
1802. december 15.
1860. január 27. Alig több

mint 57 év a 19. század elsõ
felében. Bolyai János a korán
jött hõs, aki gondolkodásá-
ban messze meghaladva ko-
rát a modern tudomány szá-
mára is maradandót alkotott.
Az abszolút geometria kor-
szakalkotó felfedezését közlõ
dolgozata, az Appendix
1832-ben jelent meg latin
nyelven, atyja Bolyai Farkas
Tentamen címû mûve függe-
lékeként. Bolyai megtörte az

euklideszi geometria egyeduralmát, felszabadította az
utat az emberi gondolkodás elõtt a tér másként való
felfogása számára. Egyben utat nyitott a huszadik szá-
zad fizikai elméletei elõtt, melyek világképünket gyö-
keresen megváltoztatták. Bolyai a matematika-
történet egészét jelentõs mértékben alakí-
totta az axiomatikus gondolkodás terén
elért eredményei révén. Elmondhatjuk,
hogy a modern matematika tizenkilen-
cedik és huszadik században bekövet-
kezett fejlõdése nagymértékben kö-
szönhetõ Bolyai János munkásságá-
nak. Mûvének jelentõségét azonban
csak halála után ismerték el, akkor sem
ellenállás nélkül. Munkáját kortársai –
Gauss kivételével – nem értették meg, és
nem méltányolták. A hazai és külhoni tu-
dományos élet még nem volt felkészülve
erre a teljesen új gondolkodásmódra. A tá-
mogatás hiánya, a meg nem értettség, ko-
rán visszavonulásra készteti minden idõk egyik legere-
detibb gondolkodású matematikusát.

Iskolánkban a Bolyai Napok rendezvénysorozatán
megemlékezünk névadónkról, tisztelgünk kiemelkedõ
munkássága elõtt. Ezzel együtt a tudományt, a ma-
gyar tudományos életet, a világ sorsát, a történelem
alakulását nagymértékben befolyásoló tudósainkat is
ünnepeljük.

Tudósainkat Bolyaitól, az úgynevezett marslakó-
kig. Talán vele kezdõdött minden, hiszen a magyar

tudósok képzeletbeli, 1800-as évek elõtti arcképcsar-
noka még igen csak hézagosnak nevezhetõ. A 19.
században azonban egymás után tûnnek fel kutató-
ink, felfedezõink. Jedlik Ányos, az elsõ dinamó készí-
tõje, Irinyi János, a biztonsági gyufa feltalálója, Bánki
Donát és Csonka János a porlasztó tervezõi, Kõrösi
Csoma Sándor a tibeti-angol szótár elkészítõje, Pus-
kás Tivadar, a telefonközpont és a telefonhírmondó
feltalálója.

A 20. századi társadalom tovább gazdagodik tu-
dósaink munkáival, találmányaival. Eötvös Lóránd
1908-ban méréseket végez az általa kifejlesztett tor-
ziós ingával, Szent-Györgyi Albert felfedezi a C-vita-
mint, Mihály Dénest a televízió európai atyjának ne-
vezik, Galamb József megtervezi a Ford T-modellt,
amelybõl az általa tervezett szalagrendszeren 18
milliót gyártanak és adnak el. És még hosszan sorol-
hatnám feltalálóink és találmányaik nevét. A lista te-
hát koránt sem teljes, de idõben már elérkeztünk az

ún. marslakókig.
Az 1900-as évek közepén a világ ismét

ámulhatott magyar tudósaink, kutatóink
munkáin, találmányain. Kik voltak õk?
Gábor Dénes az aeroplán-körhinta és a
holográfia kidolgozója, Kemény János
a BASIC komputernyelv társ-feltaláló-
ja, Neumann János, aki megteremti a
játékelméletet és annak gazdasági al-
kalmazását, kifejleszti a folytonos geo-

metria elméletét, és tõle származik a
számítógép logikai tervezése és alapvetõ

gondolatai, mint a kettes számrendszer al-
kalmazása, memória, programtárolás,
utasításrendszer. Szilárd Leó nevéhez fû-
zõdik az elsõ atommaghasadás láncreakci-

ójának kiváltása uránium és grafit kombinálásával. Õ
használta elõször a plutóniumot az atomreakció elõ-
idézésére. Megtervezte és Fermivel megépítette az el-
sõ atomreaktort. Teller Ede részt vett a nukleáris lánc-
reakció és az elsõ atombomba kifejlesztésében. Veze-
tõ szerepe volt az amerikai hidrogénbomba megépí-
tésében. Õt nevezik a hidrogénbomba atyjának.
Wigner Jenõ a plutóniumot elõállító reaktor megter-
vezésén dolgozott, amely az elsõ atombomba üzem-
anyagát állította elõ. Részt vett az elsõ atomreaktor
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igazgató
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kifejlesztésében és indításában. Isaac Asimov szerint
az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens
faj létezik a Földön: emberek és magyarok.

A Yankee folyóirat (1980 márciusában) Kemény
Jánosra (a Basic megalkotójára) hivatkozva részletek-
kel is szolgált: – Gábor, Kármán, Kemény, Neumann,
Szilárd, Teller, Wigner mind Budapestnek ugyanazon
szektorában született. Nem csoda, hogy Los
Alamosban elterjedt a híre, hogy ezeregyszáz esz-
tendõvel ezelõtt egy Marsról érkezett ûrhajó kény-
szerleszállásra kényszerült Közép-Európában. Há-
rom igen erõs bizonyíték van a magyarok földöntúli
eredetére: 

1) Nagyon szeretnek vándorolni.
2) Rendkívül egyszerû és logikus nyelvet beszélnek,

ami gyökeresen különbözik szomszédaikétól. 
3) És végül sokkal okosabbak a földlakóknál. Mind-

ehhez Kemény – enyhe marsbéli kiejtéssel – hoz-
záfûzte a magyarázatot: annyival könnyebb írni
és olvasni megtanulni magyarul, mint franciául
vagy angolul, hogy a magyar gyerekeknek sokkal
több idejük jut a matek gyakorlására.

Ám ezek a marslakók azon buktak le, hogy – bár-
milyen soká gyakorolták is, egyetlen földi nyelvet sem
tudtak idegen akcentus nélkül beszélni.

Kétszáz esztendõ Bolyaitól a marslakókig. A világ
és ezen belül a tudományos világ ámulattal és csodá-

lattal tekint a magyar tudósokra, feltalálókra, azokra,
akik a 19. és 20. század történelmét alakították. Kár-
mán Tódor, Neumann János, Szilárd Leó neve nem
lelhetõ fel a pesti utcatérképen, de a Holdon vannak
róluk elnevezett kráterek. De a holdtérképen megta-
lálhatjuk Békésy, Eötvös és Zsigmondy neve mellett
Bolyai János nevét is. A ma embere emléket állított,
tisztelgett az elmúlt 200 év magyar tudósai elõtt, el-
ismerve tudományos munkájukat, eredményeiket.
Büszkék lehetünk mi is rájuk, bármerre is járjunk a
világban, és büszkék azokra a mûhelyekre, iskolákra
is, ahonnan útnak indultak kutatóink, feltalálóink. A
mai nap kitüntetettjeit – akik kiemelkedõen szerepel-
tek a különbözõ tantárgyi versenyek országos, terü-
leti fordulóin – egyszer talán tudományos folyóiratok
címlapján láthatjuk viszont, vagy filozófusok idéz-
nek OKTV-s pályamunkáikból. Életük, munkájuk,
eredményük legyen példa a bolyais diák számára.
Mindenki természetesen nem válhat a különbözõ tu-
dományágak elismert szakemberévé. Abban azon-
ban bízom, hogy a mi céljaink, tanár-diák közös cél-
jai maradnak. Ebben az értékvesztett, sekélyessé vá-
ló, egymásra nem figyelõ, önzõ, egyre agresszívebb
világban a tudás fegyverével felvértezett, mások
gondjára érzékeny, embert tisztelõ embernek ma-
radni. Ezen gondolatok jegyében a Bolyai Napok ren-
dezvénysorozatát megnyitom.
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A felsõfokú szakképzésrõl: 
elballagott az elsõ szakképzõ osztály

Az elmúlt években sokat
olvashattunk és hallhattunk
az intézményünkben folyó
felsõfokú szakképzés munká-
járól, tapasztalatairól, helyérõl
és szerepérõl iskolánk struk-
túrájában. Beszámoltunk ar-
ról, hogy a 2 éves 55-7872-01
OKJ felsõfokú szakképzést
idegenvezetõ és hostess spe-
cializációval indítottuk, mely-
hez jó kiindulási alapot jelen-
tett az iskolánkban folyó kö-
zépfokú idegenvezetõ képzés
10 éves hagyománya.

Ebben a tanévben újabb mérföldkõhöz érkeztünk:
a 4 félév lezárt vizsgáit követõen elballagott az elsõ osz-
tály, amelynek tanulói azonban nem örülhetnek fel-
hõtlenül az iskolától vett búcsúnak. Ennek oka, hogy
befejezték tanulmányaikat, azonban nem végeztek,
mivel a júniusi vizsgaidõszakban a szakmai vizsgázta-
tásról szóló jogszabály elõírásai alapján ugyanis nyelv-
vizsgák hiányában nem tehettek záróvizsgát. 

A szakmai vizsgára bocsátásnak szigorú feltételei
vannak, melyek a következõk:

– Két középfokú idegenforgalmi szakmai anyaggal
bõvített „C” típusú nyelvvizsga

– A 4 féléves tanulmányi követelményeknek való
eredményes megfelelés

– A programban elõírt szakmai gyakorlat és errõl
beszámoló dolgozat készítése

– Elfogadott szakdolgozat
Már induláskor ismert volt számunkra a képzés ma-

gas színvonala, és a szakmai hátteret biztosító Buda-
pesti Gazdasági Fõiskola Kereskedelmi, Vendéglátó-
ipari és Idegenforgalmi Fõiskolai Karának szigorú kö-
vetelményrendszere, ám igazából csak a képzés során
szembesültünk tanárok, és diákok egyaránt azzal a ko-
moly szakmai ismeretekre és idegen nyelvû kommuni-
kációs készségre épülõ elvárással, amely a négy sze-
mesztert végigkísérte. Tanárok és diákok együtt izgul-
tuk végig a vizsgák sikerét, kitartásra biztatva tanuló-

inkat, a komoly erõt próbáló heti 44 tanórás félévben.
Az I. évfolyamot 20 diákkal indítottuk a szakképzé-

si tagozaton, ám az elsõ két félév vizsgáit követõen 
a II. évfolyamon már csak 12 tanuló kezdte meg tanul-
mányait. A lemorzsolódás a beiratkozást követõ egy
hónapon belül folytatódott, és 4 tanuló távozott a két
középfokú idegenforgalmi szakmai anyaggal bõvített
nyelvvizsga-kötelezettségbõl adódó félelme miatt.
Õszintén szólva nem alaptalanul, hiszen az FSZ képzés
idegenvezetõ és hostess specializációján négy félév
alatt kell a tanulóknak megszerezniük a két középfokú
szakmai nyelvvizsgát, amelyet fõiskolán vagy egyete-
men adott esetben 6, 8 vagy 10 félév alatt kell teljesíte-
ni.  És ezt a követelményt még lehet fokozni a nyelv-
vizsga megszerzésének idõpontjával! Mert amíg a
szakképzõ évfolyamokon magát a záróvizsgát is szigo-
rúan nyelvvizsgához köti a szakképzési törvény, addig
fõiskolai vagy egyetemi tanulmányok esetén a nyelv-
vizsga kötelezettség nem az államvizsgához, hanem a
diploma kiadásához kötõdik. 

Mindezek tükrében talán érthetõbbek a statisztikai
számok iskolánk elsõ, felsõfokú szakképzési évfolya-
máról. A II. év 4. féléves vizsgáit 8 tanuló tette le, akik
közül a nyelvvizsgák során az egyik akadályt többen is
sikeresen vették, és rendelkeznek egy nyelvbõl C típu-
sú vizsgával, és vannak, akik csak A vagy B részvizsgát
szereztek egy, esetleg mindkét nyelvbõl.

A 4 féléves tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett
8 tanulóból 7 fõ írta meg szakdolgozatát. 6 tanuló dol-
gozatát konzulenseik megfelelõnek értékelték, míg 1 fõ
szakdolgozata nem volt benyújtásra alkalmas. A dolgo-
zatokat a BGF-en oktató opponensek bírálják el, remél-
jük eredményesen. 

Mint ahogy abban is bízunk, hogy diákjaink sikeres
nyelvvizsga birtokában ott lesznek a következõ évi zá-
róvizsgán.

Kelemenné
Berta Mária
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A 2006/2007-es tanév kompetenciamérésérõl…
Az OKM 2007 FIT jelentés alapján a 8. és 10. évfolyam szövegértési 

és matematika feladatsorának értékelése

Az Országos kompeten-
ciamérés 2007 Fenntartói, is-
kolai és telephelyi jelentés,
rövidítve OKM 2007 FIT je-
lentés, köznapi értelemben a
kompetenciamérés.

2007. május 30-i dátum-
mal immár ötödik alkalom-
mal került sor az Országos
kompetenciamérésre, ame-
lyen minden 6., 8. és 10. év-
folyamos tanuló részt vett.
Az ország összes iskolájának
minden telephelyén minden
6., 8. és 10. évfolyamos tanu-
ló az erre kiképzett felmérés-

vezetõk irányításával és felügyeletével, azonos idõ-
pontban és azonos körülmények között írta meg a fel-
mérést, amelynek során 2x45 perc hosszúságú mate-
matikai és 2x45 perc hosszúságú szövegértési tesztet,
valamint egy Tanulói kérdõívet töltöttek ki a tanulók.
Emellett az intézmények vezetõi is kitöltötték az Isko-
lai és Telephelyi kérdõíveket.

A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tarto-
zó javítókulcsokat és a kérdõíveket az Értékelési Köz-
pont munkatársai állították össze sokéves mérési ta-
pasztalatuk birtokában, a legkorszerûbb tesztelméleti
és mérési tendenciák figyelembevételével. A tesztek el-
sõsorban olyan matematikai és szövegértési eszköztu-

dást mérõ feladatokból álltak, amelyek alapvetõen
nem az iskolai tanterv konkrét megvalósulását mérik,
hanem a tanulóknak azt a képességét, hogy a tanulta-
kat hogyan képesek alkalmazni valódi problémák,
megoldandó helyzetek esetében.

Az 1. táblázat évfolyamonként ismerteti a felmérés-
ben részt vett, valamint a központi elemzésbe bekerült
fenntartók, iskolák, telephelyek és diákok számát.

A továbbiakban négy nagyobb szempont szerint
kerül elemzésre az iskola tanulóinak eredménye a töb-
bi iskola/telephely eredményéhez viszonyítva: ele-
mezhetjük a telephelyek diákjainak átlagos képessé-
gét, az iskola diákjainak eloszlásjellemzõit a képesség-
skálán, valamint az eredményeket a tanulók családi
hátterének függvényében, és végül a tanulók elhelyez-
kedését a képességskálán. 

A táblázatok és ábrák tájékoztató jellegûek, mé-
lyebb elemzésükhöz egyéb – az OKM 2007 FIT jelen-
tésben szereplõ (itt fel nem tüntetett) – adatok és áb-
rák is szükségesek.

Az alábbi elemzés az itt nem látható ábrákat és ada-
tokat is figyelembe veszi, a tényszerûbb tájékoztatás
érdekében.

1. Standardizált átlagos képességek 
Telephelyünk átlagos standardizált képességét a

felmérésben rész vett többi telephely eredményeihez
viszonyítva képességpontban láthatjuk a 2. táblázat-
ban.

Viszóczky Zsuzsanna
pedagógiai értékelési 

szakértõ
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Szövegértés
8. évfolyamon: az átlaga 607, az országos átlag 497.
A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a

mi eredményünk szignifikánsan jobb az országos át-
lagánál.

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 587, az országos
átlag 491, vagyis jóval jobban teljesítettünk az orszá-
gos átlagtól. A mi eredményünk megegyezik a gimná-
ziumok átlagával, ami azt mutatja, hogy a teljesítmé-
nyünk hasonló a jól teljesítõ gimnáziumokéhoz.

Matematika
8. évfolyamon: az átlaga 602, az országos átlag 494.
A konfidencia-intervallumok figyelembevételével a

mi eredményünk szignifikánsan jobb minden cso-
portban (országos, megyeszékhely).

10. évfolyamon: az iskolánk átlaga 562, az országos
átlag 499, vagyis jobban teljesítettünk az országos át-
lagtól. A mi eredményünk megegyezik a gimnáziu-
mok átlagával, tehát a – szövegértéshez hasonlóan –
jól teljesítõ gimnáziumok között vagyunk.

2. A diákok képességeloszlásának néhány jellemzõ-
je az iskolánkban és azokban a részpopulációk-
ban, amelyekbe a mérés alapján beletartozunk

A 3. táblázatban diákjaink és az észak-magyaror-
szági régió diákjainak képességeloszlása hasonlítható
össze.

Szövegértés
8. évfolyamon a minimum 524, a maximum pedig

708, az átlag pedig 607 az iskolánkban.
Diákjaink több mint 85%-a az országos átlagnál

jobb képességû.
Az észak-magyarországi régióban és a salgótarjáni

kistérségben mértekhez képest diákjaink szignifikán-
san jobb képességûek. 

10. évfolyam esetében a minimum 430, a maxi-
mum pedig 716, az átlag pedig 587 az iskolánkban. Di-
ákjainknak kb. 60%-a az országos átlagnál jobb képes-
ségû. A fent nevezett régióban, ill. kistérségben mért
diákok képességénél a mi diákjaink képessége jobb, a
gimnáziumok telephelyein mértekhez képest hasonló
képességûek tanítványaink.

Matematika
8. évfolyamon a minimum 469, a maximum pedig

804, az átlag pedig 602 az iskolánkban.
A tanulók közel 90%-a az országos átlag felett telje-

sített. A legrosszabb képességû tanulónk is jobb ered-
ményt ért el, mint a salgótarjáni kistérség alsó 50%-a.
A tanulók 75%-a esik az országos, a salgótarjáni kis-
térség és az észak-magyarországi régió felsõ 25%-ának
tartományába.

10. évfolyam esetében minimum 422, a maximum
pedig 709, az átlag pedig 562.

Az országos, az észak-magyarországi régiói és a
salgótarjáni kistérségitõl is szignifikánsabb jobb a
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teljesítmény, a gimnáziumokéval lényegében azonos
a képességpont. Az észak-magyarországi régióban
mért átlag fölötti eredményt ért el tanulóink több
mint 80%-a.

3. A telephelyek diákjainak CSH- index alapján vár-
ható és tényleges teljesítménye szövegértésbõl

A telephelyek eredményének megítélésénél a telje-
sítmény szerinti abszolút sorrend nagy fontossággal
bír, de vannak hiányosságai is: a nemzetközi és hazai
tanulmányok mind alátámasztják, hogy a tanulók hát-
tere, otthoni körülményei igen meghatározóak képes-
ségeik alakulásában. Semmi nincs akkora hatással a
gyermek fejlõdésére, mint a saját szülei, habár az ok-
tatási intézmények egyik fõ feladata éppen a hátrá-
nyos helyzetû tanulók tanulási esélyeinek javítása.
Éppen ezért a telephely eredményének megítélésében
az is nagyon fontos, hogy a családi hátteret figyelem-
be véve tegyük mérlegre a tanulók képességeit.

A családiháttér-index (CSH-index)
A családiháttér-index értékét a tanulói kérdõív né-

hány kérdésére adott válasz alapján számították ki.
Cél egy olyan, a családi jellemzõket leíró modell meg-
határozása volt, amelynek egyrészt a lehetõ legna-
gyobb magyarázó ereje van, és a lehetõ legtöbb diák
esetében létezik, másrészt könnyen értelmezhetõ és
kézzelfogható. 

A modellben az összes évfolyam mindkét tesztjét
felhasználva a következõ változók bizonyultak szig-
nifikánsnak: az otthon található könyvek száma, a
szülõk iskolai végzettsége, található-e a család birto-
kában legalább egy számítógép, van-e a diáknak saját
könyve.

A tanulók CSH-index alapján nyújtott teljesítmé-
nyét a 4. táblázat mutatja. 

Szövegértés
A 8. évfolyamon a tényleges eredmény szignifikán-

san jobb az összes telephely várható eredményétõl és a
megyeszékhelyi telephelyek várható eredményétõl is.

A 10. évfolyamon a tényleges eredmény nem külön-
bözik szignifikánsan az összes telephely várható ered-
ményétõl és a gimnáziumok várható eredményétõl sem.

Matematika
8. évfolyamon a tényleges eredmény szignifikánsan

jobb az összes telephely várható eredményétõl és a
megyeszékhelyi telephelyek várható eredményétõl is.

A 10. évfolyamon a tényleges eredmény nem kü-
lönbözik szignifikánsan sem az összes telephely, sem
a gimnáziumok várható eredményétõl.

4. A tanulók eloszlása a képességskálán 
Az adatok elemzésében fontos szerepet játszanak a

szakmai és statisztikai szempontok alapján meghatá-
rozott képességszintek. A tanulókat képességük sze-
rint négy kategóriába lehet sorolni a mérés alapján. A
2. képességszint az a minimális szint, amely szüksé-
ges további ismeretek megszerzéséhez és a minden-
napi életben való eligazodáshoz.

A 3. és 4. ábrák szemléletesek, az eredmények jól
leolvashatók. 

Szövegértés
A 8. évfolyamon tanulóink kb. 94,3%-a 3. és a 4. ké-

pességszintbe esik, a 2. szintbe csak 5,7%-a. Szeren-
csésnek mondhatjuk magunkat, mivel az 1. és az 1.
szint alatti szintbe egyetlen tanulót sem találunk.

A 10. évfolyamon tanulóink közül mindössze 6,7%
esik az 1. szintbe, 13,3% a 2.; 60% a 3.; és 20% a 4.
szintbe sorolható. A tanulók képessége egységesebb
képet mutat a 3 szint dominanciája miatt.
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Matematika
1. szint alatt egyik évfolyamon sincs senki, 1. szint-

be is csak 2,9-3,3% esik.
8. évfolyamon a többség ~65,7% a 2. és 3. szintbe,

több mint 25% pedig a 4. szintbe esik. Iskolánkban a
3. szintbe esõk vannak sokan (45,7%), és a 3. és 4.
szintbe összesen a tanulók több mint ~70%-a esik.

10. évfolyamon a többség. ~83%, a 2. és 3. szintbe
a 4. szintbe, pedig több mint 13% esik. A gimnáziu-
mokhoz viszonyítva ez kedvezõ. Iskolánkban a 3. és

4. szintbe is összesen a tanulók több mint 53%-a esik.
A mérés segítségével a tanulókat képességük sze-

rint kategóriákba sorolva képet tudunk adni arról,
hogy milyen képességeket tudhatnak magukénak a
szintbe tartozók, és mi az, amiben elmaradnak a ma-
gasabb szinten található tanulóktól. 

A kompetenciamérés eredménye azt mutatja, hogy
tanulóink jól teljesítenek országosan is és a különbö-
zõ részpopulációkban is. Az elért eredmények tanár
és diák hosszú távú, együttes munkáját dicsérik.
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A megújuló közoktatás jegyében

A telephelyek diákjainak CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 
a 8. évfolyamon

Szövegértés

Matematika

1. ábra
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A megújuló közoktatás jegyében

A telephelyek diákjainak CSH-index alapján várható és tényleges teljesítménye 
a 10. évfolyamon

Szövegértés

Matematika

2. ábra



Az iskola-egészügyi ellátás
feladatait és mûködésének fel-
tételrendszerét a
26/1997.(IX.3.) NM rendelet és
annak módosításai szabályoz-
zák, míg a finanszírozást a
többször módosított
43/1997.(III.3.) Korm. Rendelet
írja elõ. A jogszabály által elõírt
iskola-egészségügyi feladatok-
ról kivonatosan:

– a gyermekek, tanulók
egészségi állapotának szûrése,
követése, ellenõrzése,

– alkalmassági vizsgálatok elvégzése, mely magában
foglalja a testnevelési csoportbeosztás elkészítését,

– közegészségügyi és járványügyi feladatok, kampá-
nyolások elvégzése, szükség esetén az ÁNTSZ értesítése,

– elsõsegélynyújtás végzése, háziorvoshoz, házi gyer-
mekorvoshoz való irányítás,

– részvétel az intézmény egészségnevelõ tevékenysé-
gében,

– környezet-egészségügyi feladatok,
– a fentiek elõírás szerinti dokumentálása.
Az ún. Ifjúsági orvosi tevékenység a középiskolákban

és szakiskolákban folyó egészségügyi tevékenységet jelen-
ti. A fõbb feladatokat az iskolaorvosok a védõnõkkel szo-
ros együttmûködésben végzik.

Az iskola-egészségügy fent ismertetett feladatainak el-
végzésén túl miért is vál(hat)tak ennyire fontossá az isko-
la-egészségügyi szakma képviselõi?

Statisztikai adatok alapján az utóbbi években – európai
adatok szerint – megszaporodtak az oktatási intézmé-
nyekben tanulók egészségügyi problémái mint pl. 
depresszió, rövidlátás, állandó gyógyszerszedés, alkohol-
fogyasztás, drogabúzus, a serdülõkori terhességek. Ezek a
problémák túlmutatnak az iskolaorvosi feladaton, ennek a
megoldásához állandó partnerkapcsolat szükséges az ok-
tatószemélyzettel, az iskolai védõnõkkel is.

2005 novemberében készült el a „Közös Kincsünk a
Gyermek” Nemzeti Csecsemõ- és Gyermek egészségügyi
Program, melynek legfõbb célja a gyermekek számára a

lehetõ legjobb testi és mentális fejlõdés biztosítása, hogy
ezáltal csökkenjenek az elkerülhetõ betegségek és a halá-
lozás okozta társadalmi terhek. A program arra épül, hogy
az élet fogantatásától 18 éves korig terjedõ idõszaka ala-
pozza meg a késõbbi életkorok fizikai és szellemi teljesítõ-
képességét, az egészség megõrzésének, a betegség meg-
elõzésének esélyét.

Az ellátás fontosságát hangsúlyozza, hogy a program
III. célja „az iskola-ifjúság egészségügyi ellátás fejlesztése,
hatékonyságának növelése”.

A salgótarjáni Bolyai János Gimnázium és Szakközép-
iskola 2007/2008. tanév egészségügyi ellátásának legfon-
tosabb statisztikai adatai, a rendeletben kötelezõen elõírt
korcsoportra (9. és 11. osztályosok) vonatkozóan.
a szûrõvizsgálat során megvizsgált tanulók száma /szûrõvizsgálatok/ 285 fõ
összes orvosi vizsgálat száma 405 fõ
szakorvosi vizsgálatra utaltak száma 18 fõ
szomatomentális gondozást igénylõk száma 92 fõ

A szûrõvizsgálatok során kiszûrt betegségcsopor-
tok az alábbiak:

tartási rendellenesség /9. és 11. osztályosoknál/ 8 fõnél
gerinc deformitások, rendellenességek 13 fõnél
lúdtalp 54 fõnél
fénytörési hibák 74 fõnél
vakság, csökkentlátás 1 fõnél
magas vérnyomás 1 fõnél
cukorbetegség 1 fõnél
golyva 13 fõnél
kóros kövérség 55 fõnél
kóros soványság 2 fõnél
asthma, allergiás rhinitis 24 fõnél

Testnevelési besorolás:
A gimnáziumba járó összes tanuló közül:
I -III. kategóriába soroltak száma                      13 fiú
I -III. kategóriába soroltak száma                     29 lány

A kötelezõen szûrt osztályoknál talált betegségcsopor-
tok gyakoriságának átlaga lényegében megegyezik az or-
szágos adatokkal.

Érdemesnek látszik a jövõre nézve összehasonlítani az
adatok változását a saját, Nógrád megye, valamint az or-
szágos adatokkal.

Összességében a szolgálat preventív tevékenységet je-
lent, nem tartozik alapvetõ tevékenységi körébe a felderí-
tett betegség gyógyítása, de természetesen a felkészültség-
nél fogva minden tekintetben segítséget nyújtanak mind 
a tanulóknak, mind a tanároknak.
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