérdésekkel történő közvetlen irányitás 

és feldolgozás': Meghatározóbbak a beszélgetés, a vita, 

önálló és csoportmunka, a kutatás, kísérletezés, a  menu-

alitás, a verseny—vetélkedő, a kirándulások, az  üzemláto-

gatás';' Az indirekt irányitás kifejezett.' 

A-szakköri tagok munkájának elemzése, értékelés& is több 

sajátosságot visel `:' Fontosnak itélem, hogy a tevékenység- 
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ből /leggyakrabban önálló, ill;' csoportmunkában végzett 

cselekvés/ eredően kiterjedt és meghatározó az önértékelés, 

ill; a szükebb csoport által alkotott értékelés. A kollek-

tiv minősités és értékitélet is gyakoribb, mint a tanitá-

si órán, hiszen a klubok, szakkörök jelentős esetben mutat-

ják be nagyobb közösségnek tárgyi—szellemi produktumaikat, 

produkcióikat; 

A tanórán kivüli nevelés számos sajátossága sorolható az 

emlitetteken kiviül: A tanórai és tanórán kivüli nevelés 

nem választható el egymástól Alapigazság, hogy az iskolai 

"intézményes" nevelés csak a megelőző és utána vagy mellet-

te ható és létező azzal szüntelenül konvergáló neveléssel 

lehet egész és teljes. 

5'./ A felnőttoktatás és közművelődés formái és eredményei a  

Besenyőteleki Nevelési Központban:  

"Az emberek személyiségének alakitása ma már nem érhet vé-

get az ifjukorral. A felnőtt embernek is folytonosan al-

kalmazkodnia kell az egyre változó világ uj feltételeihez, 

és ez az alkalmazkodás nemcsak uj ismereteket, hanem uj 

képességeket, uj szokásokat, uj érdeklődést, tehát szemé-

lyisége átalakulását, átszerveződését követeli". 

...f 4A céltudatos, tervszerü és szervezett felnőttnevelés 

társadalmi szükségletté vált.' Ez a szükséglet a felnőttek 

általános müveltségének gyarapitására, kulturális nevelé-

sére, szakmai továbbképzésére és, átképzésére az intézmények 

egész sorát hozta létre"./ 12.  / 

A nevelési központok létrehozásuk pillanatától két feladat 

együttes ellátását vállalták az iskolás /óvodás/ korosztály 
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oktatását-nevelését-közmüvelődését, másrészt a felnőtt-

lakosság nevelési-közmüvelődési alapellátását, számitva 

az egyéb differenciált müvelődési intézmények támogatásá-

ra; /Módszertani központok, muzeumok, levéltárak, színhá-

zak stb/ 

Az iskolai nevelési-oktatási feladatok teljesitéséről, . 

problémáiról az előbbiekben szóltam': 

A komplex intézmény rendszerében munkánk folyamatában sa-

játos helyet foglal el a felnőttoktatás-közmüvelődés; 

Meghatározó jelleget kölcsönöz e tevékenységnek egyik ol-

dalról a kinálat, a választék - másik oldalról ez választ-

ható, önkéntes jelleg  

A közös tér és eszközhasználat már a kezdetektől megvaló-

sult; Az egységes közös tervezés, vezetés a folyamatok 

kontinuitását, hierarchikus felépitését biztositotta. A 

felnőttnevelés-közművelődés eredményei közül a legjellem-

zőbb formákat emlitem. 

A/ Iskolarendszerü felnőttoktatás:  

Az 1981/82: tanévben szerveződött két általános iskolai 

felnőtt csoport.' Mindkettő esti tagozatos rendszerben 

müködő intenziv tanfolyam /32o órás/. Az egyik 5-8.o.' 

összevont felsőtagozati, a másik alapismereti /l-2.o./ 

analfabéta felnőttek számára. Az utóbbi csoportban 7 

cigányhallgató sajátitotta el az irás-olvasás, számtan 

alapelemeit. A hallgatók jelentkezésének egyik alapvető 

oka a személyes kapcsolat, az intézmény rendszeres láto-

gatása /mozi, egyéb rendezvények•/ Jelentős segitséget 
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adtak a tanfolyam beinditásához a termelőüzemek, a szü-

lői munkaközösség, az osztályfőnökök .. 

A tanfolyam ez .évben tovább folytatódott, népszerüsége, 

látogatottsága növekedett '.' Külön emlitést érdemel, hogy 

a hallgatók 6o %, -a cigány származású:' /A község lakóinak 

10,4 %ra, az iskolás korosztály 18,5 %ra cigány./ 

Az intézmény végzi a gimnáziumokba járó /levelező—esti 

tagozaton/ hallgatók rendszeres felkészitését az osztályo-

zó vizsgákra." 

B/ Szakinai képzés— továbbképzés: 

E tevékenységünket a községben müködő gazdasági egységek 

igénye alapján, ill`; együttmüködésével szervezzük;; Jel-

legzetes formája a tanfolyam:' A változó gazdasági tech-

nika—technológia készteti a termelőüzemeket a folyamatos, 

termeléshez igazodó továbbképzések szervezésére: Az el-

mult évben szabás—varrás, főző tanfolyam indult: A ter-

melőszövetkezetben az álattenyésztők, növénytermesztők 

részére szerveztünk a TIT szervezettel együttmüködve to-

vábbképző tanfolyamon:' Népszerüek a háztáji—kisegitő gaz-

dálkodást segitő szakmai tanfolyamaink, előadás—soroza-

tok is 

A könyvtár rendezvényeivel jól szolgálja a szakmai to-

vábbképzéseket, a posztgradualis képzést. /Mezőgazdasá-

gi—, ingszaki könyvhónap 0/ 

C/ Ismeretterjesztés — az intézményi önálló TIT csoport mü  

ködése :  

Az általános, ill?: szalmai ismereteket bővitő társadalom 

és természettudományos ismeretterjesztés folyamatos, ki- 
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emelt tevékenység. Ez éves tervben, i11 havi bontásban 

megjelenő feladatsort jelent, ' Igazodik a teljes intézmé-

nyi feladatrendszerhez, másrészt figyelembe veszi a gaz-

dasági egységek, ill lakossági rétegek igényeit; munka-

csucsok a mezőgazdaságban, háztáji gazdaságokban, tanulók 

szünideje. stb./ 

Az intézmény ismeretterjesztő munkájának zömét a 35 fős 
önálló TIT csoport végzi: Pedagógusok, egészségügyi dolgo-

zók, agrár és müszaki szakemberek a tagjai„ Az előadások 

zömét a TIT csoport tagjai tartják.' Külső előadók meghi- 

vása is rendszeres. A Ho Si Minh Tanárképző Főiskola, a 

Heves megyei TIT szakelőadói, a Gödöllői Egyetem munka-

társai gyakori vendégeink. 

Ismeretterjesztő tevékenységünk mindenkor a helyi igények-

ből táplálkozik. Az egyes lakossági rétegek érdekei és 

intézményünk ismeretterjesztő kinálata a legtöbb esetben 

konvergál. A helyismeret, az igény és érdeklődés rendsze-

res figyelemmel kisérése biztositja az ismeretterjesztő 

rendezvényeink látogatottságát, eredményességét: 

Évente 55-7o TIT előadást tartunk! Évek óta állandó soro-

zataink a mezőgazdasági, egészségügyi, pedagógiai és köz-

lekedési-müszaki. /A látogatottságot, a TIT előadások 

számát a 3.O.: sz. melléklet tartalmazza,/ 

D/ Felnőtt kiscsoportos tevékenység /szakkör,. klub, tanfo-

lyamok, müvészeti csoportok!: 

Az intézményben jelenleg 9 felnőtt közmüvelődési kiscso-

port müködik'.: Munkájukat éves tervek szerint folyamatosan 

végzik' A lakosság legkülönbözőbb korosztályait, rétegeit 

fogja át.' A KISZ--klub a 18-22 éveseket tömöríti, a 
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"Kismama—klub" a leendő óvodás gyermekek szüleit, a "Di- 

szitőmüvész—csoport" tagjainak zöme nyugdijasokból kerül 

/A hagyományőrzés szempontjából lényeges, hogy e mü-

vészeti ágban gyermekcsoport is müködik:'/ 

A közmüvelődési felnőtt csoportjaink jellegüktől függően 

hetente—kéthetente tartják összejöveteleiket, foglalko 

záraikat:` Minden szakkör, klub vezetője rendelkezik a 

csoport vezetéséhez szükséges szakirányu. végzettséggel! 

A tényleges eredményeket a kiscsoportok hatékony és vonzó 

munkáját, legjobban reprezentálja a csoportok évek óta a-

lig változó állandó, stabil létszáma.' A felnőtt kiscsopor-

tokban 250-3oo—an vesznek részt, ez a felnőtt lakosság 

lo 

A felnőtt csoportok közül kiemelkedik a Kertbarát, a Szü-

lők—klubja és a "Kismama—klub" müködése`: 

Az intézmény kutatási témájához kapcsolódik a Film—klub 

müködése%.' Tagjai bérletes rendszerben tekintik meg a tema— 

tikusan összeállitott /elsősorban archiv filmeket/.amit 

klubszerü vita követ: 

Az Autóklub 8o autóst tömörit, tagjai jogi, KRESZ, müszaki 

ismereteik bővitése mellett a helyi müszaki bázison jelen-

tős kedvezményekben részesülnek. Szoros kapcsolatot /együt-

tes rendezvényeket/ tartanak a megyei szervezettel 

E/ Müvészeti tevékenység: 

Az intézmény két felnőtt müvészeti csoportot tart fenn t  je-

lentős anyagi ráforditással 1971.' óta müködik a Népdalkör, 

1979': év óta a "Diszitőmüvész—csoport"': Tevékenységük a 

néprajz, népi—iparmüvészet, népzene területeit öleli fel ': 
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A szellemi előd mindkét csoportnál Dr.' Berze Nagy János 

néprajz és népmesekutató Besenyőtelek község szülötte -:' A 

nemzetközileg is elismert jeles tudós hagyatéka a fő tár- 

háza e két müvészeti csoportnak`:'. Pécsett élő fiával is rend-

szeres a kapcsolatunk: 

A két müvészeti csoport sok sikert ért el az elmult évek-

ben: A Népdalkör ''országosan jól minősült" elismerést szer-

zett`: A "Diszitőmüvész-klub" tagjai számos kiállitáson vet-

tek részt és részesültek kiemelt elismerésben. 

A két felnőtt csoport munkájában igen jelentős érték, hogy 

az énekkultura, népzene, ill`:' a néprajz-népi müvészet 

ápolását a klub résztvevői gyermekeikkel, családtagjaikkal 

együtt ápolják - jeggal remélve továbbélésüket, me.xgőrzé-

süket. 

Az intézményben 1979`, évtől müködik két népitánc /kisdobos 

és uttörő/ csoport, ill; diszitőmüvész gyermek  csoport.  

A hagyományok ápolása, fejlesztése a legfőbb feladatuk: 

F/ A rekreáció lehetőségei az intézményben: 

Szorosan kapcsolódik az integrált intézmény kettős fel-

adatához,: Az óvodás-iskolás korosztályra, ill` a felnőtt 

lakosságra egyaránt vonatkozó tétel: csak az optimális 

terhelés lehet fejlesztő, az intenziv terhelést periodi-

kusan követnie kell a pihenés, a regeneráció szakaszainak. 

A Besenyőteleki Nevelési Központ széles skáláját biztosit-

ja az ezt szolgáló lehetőségeknek.' A rekreáció alapját a 

szabadidő növekvő mennyisége adja. 

"Az emberek fő élettevékenysége /hivatásszerü munkája/ na- 

gyon különböző jellegü, mint ahogyan különbözik az emberek 
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teherbiró képessége, megpróbáltatásokkal szemben a türés-

határa is: A szabadidő helyes felhasználásáról akkor beszél-

hetünk, ha a munka terhelése arányában megfelelő időt biz--

tositunk a passziv pihenésre, a felüdülésre, a regenerá-

lódásra." /13./ 

A szórakozás, pihenés, üdülés alábbi formáit nyujtja _ az  
integrált intézmény: 

— könyvtári szolgáltatások /rendezvények/ 

— filmszinház /heti 3 vetités% alkalom felnőtteknek/ — 

filmklub müködése 

— zenés—táncos rendezvények 

-- művészeti csoportok fogadása 

— vetélkedők, versenyek rendezése 

— kiscsoportos foglalkozésok 

— sport és játékfoglalkozások 

kiállitások, tárlatok, muzeumok meglátogatása 

— kirándulások, természetjárás és turák 

A rekreációs tevékenység szervezésekor helyi adottságain-

kat tekintjük kiinduló alapnak; Felhasználjuk a járási—me-

gyei művelődési és sportintézmények lehetőségeit, ajánla-

tát is.  pihenést, szórakozást szolgáló iskolai és fel-

nőtt rendezvényeink sikerének alapja a megelőző széles-

körü véleménykutatás, igényfelmérés Ezt az intézményegy-

ségek vezetői folyamatosan végzik, külső szakemberek bevo-

násával /szociológusok, néprajzkutatók, pszichológusok, 

pedagógusok/.' 

Az utóbbi két évben a rekreációs tevékenység sajátos voná- 

sai jelentkeztek településünkön." Az 5 napos munkahét beve- 
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zetése e folyamat élénkülését, a rekreációs szféra bővü-

lését sejtette. Sajnos nem igazolta vállalkozásainkat a 

szabadidő /hétvége/ növekedése. A szombati, ill.' vasár-

napi nyiitvatartáa nem hozta a várt eredményeket a válto- 

zatos és differenciált programok, szolgáltatási készség 

ellenére sem.: Oka .valószinüleg a település sajátossága-

iban rejlik a kiterjedt és munkaigényes háztáji gazdálko-

dásban /állattenyésztés, dohánytermesztés/ rejlik. 

6.'/ A Besenyőteleki Nevelési Központ társadalmi kapcsolatai:  

A társadalmi kapcsolatok helyi kialakulásában a legjelen-

tősebb tényező, hogy a létrehozás-épités, müködtetés idő-

szakában nagymérvű társadalmi összefogás bontakozott ki. 

A község szinte teljes lakossága végzett társadalmi munkát 

az intézmény átadása során: Az elfoglalás és használat 

szempontjából ez nagyon jelentős mozzanat: 

A helyi lakosságon tul a füzesabonyi járás szinte valameny-

nyi gazdasági egysége részt vállalt a fejlesztésből /Mátra 

vidéki Fémmüvek, ÁFÉSZ, Vegyesipari KTSz stb:/ 

A gazdasági egységekkel kialakított kapcsolatok az anyagi-

-müködési feltételek biztositásán tul a pályairányitás-

-pályaválasztás terén nyujtottak segitséget. 

A községben müködő állami-társadalmi szervezetekkel több-

oldaluan hasznos együttmüködés formálódott az elmult évek 

során. 

A helyi Lenin TSz-szel és a Herbária üzemegységgel együtt-

müködési megállapodás született.. Előbbivel közös fenntar-

tási szerződésünk van évi 4o ezer Ft-tal segítik az intéz- 
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mény müködését. Jelentős a körzeti ÁFÉSZ támogatása is: 

A községünkben müködő pártszervezetek kezdettől fogva segi-

tik, irányitják munkánkat. A fenntartó községi tanács ve-

zetőitől is minden támogatást megkapunk:' A kisérlet meg-

indulásának kezdeményezői voltak, lelkes hívei, segitői 

napjainkban is ezen ujszerü munkának. : 

A településen müködő gazdasági egységek, társadalmi és tö-

megszervezetek, valamint az intézmény vezetése közötti 

információcserét a Társadalmi Vezetőség szol álja. Az 

előbb emlitett szervek, szervezetek képviselői résztvesz-

nek a társadalmi vezetőség munkájában, annak tagjaiként. 

A nevelési központ lehetőségeinek ismeretében informáci-

óik a realitás talaján maradva rendkivül hasznosak':' A lá-

togatottság szolgáltatásaink igénybevétele és eredményes 

gyakorlata sok szállal kötődik munkájukhoz, a szervezésben, 

rendezésben nyujtott segitségükhöz. 

A következő évben kisérleti jelleggel az iskola Szülői  

Munkaközösség, ill.' a Társadalmi Vezetőség irányitó—segi-

tő testületként müködő egységét szeretnénk megvalósitani. 

Ezáltal ötvöződne az iskola és közművelődés társadalmi 

jellege, amely biztosithatná a természetes és lehetséges 

kontinuitást az iskola és közmüvelődés társadalmi kapcso-

lataiban, ill;' mindennapi gyakorlatában. 

Ez a testület hatókörébe vonhatná az intézmény müködésé-

nek mindenterületét, kiemelten a tartalmi munka szféráit: 
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VII. Összegzés és következtetések:  

"Vizsgáljátok, törvényszerű—e az, ami  megszokott" B. 

Brecht szavai az ember lényéből fakadó igazságot, a 

fejlődés szükségszerüségét fogalmazzák meg. 

A megőrzés — tulhaladás dialektikus tétele rejlik e sza-

vakban. A társadalmi—gazdasági alakulat minden szférájá-

ra érvényes', 	a közoktatás és közmüvelő- 

dés, a teljes müvelődésszerkezet sem kivétel ezalól: 

Ezt teszi a szocialista müvelődésügy is, amikor keresi, 

kutatja a fejlődés tendenciáit, a szocialista nevelés és 

müvelődés követelt és célhoz vezető utjait; 

A közoktatás—közmüvelődés együttmüködését integrálását 

célzó kisérletek az emlitett korszerüsitési lehetőséget 

kutatják,: 

A kisérlet nem kizárt, folytatódik a már jelentkezett 

eredményeket, értékeket megerősitheti vagy kérdésessé 

teheti, tendenciájában módosithatja. 

A füzesabonyi járásban — Besenyőteleken — folyó kisérlet 

az együttmüködés és integráció gyakorlati szintere. Ta-

pasztalatait felhasználva belátható időn belül körvona- 

lazza a magasfoku integráció jellemzőit, kialakitva 

egy uj iskola—közmüvelődési intézménymodellt és müvelő-

désszerkezetet. Az ut ehhez az eddigi eredményeken át 

vezet, amelyek közül néhány kiemelés exponálja az ered-

ményeket, ill' körvonalazza az elérhetőt, a lehetségest: 
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l€/ A kisérlet minden mozzanata igazolta - a központi köz-  

oktatási-közművelődési határozatok érvényesitésével - a  

helyi adekvát tervezés me gvalósithatóságát, a kívánatos  

koordináció elérhetőségét.  

A tervezés, irányitás, szervezés, ellenőrzés egységeseb-

bé, demokratikusabbá vált. Besenyőtelek község értelmisé-

ge - kiemelten a pedagógus testület - egységesen vállal  

részt a nevelési-közmüvelődési feladatokból; Ezzel alap-

jaiban egy ujszerü közoktatási-müvelődési,irányitási mo-

dell körvonalazódik;  

2/ A nevelési központ jelentősen bővitette az iskola kisu- 

gárzását, társadalmi kapcsolatai  sjelent:fsen bővültek.  

Alapvetően átértékelődött az iskola és család kapcsolat-

rendszere, a nevelési partner-kapcsolat erősödött. Ezál-

tal formálódtak a felnőttek müvelődési szokásai, jóértel-

müen megkezdődött az iskola primátusának megszünése. Ez  

elsődlegesen a tárgyi-eszközi felszereltséget érinti, mé-

lyebben elemezve tartalmi hatásai még jelentősebbek.  

Kozma Tamás kandidátusi értekezésében igy ir erről:  

"..; ha ugyanabba az épületbe, amelyben délelőtt a gyer- 

mek, délután a sportolni vágyó idősebb tOstvér jár el,  

este pedig az olvasó tanuló, müvelődő vagy szórakozó szü-

lő látogatja, az esetleges szembenállás család és iskola  

között könnyebben oldódik: a család egész szellemi lég--  

köre jobban "ráhangolódik" az iskola követelmény és ér-

tékrendszerére".  

A nevelési központok különböző formái igazolják ennek  

gyakorlati megvalósulását; /l982;' évben az országban 68  

ilyen intézmény müködött;/ Növekedett a felnőtt lakosság  

részvétele az egyes közmüvelődési, iskolai rendezvényeken,  
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fejlődést jeleznek a könyvtári összehasonlitó adatok, 

uj felnőttnevelési formák kerültek bevezetésre.' 

'Előadássorozatok — pedagógiai, egészségügyi, mezőgazda-

sági/ dolgozók általános és középiskolája, szakmai tan-

folyamok és továbbképzések, spontán müvelődési formák  

stb;/ 

3."/ A nevelési központ lényegesen jobb tárgyi—eszközi és sze-
mélyi feltételekkel müködik: Előnyeit az előzőekben rész-

leiesen elemeztem: Kiemelin.dő viszont, hogy az integrált 

intézmények jórészt a meglevő feltételek intenzív érvé— •  

nyesitésével hozzák felszinre az összevonás előnyeit: Ez 

a legteljesebb szinkronban van a népgazdaság teherbiró 

képességével, az anyagi—szellemi fejlesztési lehetőségek-

kel és tendenciákkal. 

Uj és jelentős ráforditások nélkül a korszerü fejlesztés 

azonban nehezen elképzelhető;' Ezt a Besenyőtelek—i példa 

is igazolja. A felujitott és az uj együtt képes /ez a le-

hetségestI/ szolgálni a müvelődési integrációt. /A megé- 

pült, vagy épülő uj épitmények /Debrecen, Pécs, Kecel/ 

nem tekinthetők tipikusnak., széles körben elter-jeszthe— 

tőeknek. / 

4;/ Számos pedagógiai tendenciát hordoz és igazol a közokta-

tási—közmüvelődési integráció:  

— a nevelés i szintereket és lehetőségeket bővitő forma 

- a tanulók /és felnőttek/ személyisége számosabb szitu— 

ációban figyelhető meg, az egyéni bánásmód követelményei 

jól érvényesithetők 
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- az ismeretszerzés az iskolán és tanórán kivüli lehető-

ségek bekapcsolásával jelentősen bővül /könyvtár, film, 

tömegkommunikáció eszközök, szakkör, közmüvelődési ren-

dezvények stb:/ 

- az oktatás két komplex fázisa arányaiban megváltoztatható: 

a gyakorlás, alkalmazás, visszacsatolás gyakoribb, rend-

szeresebb, szélesebb skálán valósitható meg, 

- a tanitási órák és a tanórán kívüli ismeretszerzés, neve-

lőmunka törésmentesen biztositható, a kontinuitás kife-

jezettebb. /Komplex éves terv, egységes irányitás és 

elemzés stb./ 

- a taneszközök átlagon felüli biztosítása az ösztönző le-

hetőségek a hatékony taneszközök gyakoribb és alkotó 

használatára ad lehetőséget 

- az oktatási-nevelési módszerek változatosabbak, több le-

hetőség adódik az egyéni kezdeményezésre, kísérletezés-

re, a különböző módszer-kombinációk alkalmazására 

- lehetőséget biztosit a korszerü oktatási formák széle-

sebbkörü /tanitási órán kivüli/ alkalmazására, az egyé-

nrés csoportmunka arányaiban növelhető 

- a világnézeti alapozást erősitő külső tényezők eredmé- 

nyesebben kapcsolhatók be az egységes nevelési folyamat-

ba 

- a közösségek fejlődésében is sok ujszerü mozzanat jelent-

kezik a komplex intézmények esetében. Több és fejlett-

ségében, strukturában különböző kollektiva értékrend-

jét /osztály és rajközösség e  szakkör, közmüvelődési kis-

csoportok/ szokásrendszerét kell a tanulóknak elsajáti- 
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tania, adaptálnia. Ez a későbbi társadalmi beilleszkedést, 

alkalmazkodást jelentősen segiti 

— a közvetett ráhatás különösen a szakköri tevékenységben erő-

teljesen és hatékonyan érvényesithető 

— a nevelési központ szintjén /közmüvelődés/ bővitett er-

kölcsiómagatartási normarendszer /pl`.` Házirend/ az alapo-

zásban és gyakorlatban szélesebb teret, lehetőséget kap 

— a tanitási óráknál, foglalkozásoknál, lényegesen gyako-

ribbak a közösségi minősitési, értékelési alkalmak — a 

kollektivák közötti véleményesére gyakoribb 

—. megalapozza a  permanens  müvelődés szükségletrendszerét, 

erősiti igényét, és az önművelődésre ösztönző beállitódást 

/kiindulva abból az alaphelyzetből, hogy a legfontosabb 

"közművelődési" intézmény az iskola 

— a tanulók szabadideje, időgazdálkodása tervszerübbé, át-

tekinthetőbbé, irányitottabbá válik 

— a tanitási órán kivül szervezett szabadabb, kötetlen for-

mák megfelelő periodizációt eredményeznek a napi terhelés— 

ben, közelitik azt az  optimálishoz. Vonzóbbá, szinesebbé 

válik a napirend egy—egy időszaka /óraközi szünetek, szak-

körök, napközis sport, munka és kulturális foglalkozások/ 

— a nevelési központ az "egésznapos iskola" egy sajátos és sok 

ujdonságot sejtető szintére. 

Az iskola külső kapcsolatait tekintve is nemegy területen 

hozott előrelépést: 

— az intézmény társadalmi megitélése kettős feladatának tel-

jesitésével megváltozott 
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a család és iskola, a szülő-nevelő kapcsolata alapjaiban 

változott meg ': A szülő a nevelési központban egyrészt mint 

"közművelődési fogyasztó", másrészt mint nevelési partner 

kettős szerepben jelenik meg. Ez által a jóhirü iskola 

fogalma, jóhirü müvelődési intézménnyé bővül. 

- a felnőtt lakosság kapcsolatai is számos uj formával bő- 

vült Nevelési szempontból jelentős minden gyermek-felnőtt 

akció, közös tevékenység. Igen nagyszámu azon rendezvé-

nyek, akciók száma, amelyben felnőtt és gyermek közösen 

vesz részt:" /könyvtár, vetélkedők, versenyek, iskolai 

ünnepélyek../ 	. 

az intézményintegrációval az iskola tekintélye tovább nö-

vekedett, ez összefügg többrétüvé vélt feladatrendszerével 

- a felnőtt közmüvelődési formákban /kiscsoportok/ résztve-

vő szülők /felnőttek/ ujszerü és rendszeres ismeretszer-

zési - nevelési alkalmak résztvevői lesznek 

- a közmüvelődés akcióinak többsége közvetetten visszahat 

/részben közvetlenül/ az iskolai, óvodai nevelőmunkása, 

segitve ezzel az intézményes nevelés eredményesebb fel-

adat teljesitését. 	. 

A felsorolás korántsem adja az előnyök teljes keresztmet-

szetét Az együttmüködés sem ujkeletü, sajátos, jelenlegi 

társadalmi fejlettségünk szintjén':' /Egy kisközség esetében 

egyedi és tipikus is egyben./ 

Az integrált intézmény legfontosabb alapintézményei az is-

kola élvezi a közmüvelődés adta lehetőségek minden előnyét.` 

A közmüvelődés is uj tereket, lehetőségeket, energiákat 

kapott az iskolától 
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Az iskola és közmüvelődés együttmüködése, integrációja a 

fenti előnyök, eredmények felsorolásával nem teljes ': To- 

vábbi kutatás, vizsgálódás és valós értékelés szükséges a 

tényleges hatások és a tovább fejlesztést követő tenden-

ciák feltárására`:' 

Bizonyitásra nem szoruló tény az iskola kötelezettsége a 

szükebben értelmezett iskolán tull oktatás—nevelés szerve-

zésében; irányitásában Az iskolának számos területen kell  

átlépnie a környező társadalmi közegbe és kell befogadnia, 

integrálnia hatásrendszerét: Ezek közül az egyik legje-

lentősebb a többségében differenciált közmüvelődési intéz-

ményhálózat /esetünkben helyileg integrál t/ hatásainak fel-

használása, adaptálása. 

"A sokoldaluan képzett szocialista személyiség formálásá-

nak előfeltétele, hogy biztositsuk a gyermekeket körülve— . 

vő külső környezet, a család, az iskola, a közművelődés 

hatásainak összhangját és minél teljesebb egyöntetüségét: 

Ezért elengedhetetlenül szükséges, hogy a tanulás orszaká— 

ban az iskolai hatásrendszeren tul a pedagógus az iskolán 

kivüli környezethatást is ellenőrzése alá vonja és a csa-

láddal, a népmüvelési szervekkel összefogva, a gyermekeket 

és serdülőket veszélyeztető hatásokat paralizálja, és az 

iskolára kivüli nevelést a tudatosság, célszerüség,.rend-

szeresség fokára emelje".  

A fenti korkövetelmény nehéz, kisérletező utját járjuk a 

Besenyőteleki Nevelési Központban:' Eddigi biztató és várha— 

tó eredményei a töretlen folytatást követelik, remélve 

hozzájárulnak a közoktatás és közmüvelődés megujhodási 

folyamatához az iskola i müvelődés eredményesebbé, korszerüb- 

bé tételéhez: 
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VIII. Felhasznált irodalom:  

Csorna Gyula:  Az iskola és a közművelődési intézmények e-

gyüttmüködéséről. 

Pech' Szemle 1978/1:' sz.  62:'old. 

Csoma Gyula: u'.'a.  

3 / Elvi—elméleti megfontolások a nevelési központok fej-

lesztési—kutatási tervének vázlata. 

/A Pécsett megjelent 1981—es kiadvány másolata/ 

Népmüvelési Intézet Bp.' 1981;` 33.' old. 

4./ U a:' 31. old.  

5:/ Rendtartás az általános iskolák számára. 

Tankönyvkiadó Bp'. 1976' 2. § /2/ bekezdés. 

6./ Sarud—dokumentumok I;` 1977. Népmüvelési Intézet. 

Vaikó Éva tanulmánya 49. oldal. 

7./ Az általános iskolai nevelés és oktatás terve. I.  kötet. 

Tk. Bp..119. oldal. 

8./ U:a. 12o.` old. 

9,/ Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó Bp.  

1973. 249: oldal.  

lo./ Zbigniew Zaborowszky: A nevelési folyamat integrált 

felfogása:. Pod. Szemle 1968/11'.. 973:' oldal. 

11`.'/ V. Tyerszkij: A klubmunka és a játék Makarenko közös-

ségeiben. Kossuth Kiadó Bp`.  1964. 176. oldal. 

12:'/ Ágoston György: Neveléselmélet. Tankönyvkiadó Bp. 

1973': 12-13': oldal. 

15./ Kiss Tihamér: Nevelés a szabadidő helyes felhasználómára. . 

Magyar Pedagógia 1976/4: sz. 334: oldal. 

14 './ U.'a` 331'. oldal. 
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IX. Tanulmányozott irodalom:  

1`.t/ Az állami oktatás helyzete és fejlesztésének feladatai,'  

Az MSZMP. KB, 1972; junius  14-15, ülése. 

2:7 Az általános iskolai nevelés és oktatás terve I—III.  

kötet.  

3:'/ Az általános iskola és a kulturális intézmények.  

Szerk.: Honffy Pál. Tankönyvkiadó Bp. 1977.  

3./ A könyvtár fejlesztéséről, kezeléséről és szolgáltatá-

sairól.' 

052 KKM. Szeré,` : Szente Ferenc 1981°.  

4. '/ Az általános müvelődési központok iskoláinak nevelő-

-oktató tevékenysége'.' 

Bp.  OSZEKM. Szerk.: Szente Ferenc 1982.  

5`!/ A tanulói önkormányzat fejlesztése.  

Szerk:: Petrikás Árpád TE. Bp' .  1978.  

Ágoston György: Neveléselmélet.  

.' Budapest 1973.  

7 '/ Ágoston—Nagy—Orosz: Méréses módszerek a pedagógiában. 

TK. Budapest 1979:  

8./ Ágoston György , Veszprémi L.: A pedagógusok magatar-

tásának hatása a tanulók teljesitményére egy vizsgálat 

tükrében ..  

Pedagógiai Szemle 1967/3: sz. 198-2o9. oldom 

9 './ Ágoston György: Gondolatok a korszerü oktatásról. 

Pedagógiai Szemle 1973/4: sz .. 3o8-313: old.  

lo./ Ágoston György: A kommunista erkölcs tartalma és az 

erkölcsi nevelés feladatai-: 

Tankönyvkiadó Bp. 1965.  
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11./ Bernáth József: Közoktatás és közmüvelődés. 

Pedagógiai Szemle 1975/7. sz. 

12.1 Bernáth József: Iskola és önmüvelés. 

Tankönyvkiadó Bp.' 1977'.' 

13./ Bábosik I' 	M.  Nádasi M.':  Az oktatás Seve1őhatásának 

vizsgálata. 

Ped. Közlemények 12`;' Tankönyvkiadó 197o. 

14.1 Bógyi—Veres: Heves megyei kezdeményezések a nevelési 

központok megvalósitásáért. 

Sarudi dokumentumok I;' 1977. 

15./ Duró — Kelemen — Radnai: Fejlődés és neveléslélektan. 

Tankönyvkiadó Bp 1966.' 

Duró L.:  A személyiség—megismerés és a hivatás—tudat 

alakitó hatásainak vizsgálata'.  

Pszichológiai Szemle 1967/4'.' sz.' 513-526.old. 

17./ Duró L.:.Az életkori sajátosságok figyelembevételének 

néhány neveléslélektani problémája. 

Pszichológiai tanulmányok  X.  Akadémiai Kiadó 

351-355. oldal. 

18;'/ Csorna Gyula: Az iskola és a közmüvelődési intézmények 

együttmüködéséről. 

Pedagógiai Szemle 1978/1`. szám. 

19;/ Csorna Gyula: Tananyagreform és permanens képzés. 

Köznevelés 1973/26: sz. 

2o`./ Eperjessy Gézáné: Egész napos iskola. 

Köznevelés 1973/29. sz. 
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21°.'/ S.  Forgó Magdolna:  Komplex szakkörök. 

Köznevelés 1972/2. sz . . 

22 ../ Győri György: Egész nap az iskolában. 

Köznevelés 1973/1. sz. 

23./ Győri Gy. '—Szaboszlai B=:: A köznevelés kerekasztala a 

szaktantermekről 

 1977/10 sz' 

24./ Haranghi László: Mi a szakkör? 

Népművelés 1975/11's sz.', 1976/1-3. sz.' 

25./ Kozma Tamás: Differenciált iskolafejlesztés. 

Magyar Pedagógia  1977/3-4. 

26.7 A": Lewin: A nevelési mikrorendszerek kialakulása,  fej-

lődése és müködésük folyamatának elemzése. 

Magyar Pedagógia 1977/1: ' 

27./ Lénárd Ferenc: Differenciált oktatás korszerű módon; 

Köznevelés 1972/3'• 

28,/ Mihály Ottó: Permanens müvelődés? Igen! Permanens ne-

velés és ikkola helyett? Nem! 

Pedagógiai Szemle 1975/4. 

29 '.-/ Munka és müvelődés II. Nemzetközi felnőttoktatási 

konferencia. Bp':  1966. 

30`:'/ Nádasi M.  — Bábosik I.: Az oktatás nevelőhatásának 

vizsgálata ': Köznevelés 1 .971/1. ' 

31.'/ Az önművelési képesség és a közösségi magatartás vizs-

gálata:' Ped.' kutatások borsodi tapasztalatai II. 

Miskolc 1979;' 	 . 
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32;/ Permanens nevelés a szocialista országokban. 

Szerk:: Mihály Ottó Akadémiai Kiadó Bp. 1979. ' 

33./ Sarudi dokumentumok I-SII`. füzet. 
Népmüvelési Intézet kiadványa 1975-78'. 

34':'/ Sántha Pá1: Az iskola és a müvelődési otthon együtt_ 

müködése. Akadémiai Kiadó 1976. 

35.'/ Somos Lajos: Matematika és orosz speciális szakkörök: 

Köznevelés 1972/2: 

36:/ Szamosujvári S. ; : Történelmi szakkörök az általános is-

kolában'. TK;' 1974': 

37./ Szabó László: Az  általános iskola tartalékai. 

Köznevelés 1972/11. ' 

38'./ Szabó László: Közoktatás és közmüvelődés. 

Köznevelés 1973/26+ 

39°.'/ Uttörővezető folyóirat 197o-79;. számai. 

4o./ Tehetség és különleges képzés. 

A pedagógia időszerü kérdései külföldön. : TK:'.1965; 

41'/ Vészi János: Komplex müvelődésügyi intézmények létesi- 

tésének és müködtetésének elvi és módszertani kérdései. 

Népművelési Intézet Bp:' 1975.E 
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57. NYELVI  SZAKTANTEREM, SZAKKÓR 
58. TERM.TUfS.. SZAKTANTEREM , SZAK KÖR 
59. ÖSSZEVONT SZERTÁR 1  LABOR SZAKKORC 

60. KÖZLEKEDŐ FELSŐSÖK RUHAT ÁRA  
61. KÖZLEKEDC 
62. LÁNY ES NEVELŐI WC 
63. A6 WC ES SZEMÉLYZETI ÖLTÖZD- MOSDD 
64. JATE K im— IJ TTÖ RŐ SZOBA, 

 

FU N K C I O  

	

Megl6v6 épülét 	lJj 	épü le t 

	

N TTO M 2 	NTTO M 1  
Flú 	WC 900  
LÁNY W C 8 1 27  
IRODA  13,72  
CSOPORT SZOBA 31 1 27  
KÖZLEKEDŐ I  ZSIBONGÓ 52,05  
ALSÓS 	TANTEREM 52 , 92  
ALSÓS 	TANTEREM" - 51 1 00  
ALSÓS 	TANTEREM  5 8 50  
SZERTÁR  19 1 91  
SZERT/L R  19 1 24  

EMELETEN 	ÖSSZESEN 

a 

1729  

L.  

12 1 26 
2200  
18 130 

     

325,88 

2 5 1  00  
49 1 75  
50  34  
57 1 60 ' 

59 1 37  
4 9 75  
8289  

7 1 68  
8 53  

11, 04  
53 1 1  0  

	

5 34  I  90 	860 1 78 NTTO Mz  

M  —1 200  BESENYÖI,, TELEK, NEVE LESI KÖZPONT, EMELETI ALAPRAJZ 
TERVEZ U  : BODNÁR J,4 NOS ES  VERES ZOLTÁN 'I  HE VESTER V 1976/  
PEDAGÓGUS SZAKtRT6  BOGY I KÁLMÁN / MEGYEI TANÁCS  



2. sz. mellékle t 

A besenyőteleki központi épület helyiségeinek 

jelenlegi funkciója  

I. Az uj épületszárnyban 

a / Földszinten: 

Könyvtár  

de .:könyvtári órák 

irodalmi szaktanterem 

du.:könyvbarát szakkör, 

gyermekkölcsönzés: könyv, dia, lemez, 

magnószalag 

mesefoglalkozások: óvodások, iskolások részére 

este:felnőttkölcsönzés 

iró—olvasó találkozók 

klubfoglalkozások /könyvtárral kapcsolatosan/ 

irodalmi előadások 

szakkörök ütemezett foglalkozásai 

Klubterem 

ifj usági klubfoglalkozás 

tv—nézések 

társasjátékok 

TIT—előadások 

értelmiségi klub 

Előcsarnok a "zajos klub"—bal 

de.:zsibongó 

du.:játékrész gyermekeknek: asztalitenisz 

asztalifoci 

társasjátékok 



este: DISCO—műsor 

játéktér 

tánc 

rexasztal 

Nagyterem:  

nagytermes rendezvények 

szinházi előadások 

mozielőadások 

községi, iskolai ünnepségek 

f ilmve titések 

táncmulatságok 

uttörőcsapat—rendezvények 

testnevelési órák 

falugyűlések 

taz—közgyülések 

kiállitóterem 

Szinpad:  

de. :karének  

du.: próbaterem 

gyermek tánccsoport 

irodalmi sz inpa d 

este: ifjusági tánccsoport 

pávakör és citera együttes 

próbaterem 

Tornaterem:  

de.:  testnevelésórák 

du.: tömegsportok 

versenysport—foglalkozás 

versenyek 



este: felnőtt tömegsport 

edzés a felnőtt női kézilabdacsapatnak 

a labdarugócsapatnak 

a cselgáncs szakoszt1ynak 

b / Emeleten: 

Müvészeti szaktanterem:  

de.:rajz— és énekórák 

du.:képzőmüvész—szakkör 

este:ké,pzőmüvészeti és zenei előadások 

Nyelvi szaktanterem  

de.:orosz és magyar nyelvi órák 

du.: l evel ez ő szakkör 

középiskolai előkészitő 

orosz nyelvi társalgási szakkör 

este: nyelv—tanfolyam 

orosz—eszperantó 

Összevont szertár—labor  

de.:kémiai és biológiai órák 

du.:biológia szakkör 

egészségőr szakkör 

este:kertbarát szakkör 

biológia és kémia jellegű előadások 

Természettudományi szaktanterem  

de:: matematika — fizika órák 

du.:középiskolai előkészitő 

KMBK csoportok foglalkozásai 

őrsi és rajfoglalkozások 

este:  ilyen j elle gü előadások 



4 r 

Általános szaktanterem 

de.:a szaktantermekből kimaradtó órák 

osztályfőnöki órák 

du.: KMBK 

vezetőképzés, gyermekklub—foglalkozások 

— szabad szombaton 

este :TIT—előadások 

autóklub—összejövetel 

vetélkedők, klubfoglalkozások, osztály-

találkozók, /szines TV/ 

II.  A  korábban létesült iskolaépületben:  

a./ Földszinten: 

Történelmi és magyar irodalmi szaktanterem 

de.:történelem órák 

magyar irodalom órák 

du.:középiskolai előkészitő 

őrsi és rajfoglalkozások 

este: szülői értekezletek 

szülők iskolája 

ped. előadások 

Ifjusági klub — játékszoba 

de. :ének és osztályfőnöki órák 

du.:raj és őrsi foglalkozások 

Matematika szaktanterem  

de.:  matematika órák 

osztályfőnöki órák 

du.:őrsi és rajfoglalkozások 

KMBK foglalkozások 



este: vetitéssel egybekötött előadások 

5o-6o hallgató részére 	tökéletes söté- 

títés biztositható 

b ./ Emeleten: 

Tanterem:  

de.:4/a, b. osztály órái — matematika órák 

anyanyelvi órák 

du.:rajfoglalkozások 

őrsi foglalkozások 

korrepetálás 

este: szülők iskolája 

Földrajzi terem 

de. :tanitási órák 

osztályfőnöki órák 

du.: korrepetálás 

őrsi és rajfoglalkozások 

este: TIT—előadás 

szülői értekezlet 

pedagógiai előadások 

Csoportszoba: — a szaktantermekből kimaradt szaktantermi 

órák 

de.:osztályfőnöki órák 

du.:korrepetálás 

őrsi foglalkozás 

rajfoglalkozás 

Játékszoba:  

det.:és este: szülői értekezletek 

szakkörök 

TIT előadások 



Mühelyterem /2 db/  

de.:technika órák — ill. fiu, lány gyakorlati 

foglalkozás 

du.:fiu modellező szakkör 

fiu barkács szakkör 

lány kézimunka szakkör 

fiu gépjármű szakkör 

este:fiu—felnőtt modellezés 

lány diszitőmüvész szakkör 

technikai jellegü szakkörök 

főzőtanfolyam 

Az 1,20 a. és b. osztályok a község egyéb iskolaépü-

leteiben vannak elhelyezve. Ezeket a termeket csak isko-

lai célokra használják. 

de.:  tanitás 

du.: utOtörőfoglalkozások 

este: szülői értekezletek 



3.sz. melléklet 

Besenyőtelek, nevelési központ 

Épitésztervező: Bodnár János és Veres Zoltán 

/Heves megyei Tanácsi Tervező Vállalat/ 

Pedagógus szerzőtárs: Bógyi Kálmán 

/Heves megye Tanács VB. 

Müvelődésügyi Osztálya/ 

Statikus: Márton József 

Gépész: Tóth László és Szőke Ottó 

Elektromos: Hopka Györgyné 

Mélyépités: Laszota Zoltán 

Kivitelező: Kertész János, Balogh Ödön 

/Heves megyei Tanácsi Épitőipari Vállalat/ 

Beruházó: Vámossy István és Erdélyi Lajos 

/Heves megyei Beruházási Vállalat/ 

Tervezés: 1976. 

Kivitelezés: 1979. 

Bekerülési költség: 12.800.— Ft /járulékos költségekkel/ 

A templomiskola szines üvegablakát Bor Pál 90 éves 

festőmüvész ingyen készitette. 

Eger, 1986. november hó 



Besenyőtelek, nevelési központ 

A Besenyőteleki nevelési központ az ország első /7/ neve-

lési központjaként 1979—ben épült fel. 

A komplex intézmények tervezésének hagyományai a megyében 

1969—ig nyulnak vissza. 

Ma az alábbi megyei falvakban működik ilyen intézmény: 

Sarud 

Besenyőtelek 

Poroszló 

Nagyut 

Feldebrő 

Mezőtárkány 

Detk 

Gyöngyössalymos 

Karácsond 

Köml ő 

1974—től 

1977—től 

It 

I 
 

1978—tó1 

A besenyőteleki terv ilyen "talajon" nőtt; irodalma sok 

oldalt tesz ki, ezért ujabb irás helyett "dokumentum—já-

ték"—ként  álljon az alábbi idézetsor tájékoztatóul, tanul-

ságul egyaránt. 

Idézetek a "Tanulmány a Heves megyei Komplex müvelődési 

intézményekről" c. anyagból: /Készült az Oktatásügyi Mi-

niszter részére 1980. 2. 20.—án/ 

A létesitményről:  

"A községben ... az alábbi nagyság és funkciós kategóriák 

kielégitését kellett megoldani: 

— 8 tantermes ált. iskola /a tipus 4 tantermes iskola és 

tipus 2 mühelyes épület adottságként kezelendő/ 



— Bl fokozatu művelődési ház 

— "C" fokozatu közmüvelődési könyvtár és 

— 16 mm—es mozi. 

A funkciós programozás volt a legnehezebb, a legvita-

tottabb ... a kisérlet esszenciája. 

— Szerkezeti megoldás: 

VB váz /PEVACOM fém asztalzsalura tervezve/. Magastető 

ill. IRMA rendszerü lapostető. 

Egységes müanyag szakipari fal EGERTERM üvegezéssel 

körben, kivétel a technikai épületrész, mely falazott 

kitöltés ü. 

PVC, parketta és márványmozaiklap padlóburkolat. 

Olajtüzelésü központi fütés. 

Variálható villamos szerelés. 

Kommersz iskolabutorok. 

— Müszaki—gazdasági mutatók: 

MGN szerint tervezhető bruttó 

területei összesen: 3552 .— e  
Meglevő és megvalósitott terü-

let összesen: 2683.— e  

Megtakaritás /24 %/: 869.— m2  

MGN szerint tervezhető 

épületköltség összesen: 33289 eF1  

Megvalósitott épület 

járulékos költségekkel: 12800 eFt 

Meglevő épületek MGN szerinti ára 6767 eFt 

Megtakaritás /41,2 %/: 13722 eFt 

A berendezés t—ervezett költsége: 1570 eFt volt. 



A parkositás tervét Bodnár János társadalmi munkában 

készitette el, melynél megkisérelte az épület polifunk-

ciós hasznositását átvinni a természetbe /szabadtéri 

sport-, játék, előadó, társalgó, fórum, emlékterek/. 

A müködtetésről:  

/Abszolut rapszódikusan és nem csak Besenyőtelekről 

szólva/ 

- "... azonban a legjobban ellátott intézmények létszáma 

/testületi/ sem éri el az integrációban résztvevő intéz-

mények létszámnormájának maximumát." 

- "A gondnokság ... leveszi a gazdálkodással és adminiszt-

rációval járó terhek nagy részét..." 

- "A megoldás ... uj, közös költséghely lenne. Ugyanez vo-

natkozik a statisztikai adatszolgáltatásra is." 

- "Ez a munkaerő-gazdálkodási szabadság azonban jogszabály 

módositást követel." 

- "Az összevonással ... egy minőségileg uj intézmény jön 

létre, melynek jellemzőit értékelni ma még nincs megfe-

lelő metrikánk'." 

- "Alapvető, hogy ... csak délelőtt legyen tanitás ... 

mely iskolaegészségügyi szempontból is vitathatatlan. 

... délután ... a gyermek közművelődés, este pedig a 

felnőtt-müvelődés szinhelye legyen..." 

- "A tanórai munka oldottabb légkörben folyhat ... ...A 

napközis nevelés hatékonyabb lett..." 



— "... csak a gyermek a kapocs ... A szülők egy része tagja 

valamilyen felnőtt közmüvelődési csoportnak... Kötődé-

sük ujszerü." 

— "Azelőtt ... az iskola és művelődési ház olyan messze 

álltak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől." 

— "Az aula reggel 8—tól este 22 óráig foglalt." 

— "Mindent az egységes intézmény tulajdonának tekintünk". 

— "A tanulók ... a könyvtárat szinte minden nap igénybe 

veszik." 

— "... a tanitási órák befejezésével az oktató—nevelő mun-

ka a müvelődési házon belül tovább folyik -." 

— "Ma 	az egyéb értelmiségi dolgozók közül 5 fő végez 

rendszeres közmüvelő munkát." 

— "A fütőolajat egy tartályban tároljuk, ... de az ezekre 

szánt összeg két helyen van tervezve." 

— "Naponta hárman mentek a postáért, és ugyancsak hárman 

vitték az intézményi postát. Megszüntettük ..." 

— "Az iskolás—gyerek sem tudott dönteni, melyik könyvtár- 

ban válasszon könyvet ..." 

— "Nem szerzünk be mindenhová eszközöket ..." 

— "Sokat jelent a vezetők között kialakult emberi kapcso-

latok szinvonala ..." 

— "Célunk, hogy minden gyerekhez eljussunk, minden gyerek 

érdeklődését felkeltsük." 

- "... a cigánygyerekek ... érzelmi szegény környezetét 

oldja." 

— "Egyre több cigányszülő közeledik az iskolához-..." 



Idézet Besenyőtelek községi tanácsa Elnökének: 

Vadnai László elvtársnak irásából:  

"... A felszabadulás óta eltelt idő alatt községünk jelen-

tős eredményeket ért el ... Elért eredményeink ellenére  

megoldatlan maradt azonban a lakosság kulturális szükség-

leteinek kielégitése..."  

1974—ben bekapcsolódtunk az országos közmüvelődési kísér-

letbe, melynek célja az iskola és müvelődési ház munkájá-

nak összehangolása... 

Az értelmiség széles rétegei kapcsolódta be a közmüvelődés-

be. A kísérlet sikeréhez hozzájárult felettes szerveink 

eszmei és anyagi támogatása is ... 

A komplex intézmény 	nemcsak a gazdaságossági megfonto- 

lások alapján látszik célszerünek, hanem a nevelési hatá-

sok integrálásával jelentősen emeli a nevelési cél haté-

konyságát. Bennünket elsősorban az utóbbi cél vezérelt az  

intézmény felépítésére ... 

Bizonyára vannak vagy lesznek az épületnek épitészeti és a 

benne folyó tartalmi munkának hiányosságai ... segiteni 

szeretnénk ... a szakembereknek /épitészeknek, pedagógusok-

nak, népmüvel őknek/, hogy munkájuk során figyelembe vehes-

sék eredményeinket és hiányosságainkat... 

A besenyőteleki Nevelési Központ közös összefogás eredménye. 

Szép példája az elméleti és gyakorlati szakemberek össze-

fogásának ... amely megmutatta ... hogy összefogás nél- 

kül a fejlődés ... elképzelhetetlen..." 



Befejezésül: 

Köszönjük a mindenhonnan megnyilvánuló segiteniakarást 

és segitséget, többek között a Magyar Épitőmüvészek Szö-

vetségének, Bor Pál 90 éves festőművészünknek. 

Kivánom, hogy szülőfalum, amely valaha a "nemes Besenyőte-

lek" cimet viselte, ma igazán nemes és teljeséletü embe-

reket adjon az országnak. 

Eger, 1980. november 1. 

Veres Zoltán sk. 



4. sz. melléklet 

A komplex intézmények statisztikai adatai: 

Község népesség 
száma 

tanulói 
létszám 

nevelők száma 
óvoda + iskola 

Besenyőtelek 3187 349 31 

Feldebrő 1700 122 15 

Mezőtárkány 2040 171 18 

Nagyut 1011 97 12 

Poroszló 4015 457 38 

Sarud 1910 150 19 

A komplex intézmények épület adatai e-ben: 

K özség iskola 
müv.ház 

klubkönyvtár 
könyvtár együtt 

Besenyőtelek 2105 2683 müv.házban 4788 

Feldebrő 1201 300 130 1631 

Mezőtárkány 1240 220 100 1560 

Nagyut 290 545 müv.házban 835 

Poroszló 1901 1334 36 3271 

Sarud 698 571 müv.házban 1269 

Az összevonás különösen /Mezőtárkány, Poroszló, Sarud, 

Besenyőtelek községekben/ szembeötlő és eredményezett na-

gyon jelentős uj és használható tereket. 
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10. sz. melléklet 

Az Általános Müvelődési Központ kétheti munkarendje  

időbeosztása  

Páros hét:  
délután: 	 este:  

14 és 17 óra között gyermek— 	17 óra után ifjusági és 

programok 	felnőtt programok 

H É T F Ő 

KMBK. 5 	családi kör klub 

német nyelvtanfolyam 	mozielőadás 

tömegsportok 	diszitőmüvész szakkör 

könyvtár 	 dolgozók iskolája 

KEDD  

modellező szakkör 	modellező szakkör 

könyvtár 	 autóklub 

gyermektorna 	kertbarát szakkör 

SZERDA  

orosz levelező 

magyar korrepetálás 

könyvtár 

ovis—torna 

C SITT ŐRT ŐK 

magyar korrepetálás 

matematika előkészitő 

KMBK.4 

dia—szakkör 

honismereti szakkör 

mozielőadás 

dolgozók iskolája 

pávakör 



2 IMP 

P t/3T E K 

őrsi foF,laikozások 

ra jfoGI.alkozások 

if j usági mozi  

kölqyTtár 

§20MBAT  

gyermekkldb 

de. könr7t6r 

tűzoltó szakkör 

ifj us:=2.Gi klub 



10/1. sz. melléklet 

P ára t l a n hét: 

délután:  14 és 17 óra között 

gyermek programok 

H ÉTFŐ  

este:  17 óra után ifj usági és 

felnőtt programok 

tömegsportok 	kismama klub 

német nyelvtanfolyam 	mozielőadás 

magyar előkészitő 	diszitőmüvész szakkör 

könyvtár 	 dolgozók iskolája 

ovi—mozi 

K EDD  

modellező szakkör 

lövész szakkör 

báb szakkör 

diszitőmüvész szakkör 

könyvtár 

gyermek torna 

modellező szakkör 

filmklub 

S ZERDA  

természetkutató szakkör 	mozielőadás 

társadalomkutató szakkör 	gimnáziumi előkészitő 

kisdobos tánc 	dolgozók iskolája 

ovis—torna 

uttörő tánc 

orosz korrepetálás 

könyvtár 

CSÜTÖRTOK  

KMBK 4 	 pávakör 

dia—szakkör 

honismereti szakkör 

orosz korrepetálás 



PÉNTEK  

őrsi foglalkozások 

rajfoglalkozások 

ifjusági mozi 

2 karének 

könyvtár 

SZOMBAT  

Könyvtár 

du. ifjusági mozi 

ifjusági klub 



11. sz. melléklet 

MUNKAKÖRÖK MEGHATÁROZÁSA  

az Általános Müvelődési Központ igazgatója, igazgató helyet-

tesei, vezető óvónő részére  

Vezetési  modell  

IGAZGATÓ 

vezető gyermeknev. felnőttnev. gazdálk. könyvt. uttörőcsapat 
óvónő 	igh. 	igh. 	igh. 	vezető 	vezető 

gondnok 

iskola tick. 

MUNKAKÖRÖK: 

Igazgat  ó: 

— Munkaköri feladatát az iskola Rendtartás 1 §. 1-19.pontja, 

az óvodai Rendtartós 16. §. 1-5, 18. §. 1-7. pontja, vala-

mint az Általános Müvelődési Központok Müködését szabá-

lyozó rendeletek, jogszabályok határozzák meg. 

— Az Általános Müvelődési Központ valamennyi egységének 

/óvoda—iskola, közmüvelődési egységek/ egyszemélyi fele-

lős vezetője. 

— Képviseli az intézményt, a párt, állami és társadalmi 

szervek, valamint magánszemélyek előtt. A szocialista 

pedagógiai elveknek és a párt irányitásának megfelelően 

irányitja az intézmény oktató—nevelő—közmüvelő munkáját. 

— Gyakorolja az elsőfoku tanügyigazgatási, valamint a mun-

káltatói jogkört, az alábbi dolgozók esetében. 

/óvónők, általános iskolai tanitók, és tanárok, könyvta-

rosok/ 



— Dönt az óvodás, ill. általános iskolai tanulókat érintő 

olyan ügyekben — a vezető óvónővel együtt —, melyeket a 

Rendtartás és más jogszabályok hatáskörébe utalnak. 

— Munkáltató jogkörében ellátja mindazokat a feladatokat, 

amelyeket a Munka törvénykönyve és Végrehajtási utasitása, 

valamint más munkaügyi jogszabály hatáskörébe utal. Rt.l §. 

5. pont a—e. alpont. 

— Az előbbieknek megfelelően irányitja, ellenőrzi a vezető 

óvónő /óvodai fizikai dolgozók/ 9  valamint a gazdasági igaz-

gatóhelyettes /iskolai, közmüvelődési, fizikai dolgozók/ 

munkáltatói jogkörének gyakorlását. 

— A  munkaköri  kötelességét vétkesen megszegő dolgozó fegyelmi 

felelősségre vonásáról gondoskodik. 

— A kiemelkedő munkát végző dolgozót jutalomban — pénz, fi-

zetésemelés, rendki  vüli szabadság — kitüntetésre felter-

jeszti. 

— Gondoskodik a munkafegyelem és törvényesség megtartásáról. 

-- Felelős a gazdálkodási, pénzügyi rendelkezések megtartásá-

ért, végrehajtásáért, ellenőrzéséért. 

— Irányitja, ellenőrzi a gazdasági helyettessel, a vezető 

óvónővel együttmüködve az óvoda—iskola—közmüvelődés ügyvi-

teli munkáját, előirás szerint dokumentációját. 

— A hatáskörét meghaladó kérelmeket haladéktalanul továbbit—

ja az illetékes felügyeleti szervnek. 

— Összehangolja az  AMK. intézmény—egységeinek munkáját, biz-

tositja tervszerü koordinált együttmüködésüket. 
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— Az igazgató helyettesek, vezető óvónő, MK. vezetők, a Tár-

sadalmi Vezetőség, a gyermek és felnőtt kiscsoport veze-

tők, SZMK bevonásával elkésziti az intézmény éves okta-

tási, nevelési, közmüvelődési tervét. Felelős a terv vég-

rehajtásáért, és végrehajtatásáért. 

További feladatai:  

— Az ÉMK. pedagógus munkakörben dolgozóinak, a gondnok, és 

iskolatitkár minősítése, személyi ügyeik intézése, a káder-

munka folyamatos, tervszerü végzése. 

— A nevelők társadalmi tevékenységének ellenőrzése. 

— Az óvodai—iskolai—közmüvelődési nevelési tényezők koordi-

nál ás a. 

— Az iskolai sport és az egész intézmény kulturális tevékeny-

ségének irányítása, ellenőrzése. 

— A napközi otthon munkájának segitése, ellenőrzése. 

— Az összevont könyvtár munkájának segitése, folyamatos el-

lenőrzése. 

— A tanulók nyári programjának, foglalkoztatásának szervezé-

se, ellenőrzése az igazgató helyettesekkel, csapatvezető-

vel együttmüködve. 

— A tantárgyfeloszts, az óvónők napi— heti beosztásának, va-

lamint a délutáni és esti foglalkozások, rendezvények el-

készítése, beosztása. 

— A takarékossági mozgalom  segítése,  ellenőrzése. 

— Az SZMK. választmányának segitése, pedagógiai képzése. 

— Látogatja a tanitási órák, óvodai foglalkozások mellett a 

közmüvelődési kiscsoportok foglalkozásait, rendezvényeit. 



— Az igazgató első fokon hozott határozata ellen benyujtott 

fellebbezést a vonatkozó ügyiratokkal együtt nyolc napon 

belül köteles felterjeszteni az illetékes tanács vb. szak-

igazgatási szervének. A döntésről annak kézhezvételétől 

sz ámitott nyolc napon belül irásban értesiti a fellebbezőt. 

- Irányitó, ellenőrző munkája kiterjed az ÁJJ]X minden tevé- 

kenységére: óvodai oktatás—nevelés, iskolai /dolgozók is-

kolája is/ oktató—nevelőmunka, gyermek és felnőtt közmüve-

lődés, könyvtári munka. 

A munkaköri leirásból adódó feladatokat az igazgató a ve-

zető óvónővel, ill`. helyetteseivel összehangoltan, együtt-

müködve oldja meg. A szocialista vezetési gyakorlat megkö-

veteli elvszerü együttmüködésüket, a kollektiv döntések széle-

sitését, egyben a személyes felelősség vállalását. 

Gyermeknevelési igazgatóhelyettes:  

A Rendtartás 2. §. 1-4. pontja, valamint a helyi gyakorlat 

alapján munkaköri kötelessége a következő: 

— Az igazgatót és a felnőttnevelési igazgatóhelyettest aka-

dályoztatása és távolléte esetén teljes felelősséggel és 

jogkörrel helyettesiti. 

— Irányitja az iskola szaktárgyi, pedagógiai, munkaközössége-

it, a munkaközösséget, továbbképzéseit. 

- Segiti az uttörőcsapat munkáját. 

— Irányitja és ellenőrzi a gyermek—közmüvelődési csoportok, 

szakkörök munkáját, munkatervüket jóváhagyja. 

— Segiti a nevelőket a pedagógiai előadások, fogadóórák 

szervezésében. 
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— Segiti az osztályfőnököket, szaktanárokat a neveltségi 

helyzet és szaktárgyi felmérések végzésében. 

— Szervezi és szervezteti a szülői értekezleteket, biztosit—

ja az iskola és család nevelési összhangjának megteremté-

sét. 

— Vizsgálja a készségfejlesztést. 

-- Év végén és félévkor, valamint nevelési értekezletek előtt 

az igazgatóval szaktárgyi és neveltségi szintfelmérést 

végez. 

— Óralátogatásaival, pedagógiai, közmüvelődési, szalmai ta-

pasztalataival segiti az igazgatót pedagógiai tervező, 

szervező, irányitó és ellenőrző munkájában. 

- Részt vesz az éves oktatási—nevelési—közmüvelődési terv el- 

készitésében. 

- Elkésziti az iskola, kombinativ órarendjét, az intézmény 

egésznapos müködési rendjét, beosztását. 

— Gondoskodik a szaktermek, tantermek, szertárak rendjéről. 

— Iskolai törzskönyv vezetés. 

— Tanulók nyilvántartása. 

-- A pedagógiai jellegü adminisztrációs munka végzése. Válasz 

a pedagógiai — oktatás, nevelési jellegü ügyiratokra, ha 

az igazgató másként nem intézkedik. 

-- A nevelők adminisztrációs munkájának irányitása, ellenőr-

zése: anyakönyvek, naplók, személyiséglapok, feljegyzések 

a tanulókról. 

— A gazdasági igazgatóhelyettessel együtt gondoskodik a tan-

eszközök beszerzéséről, és célszerü felhasználásáról. 



— A gazdasági igazgatóhelyettessel és a felnőttnevelési igaz-

gatóhelyettessel együtt gondoskodik a szükséges nyomtat-

ványok megrendeléséről. 

-- Felel az iskola belső és külső rendjéért, tisztaságáért, 

azt a nevelőkkel és tanulókkal betartatja. 

— A gazdasági igazgatóhelyettessel együtt szervezi és szer- 

vezteti a szülők és tanulók körében a hasznos társadalmi 

munkát.  

- Közremüködik a csapatvezetővel, az iskola különböző szintű 

közösségeivel az intézményi Házirend elkészitésében, ellen-

őrzi megtartását. 

— Az iskolaelőkészités és a nevelés folyamatossága érdekében 

kapcsolatot tart az óvodával, gondoskodik az óvodai nagy-

csoport, ill. az  ált. iskola 1. osztályában, valamint a 

napközis nevelők tervszerü és folyamatos pedagógiai kap-

csolatáról. 

— Részt vesz az iskolaérettségi vizsgálatokon, végzi a beis-

kolázással, felmentéssel kapcsolatos teendőket. 

— A gyermeknevelési igazgatóhelyettes tapasztalatairól, ellen-

őrzéseiről köteles irásos feljegyzéseket késziteni, azt 

legalább 5 évig megőrizni. 

Felnőttnevelési igazgatóhelyettes:  

A Rendtartás 2. §. 1-4. pontja, valamint a helyi gyakorlat 

alapján munkaköri kötelessége, feladata a következő: 

— Fő munkaköri kötelessége a felnőtt közmüvelődés irónnyitása. 

— Elkésziti a havi közmüvelődési programot. Gondoskodik an-

nak végrehajtásáról. 



— Szervezi, szervezteti a felnőtt kiscsoportokat. 

—  Segiti a felnőtt lakosság általános, szakmai, politikai, 

müvészeti, jogi, gazdasági, stb. müvelődését. 

— Előadássorozatokat, egyedi előadásokat szervez, ezek meg-

tartására felkészült előadókról gondoskodik. 

— Müsoros rendezvények, találkozók, müvészeti bemutatók, ver-

senyek, kiállitások szervezésével segiti a felnőtt lakosság 

és a tanuló ifjuság müvészeti, esztétikai, irodalmi, zenei 

érdeklődésének felkeltését, szórakozását. 

— Kapcsolatot tart a község társadalmi és tömegszervezeteivel. 

— A közmüvelődési felelősökön keresztül segiti a szervezete-

ket, intézmények közmüvelődési tevékenységét. 

— A helyi párt, állami és társadalmi szervekkel együttmüköd- 

ve a közmüvel ődés sajátos eszközeivel segitse az akciók, 

évfordulók, társadalmi események megünneplését — müsorok 

biztositása. 

— Segiti az ifj usági klub  tevékenységét.  

— Szervezze a dolgozók általános iskoláját. 

— Gondoskodik a csoportvezetők továbbképzéséről. 

— Irányitja, ellenőrzi a csoportvezetők adminisztrációs mun-

káját. 

— Minden hó végén igazolja a kiscsoport— és szakkörvezetők 

megtartott foglalkozásait. 

— Igazolja a TIT előadások és előadássorozatok megtartását. 

--  Az  anyagi lehetőségek figyelembe vételével végezzen szin-

vonalas reklám és propaganda markát. 



— Gondoskodik a közmüvelődési szolgáltatásokról és a közmü-

velődés célját szolgáló intézmény müködési rendjéről, 

nyitva tart ás áról. 

— A kiscsoportok, egyéb közmüvelődési rendezvények látoga- 

tásaival, tapasztalataival segitse az igazgatót pedagógia, 

közművelődési tervező, szervező, irányitó, ellenőrző mun- 

kájában. 

— A közmüvelődés jellegü adminisztrációs munka végzése. 

-- Válasz a közmüvelődés jellegü ügyiratokra, ha az igazgató 

másként nem rendelkezik. 

- Nyomtatványrendelés közösen a gazdasági igazgatóhelyettes-

sel együtt. 

— A gazdasági igazgatóhelyettessel együtt részt vesz az éves 

költségvetés elkészitésében. 

-- Részt vesz az éves oktatási—nevelési—közmüvelődési terv el-

készitésében. 

Gazdasági igazgatóhelyettes:  

A Rendtartás 2. §. 1-4. pontja, valamint a helyi gyakorlat 

alapján munkaköri feladata a következő: 

— Fő munkaköri kötelessége az ÁMK oktatási—nevelési—közmü-

velődési intézmény gazdálkodásával, müködésével és fenn-

tartásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

— Munkakörében gondoskodik a komplex intézmény költségveté-

sének tervszerü és célszerü felhasználásiról. 

-- Elvégeztet minden javitási, felujitási, karbantartási mun-

kát: nevelési központ, napközi otthon és különálló iskolai 

és közmüvelődési célt szolgáló épületek. 



— A munkák elvégzésére kivitelezőt, munkavállalót biztosit. 

— Munkáltatói, alkalmazási, kinevezési, fegyelmi jogkört  . 

gyakorol a komplex intézmény technikai munkavállalói fö-

lött a napközis főzőnő kivételével. 

— Gazdasági, pénzügyi rendelkezések megtartása és végrehajtása. 

— Az intézmény éves költségvetésének elkészitése közösen a 

gondnokkal': 

— A költségvetés elkészitése előtt a feladatokat megbeszé-

li az igazgatóval, a gyermek— és felnőttnevelési igazgató-

helyettessel, valamint a vezető óvónővel. 

— A dolgozók kötelező orvosi vizsgálatáról gondoskodik. 

— Válaszol a gazdálkodással járó ügyiratokra, ha az igaz-

gató másként nem rendelkezik. 

- Elszámolja a helyettesitési es tolóra díjakat. 

— Gondoskodik a gondnok és a gazdálkodás részére szükséges 

nyomtatványok megrendeléséről. 

- Irányitja a gondnok és az iskolatitkár munkáját. 

Intézi a dolgozók bérügyi problémáit az illetményhivatal 

és más gazdasági szervezetekben — közösen a gondnokkal. 

— Minden hó végén érvényeeiti a számlákat. 

-- Gondoskodik a komplet intézmény épületeinek és felszerelé-

seinek állag megóvásáról: iskola, napközi otthon, müve-

lődési ház. 

— Gondoskodik az intézmény tüzelő beszerzéséről, szállitásá 

ról és berakásáról: iskola, napközi otthon, müvelődési ház. 

— Ellátja az intézmény munkavédelmi felelős teendőit, ill. 

ellátatja az óvodában megbizott helyettesével. 

— Felel a munkavédelmi feladatok betartásáért és betartatá-

sáért, a szemlejegyzőkönyvek elkészitéséért. 
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— Az iskola biztonsági me gbizottja. 

— A gyermeknevelési igazgatóhelyettessel együtt gondosko-

dik a taneszköz beszerzéséről, annak leltárbavételéről. 

— Hetenként ellenőrzi a komplex intézmény épületeit, a szük-

séges javitásokról azonnal gondoskodik. 

— Engedélyezi a közmüvel ődési kiscsoportok, és szakkörveze-

tők tiszteletdijának kifizetését. 

— Engedélyezi a müvelődési ház müködésével kapcsolatos ki 

és befizetéseket. 

— A gondnokkal együtt ellenőrzi az étkezést nyujtó intéz-

ményeket, étrend, anyagfelhasználás, bevételek, kiadások, 

selejtezés, stb. 

— Kidolgozza az intézmény technikai dolgozóinak munkarend-

jét, azt a dolgozókkal betartatja. 

— Részt vesz a komplex intézmény éves munkatervének elké-

szitésében.' 

Vezető ó v ó n ő: 

— Az Általános Müvelődési Központ óvodájának felelős veze-

tője. 

- Munkakörében pedagógiai — szalmai, tanügyigazgatási, mun- 

káltatói, gazdálkodási, ill. ügyviteli feladatokat lát 

el az alábbi részletezés szerint. /Óvodai Rendtartás 

17-22 §./ 

Pedagógiai—szakmai feladatai:  

— A vezető óvónő az óvoda pedagógiai—szakmai irányitója. 

Gondoskodik az oktató—nevelő munka állandó fejlesztéséről. 
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— Elkésziti az óvoda munkatervét /az óvónők bevonásával/ 

munkarendjét, napirendjét, házirendjét és gondoskodik 

azok megtartásáról. 

— Ellenőrzi, segiti és értékeli a csoportokban folyó ne-

velőmunkát, a nevelőtestület és az óvoda egyéb dolgozó-

inak tevékenységét; utmutatást ad a további feladatokhoz, 

ezekről szükség szerint feljegyzést készit. 

— Irónnyitja az óvónők továbbképzését, biztositja a szakmai 

továbbképzések feltételeit. 

— Az iskolával együttmüködve bekapcsolódik az ideológiai 

továbbképzések szervezésébe, lebonyolitásába. 

— Ellenőrzi és jóváhagyja a csoportnaplókat, rendszeresen 

tájékozódik a gyermekekről készitett feljegyzésekről, és 

utmutatás t ad az óvónők ezirányu tevékenységéhez. 

— A tanévnyitó, ill. tanévzáró értekezletek előtt összeg-

ző jelentést, feladatmeghatározást készit, amit időben 

átad az igazgatónak. 

— Megtartja a kötelező nevelési értekezleteket, a tanév fo- 

lyamán szikség szerint nevelői, ill. munkatársi értekez- 

letet hiv össze. 

- Biztositja a családi és óvodai nevelés összhangjának meg- 

teremtését. 

— Megszervezi a Szülői Munkaközösséget, gondoskodik arról, 

hogy az óvoda és a család együttmüködése sokféle, hasznos 

— a helyi körülményekhez alkalmazkodó — formában való-

suljon meg: 
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- A gyermekek iskolára való előkészitésének és a nevelés fo- 

lyamatosságának érdekében kapcsolatot tart az ÁMK álta-

lános iskolájával - gyermeknevelési igazgatóhelyettesé- 

vel - együttesen gondoskodik az óvoda nagycsoportjában, ill. 

az  általános iskola 1. osztályban /napköziotthon l.csop./ 

müködő pedagógusok tervszerü l  folyamatos pedagógiai kap-

csolatáról. 

- A vezető óvónő a felnőtt és gyermeknevelési igazgatóhelyet-

tessel együttműködve szervezi, irányitja az óvodai dolgo-

zók /nevelők/ közmüvelődési tevékenységét. 

- A vezető óvónő felelős az ÉME egyéb intézményrészeivel ki-

alakitott kapcsolatok továbbfejlesztéséért, az óvodás gyer-

mekek közmÜvel ődési tevékenységének szervezéséért, irá 

nyitásáért. 

Tanügyigazgatási feladatok:  

Az  IMIK elsőfoku tanügyigazgatási hatósága az igazgató. A ve-

zető óvónő gyakorolja viszont az 	napköziotthonos óvo- 

dájának tanügyigazgatási teendőit. Ezeket az óvodákra vonat-

kozó jogszabályok, ill, a Rendtartás előirásai rögzitik. A 

vezető tanügyigazgatási intézkedései megtétele előtt tájé-

koztatást ad, beszámol az ÁMK igazgatójának. 

Munkáltatói jogköre:  

- A vezető óvónő a Munka Törvénykönyve, annak végrehajtási 

rendeletei, illetőleg az egyéb jogszabályokban foglaltak, 

valamint a fenntartó szerv által meghatározott rend alap-

ján megosztott hatáskörben gyakorolja a munkáltatói jog-

kört. / J j kák,fütő, főzőnő, konyhalányok/ 

- A vezető óvónő feladata az óvoda valamennyi dolgozója  mum-

kaviszonyából eredő jogainak érvényesitése és kötelességei 
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teljesitésének ellenőrzése. 

— A munkáltatói jogkör gyakorlásától függetlenül a vezető 

óvónő, mint közvetlen vezető gyakorolja az óvoda pedagó-

giai—szakmai, tanügyigazgatási, gazdálkodási és az ügyvi-

tellel kapcsolatos hatásköröket a jelen munkaköri leírás 

alapján. 

— A vezető óvónő fegyelmi jogkört gyakorol a napköziotthonos 

óvoda fizikai állománya dolgozók felett, részben gyakorol-

ja a fegyelmi jogkört az óvoda nevelői felett /fegyelmi 

felelősségre vonás első, második fokozat/. 

— A vezető óvónő jogkörében gyakorolja az óvodai Rendtartás-

nak megfelelően jutalmazásai, bérfejlesztési, /egyéb for-

mában történő elismerést/ jogkörét, ill. mindennemü jutal-

mazés, bérfejlesztési ügyben javaslatot tesz az intézmény 

igazgatója felé. 

A vezető óvónő gazdálkodási feladatai:  

— A vezető óvónő felelős az óvoda gazdálkodásiért. 

— Az óvoda saját költségvetéssel rendelkező költséghely. 

— A mindenkori pénzügyi és költségvetési rendelkezések alap-

ján a gazdasági feladatokat a gondnoksággal együtt, meg-

osztottan látja el az alábbiak szerint: 

- Kezeli az ellátmányt és készpénzt. 

— A gondnokkal, ill. iskolatitkárral együtt végzi azon 

adminisztrációs feladatokat, amelyek tervszerü gazdál-

kodás velejárói. 

-- Időközben felterjeszti, továbbitja a könyveléshez, bi-

zonylatoláshoz, átutalásokhoz, ki-s és befizetésekhez 

szükséges adatokat, információkat. 
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— A gondnoksággal együttmüködve megrendeli, ill. megren-

delteti a szükséges óvodai nyomtatványokat. 

— Válaszol az óvodához érkező ügyiratokra, kivéve ha az 

igazgató másként nem rendelkezik. 

- Intézi az Illetményhivatalnál. /a gondnokkal együtt/ az 

óvoda fizikai munkakörben foglalkoztatott dolgozóinak 

vitás bérügyi kérdéseit. 

— A gondnoksággal együttmüködve felelős a havi jelentések 

elkészitéséért és továbbitásáért. 

— A gondnoksággal együttmüködve — az ÁMK igazgatójának ut-

mutatásai alapján — elkésziti a napköziotthonos óvoda 

költségvetését. 

— Gondoskodik az éves költségvetés tervszerü és időarányos 

felhasználásáról a gondnokság segitségével. 

— Felméri a szükséges karbantartási—felujitási munkákat 

a gazdasági igazgatóhelyettessel, gondnokkal együttmüköd-

ve gondoskodik a munkák megrendeléséről és időbeni el-

végeztetéséről. A munkálatokat folyamatosan ellenőrzi, 

ill. ellenőrizteti. 

— Végzi az óvodai étkeztetéssel járó feladatokat, amelyért 

a hatályos bér és munkaügyi jogszabályokban megállapitott 

díjaz ósra jogosult. 
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16.sz. melléklet 

Kimutatás a szakkörökről, közmüvelődési kiscsoportokról 

1973-1980. 

Besenyőtelek 1973. 

sz. létszám Szakkör 	Csoportok 

1. Matematikus 1 32 

2. Képzőművész 1 19 

3. Irodalom barát 1 37 

4. Kézilabda 1 15 

5. Labdarugó 1 24 

6. Lövész 1 8 

7. Bé1yeggyüjtő 1 38 

8. Tüzoltó 1 18 

Közművelődési + iskola össz.: 8 191 

I. Iskolai szakkörök: 	1979/80. 

Szakkör 	létszám 	dijazás órak. 

1. Orosz levelező 	15 	2 óra 

2. Képzőművész 	15 	2 óra 

3. Könyvbarát 	2o 	2 óra 

4. Egészségőr 	15 	2 óra 

5. Barkács 	15 	2 óra 

6-8. Modellező /csop.3/ 	40 	MHSZ.tiszteletd. 

10-13.KMBK. /4 csoport/ 	8o 	TIT dijazás 

	

14. Orosz társalgás /alsót./ 20 	2 óra 

összesen: 14 csop`. 	220 fő 



17. sz. melléklet 

Közművelődési kiscsoport szakkör 

Csoport szakkör 
	

létszám 	tiszteletdij 

1. Gyermekklub 	 3o 	400 Ft 

2. Diszitőmüvész 	 24 	400 Ft 

3. Népitánc 	 21 	400 Ft 

4. Eszperantó 	21 	3oo Ft 

Összesen: 4 csoport 	96 fő 

Összes szakkör, klub, kiscsoport 	18 

létszám 	341 

tanulólétsz. 	364 



Feldebrő 

18.sz. melléklet 

1973. 

létszám Kiscsoport,szakkör csoportok sz. 

1. Fizikus 1 15 

2. Honismereti 1 20 

3. Matematika 1 15 

4. Népitánc 1 12 

5. Modellező 1 15 

6. Lövész 1 15 

7. Bélyeggyüjtő 1 15 

8. Természetjáró 1 15 

Összesen: 8 122 

1979/80.  

dijazás, 

I. Iskolai 	létszáma 	órakedvezmény 

1. Turisztika 	15 	2 óra 

2. Honismereti 	21 	2 óra 

3. Lövész 	15 	2 óra 

4. Népitánc 	15 	2 óra 

5. Kis biológusok köre 	16 	2 óra 

Összesen: 5 csoport 	82 fő 

II. Közmüvelődési 	létszám 	tiszteletd. 

1. Citera 	15 	300 Ft 

2. Irodalmi szinpad 	15 	300 Ft 

If j u zenebarátok 	22  

Összesen: 3 csoport 	52 fő 

Összes kiscsoport, szakkör, klub: 	8 

létszám: 	134 

	

tanulólétsz.: 	121 



Me z őt árkánt' : 

19.sz. 

1973.   

melléklet 

létszám Szakkör csoportok sz. 

1. Honismereti 1 2o 

2. Irodalmi 1 18 

3. Gyermekklub 1 21 

4. Orosz levelező 1 16 

5. Modellező 1 15 

6. Világjáró 1 16 

összesen: 6 106 

1979/80.  

I. Iskolai 	létszám 	dijazá.s,órakedv. 

1. Orosz nyelvi 
	

12 	2 óra 

II. Közmüvelődési 

1. Gyermekklub 	 16 	 300 Ft 

2. /Cigány gyermekklub 	16 	300 Ft 

3. Népitánc 	17 	300 Ft 

4. Orosz társalgás 	25 	300 Ft 

5. Képzőművész 	 18 	300 Ft 

6. Citera /gyermek/ 	15 	300 Ft 

7. Sakk 	14 	300 Ft 

	

összesen: 7 csop. 	133 	fő 

	

összes kiscsoport, szakkör, klub: 	 8 

	

Létszám: 	145 

tanulólétszám: 	172 



2o. sz . melléklet 

NAGYUT 	1973 .  

Kiscsoport, szakkör 	csoportok sz. 	létszám 

1. Honismereti 	 1 	 20 

2. Irodalom  barát 	1 	20 

3. Modellező 	1 	16 

4. Matematikus 	1 	10 

Összesen: 	4 	66 

1979/80. 

I. Iskolai 

1.' Rajz 

Létszám 	dijazás,órakedvezm. 

15 	2 óra 

   

összesen: 	15 
II. KÖ zmÜre l ődé s i 

1. Gyermekklub 	25 	300 Ft 

2. Fotó 	 15 	300 Ft 

3. Honismereti 	 15 	300 Ft 

Összesen: 3 csoport 	55 fő 

Összes kiscsoport, szakkör, klub: 

Létszám: 

tanulólétsz.: 

4 

70 

95 



21'. sz. melléklet 

P OROS ZLÓ  

/Iskola + közmüvelődés együtt/ 

Szakkör csoport létszám 

1. Bélye ggyüj tő 1 42 

2. Gyermekklub 1 25 

3. Honismereti 1 19 

4. Fizikus 1 14 

5. Matematika 1 15 

6. Ezermester 1 16 

7. Kertész 1 14 

8. Honvédelmi 1 18 

9. Közlekedésrendészeti 1 24 

Összesen: 9 187 

1979/80. 

I. Iskolai 

Szakkör 	létszám 	dijazás,órakedvezm. 

1. Sakk 	18 	2 óra 

2. Kézilabda /2 csoport/ 	24 	4 óra 

3 Kézimunka 	15 	2 óra 

4. Bélye ggyü j tő 	34 	2 óra 

5. Barkács 	14 	2 óra 

6. Közlekedési /2 csop./ 	38 	- 

7. Képzőmüvész 	16 	2 óra 

8. Báb 	18 	2 óra 

9. Lövész 	28 	2 óra 

10. Orosz levelező 	18 	2 óra 

Összesen: 11 csoport 223 fő 



22, sz. melléklet 

II. Közmüvel ődési 

Szakkör 	létszám 	dijazás 

1. Gyermekklub 	20 	300.- Ft 

2. Népdalkör 	22 	400.- Ft 

3. Népitánc /uttörő/ 	16 	300.- Ft 

4. Honismereti 	20 	300.- Ft 

5. Könyvbarát 	16 	600.- Ft 

6. Népitánc /kisdobos/ 	18 

Összesen: 6 csoport 	112 fő 

	

Összes kiscsoport, szakkör: 	17 

	

Létszám: 	335 fő 

	

tanulólétszám: 	459 fő 



23. sz. melléklet 

SARUD 1973. 

létszám 

/Iskolai + közmüvelődési együtt/ 

Szakkör 	Csoport 

1. Világjáró 1 11 

2. Matematikus 1 14 

3. Motorszerelő 1 10 

4. Rádiós 1 14 

5. Növénytermesztő 1 11 

6. Báb 1 11 

7. Népitánc 1 13 

8. Kézilabda 1 12 

Osszesen: 8 96 

Megjegyzés: 1973—ban Sarudon közmüvelődési intézmény nem 

volt, igy kiscsoport — közmüvelődési sem müködött. 

1979/80. 

I. Iskolai szakkör 	létszám 	órakedvezmény 

1. Riporter 	16 	2 

2. Báb 	 15 	2 

3. Könyvtáros 	20 	2 

4. Irodalombarát 	25 	2 

5. Orosz levelező 	15 	2 

6. Képz őmüvés z 	14 	2 

7. Ifjusági szövetkezet 	20 	2 

8-9.KMBK 	32 	TIT szemezés 

10. Tüzoltó 	18 	— 

11-14. Sport /4 sportág 4 csopo/ 60 

15. Ének—zene 	38  

íOsszesen: 15 csoport 273 fő  

4 

4 



24. sz. melléklet 

II. Közmüvelődés 	 Létszám 	 Dijazás 

1. Totyogó klub óvodások 	 36 	 3oo Ft 

2. Népitánc /gyermek/ 	 16 	 3oo Ft 

3. Gyermekklub 	 25 	3oo Ft 

4. Motoros 	 16 	 300 Ft 

5. Diszitőmüv#sz 	 14 	 300 Ft 

6. Orosz társalgás /I.0./ 	 20 	 300 Ft 

7. Rádiós klub 	 43 	Soo Ft MHSZ 

8. Angol nyelv 	 16 	 TIT 

9. Hangszeres zene 	10 	zeneiskola 

Összesen: 9 csoport 	196 

	

Összes szakkör, klub, kiscsoport 	24 

	

létszám: 	479 

tanulólétszám: 	168 



25. sz. melléklet 

Összehasonlitó szakköri mutatószámok 1972/73. 

K ö z s é g 
/tskola/ 

tanuló 
létszám 

szakkörök szakköri létszám 
a tanulók %—ában 

száma 	létszáma 

1`. Aldebrő 

2. BesenAtelek 

3. Feldebrő 

140 

390 

145 

3 

8 

8 

52 

191 

122 

44 

48 

84 

4. Füzesabony I. 392 14 257 66 

5. Füzesabony II. 344 4 104 30 

6.Ká1 462 4 59 15 

7. Kápolna 175 4 57 33 

8. Kompol* 184 3 60 33 

9. Mezőszervere 222 6 94 42 

10. Mezőtárkány 188 6 106 56 

11': Nagyut 124 4 66 53 

12. Poroszló 47o 9 187 40 

13: Sarud 174 8 96 55 

14. Szihalom 275 7 144 52 

15. Tagiskolák 155 — — — 

Összesen: 3 81,+0 88 1.615 42 % 



26. sz. melléklet 

Összehasonlitó szakköri mutatószámok 1979/80.   

K ö z s é g 
/intézmény/ 

tanuló 
létszám 

szakkörök szakköri létsz. 
a tanulók %--ában száma létszám 

1. Aldebrő 138 7 97 70 

2. Besenyőtelek 354 18 341 96 

3, Feldebrő 121 8 134 110 

4. Füzesabony I. 415 12 234 56 

5. Füzesabony II. 414 14 222 54 

6. K 4 1 423 12 230 54 

7. Kápolna 164 9 156 95 

8. Kompolt 264 8 185 70 

9. Mezőszemese 176 12 203 115 

1o. Mezőtárkány 172 9 157 91 

11. Nagyut 95 4 70 73 

12. Poroszló 459 17 335 72 

13. Sarud 168 24 479 285 

14. Szihalom 211 9 150 71 

15. Tagiskolák 106 2 38 28 

Összesen: 3.680 165 3.031 83 

Komplex intézmény: 1.369 80 1.516 110 
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28. sz. melléklet 

Közművelődési kiscsoportjaink 

19?3. évben 

csoport neve 	létszám 	vezetője 

1./ Ifj usági klub 

2./ Pávakör és citeraegyüttes 

1982. évben 

Felnőtt  csoport:  

1./ Ifjusági klub 

2./ Pávakör 

3./ Kertbarát kör 

4./ Diszitőmüvész szakkör 

5./ Kismama klub 

6./ Családi kör klub 

7./  Filmklub 

8./ Autóklub 

9./ Dolgozók iskolája 5-8.oszt. 

3o 	Nagy Lajos 

16 	Hajdu Sándorné 

46 

3o 	Forgács Pál 

17 	Kalóz Andrásné 

25 	Mlinkó Margit 

26 	Forgács Antalné 

20 	Szalmásy Józsefné 

25 	Bácskai László 

68 	Kalóz András 

3o 	Polyák Pál 

11 	felsős szaktanárok 

lo./ Alapismereti tanfolyam l-2,oszt. 6 	Mucsi László 

258 fő 

Gyermek csoportok: 

1./ Gyermekklub 

2./ Báb szakkör 

3./ Kisdobos tánc szakkör 

4./ Uttörő tánc szakkör 

5./ Diszitőmüvész szakkör 

6./ Honismereti szakkör 

7./ Társadalomkutató szakkör 

8./ Természetkutató szakkör 

9./ Modellező szak./hajó és rep./ 

25 	Járdán Erzsébet 

16 	Szabó Pálné 

22 	Mucsi Lászlóné 

16 	Mucsi László 

18 	Forgács Antalné 

15 	Béres Endre 

18 	Dr.Balogh Ernőné 

18 	Nyester Erzsébet 

17 	Gyuráki Gyula 

1 65 



29. sz. melléklet 

10./ Gyermektörna 

11-12/ EMBK 2 csoport 

13./ Német nyelvtanfolyam 

14./ Orosz szakkör 

15./ Modern sportgimnasztika 

/óvodásoknak/ 

16./ Riporter Szakkör 

17./ Dia—szakkör 

18./ Tüzoltó 

2o 	Nagy Lajos 

18 	Nyester Erzsébet 

17 	Vitányi Andrásné 

14 	Hidy Katalin 

14 	Hidy Katalin 

Lakatosné Kelemen 

14 	Ágnes 

lo 	Bóta Gyula 

Béres Endre 

2o 	Béres Endre 

4o 	Bóta Gyula 

össz.: 	167 

Kiscsoportban markát végző tan. összesen: 317 fő 
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Z. A „teroplorn 	. 	XVIII.  su ve'3e!- -661 0 tc-.6cdci.st:  
c4/1. szoljdit; Po  e 	e4-vvolo rn . 
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