
Tanintézetek már az antik görög, illetve bizánci kultúrában is léteztek, a kato-
natisztekkel szemben elvárás volt az alapfokú iskolák elvégzése. Részben a 
görög, római és perzsa hódítások hatására indult meg az iszlám kultúra isko-
láinak fejlődése, melynek tudáskoncentrációja óriási volt. Itt jelent meg elő-
ször az igény a jól szervezett oktatási struktúrákra és módszerekre. A mecsete-
ket vallásos és oktatási tevékenységekre is használták párhuzamosan, a 10. 
század során jelentek meg a legelső független iskolák (arabul madrasszák). 
Az iszlám oktatás nagy hatással volt a modern európaira. Az európai oktatás 
fő célja és központi eleme sokáig a latin nyelv megtanítása volt, nagy válto-
zásokat a reneszánsz hozott. Az oktatás a legtöbb országban állami feladat, 
azonban ezen a területen szerepet vállalnak az egyházak és az üzleti vállalko-
zások is. Mára a világ iskoláiban már többféle tulajdonforma is létezik (állami, 
közvetett állami, önkormányzati, egyházi, magán). Az első írásban is rögzített 
követelményrendszer az úgynevezett érettségi volt (angolul baccalaureate fran-
ciául baccalaureat, mindkettő az arab Bihaqqi Al-Riwayah szóból származik).

KALENDÁRIUM

Az oktatás története

Szeptember 13., hétfő
Az évből 257 nap telt el, hátravan 
még 109.

Névnap: Kornél
Egyéb névnapok: Amadil, Amáta, 
Buda, Krizsán, Ludovika, Lujza, Mór, 
Móric, Polixénia

Katolikus naptár: Aranyszájú 
Szent János, Szent Kornél pápa
Református naptár: Ludovika
Unitárius naptár: Buda, Kornél
Evangélikus naptár: Kornél, 
Ludovika
Zsidó naptár: Tisri hónap 7. napja

A Kornél férfi név a latin eredetű 
Cornelius nemzetségnévből jött lét-
re, jelentése: somfa vagy szarv. Női 
párja: Kornélia. Ábrányi Kornél 
(1822–1903) magyar író, zeneszerző, 
zongoraművész, illetve zenepeda-
gógus volt, aki Eördögh Kornél 
néven született nemesi család sar-
jaként. Legelső, Magyar ábránd 
című szerzeménye 1841-ben jelent 
meg, egy évvel később zongoris-
taként is debütált Nagyváradon. 
1877-ben zeneesztétikai tanköny-
vet publikált, amely a korszak 
egyik jelentős zeneirodalmi kiad-
ványának számított.

HOROSZKÓP

KISLEXIKON

Túlságosan könnyelműen viselkedik, 
nem látja át az összefüggéseket, és a 
következményekkel sem képes számol-
ni. Csak rutinmunkákat végezzen!

Ma rengeteget hibázik, ezért ne próbálja 
irányítani az eseményeket! Inkább sod-
ródjon az árral, és bízza a kollégáira a 
fontos döntések meghozatalát!

Sokat tétovázik, emiatt nehezen tud dön-
teni. Változtasson a hozzáállásán! Pró-
bálja meg visszanyerni a önbizalmát, 
csak így tud révbe jutni a céljaival!

Bár kézben tartja a tennivalói irányítá-
sát, mindig mérlegelje a lehetőségeit, 
ugyanis bizonyos kérdések komoly buk-
tatókat is rejthetnek magukban!

Amennyiben ma kitartó marad, képes 
lesz pontot tenni olyan ügyek végére, ami 
az utóbbi időben felemésztette az energi-
áit. Őrizze meg az önbizalmát!

Szinte akadálymentesen zajlanak a teen-
dői, habár bonyolult kérdésekre is meg-
oldásokat kell találnia. Viszonyuljon dip-
lomatikusan a munkatársaihoz!

Igyekezzék elkerülni azon helyzeteket, 
amelyekről Ön is tudja, hogy csak vitát 
szülnének. Hagyjon választási lehetősé-
get a környezetében élőknek!

Ezúttal olyan tapasztalatokat szerezhet, 
amelyeket később kamatoztathat, ezért 
tekintse tanulási folyamatnak mindazt, 
amit a sors ma Ön elé gördít!

Kénytelen lesz mindent félretenni, és ki-
zárólag a kötelezettségeire figyelni. Tár-
saira most nem számíthat, így egyedül 
kell megoldania a feladatokat.

Ne próbálja leegyszerűsíteni a művelete-
ket, ugyanis csak akkor jár sikerrel, ha 
nem nagyol el semmit. Legyen türelmes, 
és vesse be a tapasztalatait!

Hogyha nyitottan viszonyul mindenhez, 
kedvezően alakulhatnak a dolgai. Mun-
kájában sikereket könyvelhet el, viszo-
nyait pedig szorosabbra kötheti.

Meglepő tervekkel áll elő, ezért ne cso-
dálkozzék, hogyha nem talál rögtön tá-
mogatókra! Fontolja meg jól a lépéseit, 
és kevesebbet kockáztasson!

Kos márc. 21. – ápr. 20.

Bika ápr. 21. – máj. 20.

Ikrek máj. 21. – jún. 21.

Rák jún. 22. – júl. 23.

Oroszlán júl. 24. – aug. 23.

Szűz aug. 24. – szept. 23.

Mérleg szept. 24. – okt. 23.

Skorpió okt. 24. – nov. 22.

Nyilas nov. 23. – dec. 21.

Bak dec. 22. – jan. 20.

Vízöntő jan. 21. – febr. 19.

Halak febr. 20. – márc. 20.

ÚJ ELLENSZER  KARIKATÚRA: KÖNCZEY ELEMÉR

IDŐJÁRÁS

Csíkszereda
15° / 22°

Kolozsvár
17° / 23°

Marosvásárhely
18° / 24°

Nagyvárad
19° / 25°

Sepsiszentgyörgy
16° / 23°

Szatmárnémeti
18° / 25°

Temesvár
23° / 27°

Szolgáltatás2021. szeptember 13.
hétfő8

Vágja ki az ezen a héten megjelenő rejtvényeinket, és küldje be 2021. szep-
tember 26-áig szerkesztőségünk címére (400027 Cluj-Napo ca, str. Regele Fer-
dinand nr. 37). A beküldők között hetente könyvnyereményeket sorsolunk ki.

szeptember
13/1

NYERŐSZELVÉNY 
Név:Tel.:

Cím:

– Na, Pistike, mi leszel, ha nagy leszel?

– Detektív.

– Szép pálya! Na és te? Döncike?

– Gengszter.

– Miért éppen gengszter?

– Hogy akkor is együtt ... (Poén a rejt-
vényben.)

Iskolában

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy 
kell beírnunk a hiányzó számokat, 
hogy mind a 9 sorban és 9 oszlop-
ban megtalálható legyen 1-től 9-ig 
minden egyes szám, illetve a 9 kis 
négyzetben (blokkban) is szerepel-
jen az összes szám 1-től 9-ig.
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Végre egy jó hír
a tanügynek

A sok hajmeresztő ötlet után egy jó hír is érkezett a tanügybe, 
legalábbis a napi hírközlés szerint: ettől a tanévtől fogva már 
nemhogy nem kötelező, de egyenesen tilos lesz az osztálynaplók 
leghátsó oldalára beírni a szülők foglalkozását és munkahelyét. 
Végre, valahára! Valakinek eszébe juthatott, milyen visszaélések-
re adhatnak okot a bejegyzések, és nem is tévedett nagyot, aki 
épp ezért javasolta a beszüntetést. A folyamatos pénzmegvoná-
sok idején ugyanis sajnos nemritkán arra kényszerültek az isko-
lák vagy csupán a mindenből kifelejtett osztályok vezetői, hogy 
utánanézzenek a naplóban, nem volna-e néhány olyan szülő, aki 
„előnyös” foglalkozása révén be tudna segíteni a padok javítá-
sába, osztályterem kifestésébe, tanév végi jutalomkönyvek vá-
sárlásába, esetleg egy-egy nagyobb lélegzetű osztálykirándulás 
lebonyolításába, ha másért nem, hát „csupán”, hogy a gyerekek 
szívesebben járjanak iskolába. Sőt még némi propagandaszöve-
get is elmondhatnak a barátok és ismerőseik körében, hogy lám-
lám, milyen jó iskolába járnak ők. Voltak-vannak olyan szülőkkel 
pajtáskodó osztályfőnökök is, akik diszkrét magánbeszélgeté-
sekben egyenesen megkérték a szülőket, népszerűsítsék az isko-
lájukat, nehogy már diákhiány miatt át kelljen mennie egyik-má-
sik tanárnak egy más tanodába, mert ugye annak is a gyerekek 
látnák a kárát. A szülők bevonásának a tanítási folyamatba talán 
a legfurcsább megnyilvánulása volt aktív tanári pályám vége felé 
az egyik évben, amikor az igazgatónk minden osztályfőnöknek 
kiosztott egy agyonrubrikázott papírt, mondván, azért kell kitöl-
tenünk, hogy majd el lehessen készíteni minden iskolában a 
szülők kora, lakhelye, foglalkozása és munkahelye szerinti mega-
statisztikát. De legyen kész minél előbb – tette még hozzá, én pe-
dig, spontán döbbenetem hevében intettem, hogy egy pillanat, 
gondosan négybe téptem, majd átadtam büszke arccal: máris 
kész van! Az igazgató azt hitte, nem lát jól, és meg kérdezte, ez 
mi? Hülyeségekkel nem foglalkozom, mondtam, ő pedig: amit az 
igazgató kér, az hülyeség?! Ritkán, de előfordul. Mint ez is, ami-
ből valamelyik tanfelügyelőségi „szakember” óhajt világren-
gető művet írni. Hát írja meg, de az én osztályom szülei nélkül. 
Biztos másoknak is lehetett hasonló reakciójuk, mert nem hallot -
tam semmiféle nagy horderejű tanulmányról. Vagy épp ez a mos-
tani „tiltás” volna a sok visszaélés utáni visszhang gyümölcse?!
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