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2006. május 20-án a
komáromi Tiszti Pavilonban
került sor a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok
Szövetsége tisztújító
közgyűlésére. A 12 régiót
képviselő 129 küldött
ismét Pék Lászlót válasz-
totta meg elnöknek.
A meghívott vendégek
között volt Szigeti László,
az SZK oktatási minisztere
is, aki felszólalásában
elismerően nyilatkozott az
SZMPSZ 1990-től kifejtett
tevékenységéről.
A küldöttek egyhangúlag
elfogadták a pedagógus-
szövetség  2006–2010-re
szóló programját, melynek
középpontjában továbbra
is az anyanyelvi oktatatás
fejlesztése áll.

AZ SZMPSZ KOMÁROMBAN TARTOTTA
VIII. ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉSÉT
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Az SZK Oktatási Minisztériuma
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Általánosan elfogadott ál-
láspont, hogy a nevelés célja
olyan személyiségek formálá-
sa, akik képesek a hozzájuk ér-
kező információk és saját ta-
pasztalataik alapján önállóan
elbírálni, hogy mi jellemzi az
adott helyzetet, és ennek meg-
felelően tudnak cselekedni. E-
zért olyan iskolai oktatást vá-
runk, amely elsősorban az ön-
álló gondolkodásra készíti fel
a fiatalságot, és olyan tömeg-
kommunikációt, amely telje-
sebb és tárgyilagosabb ténye-
ket közöl a válóságról. Rábíz-
za az olvasóra, hallgatóra, né-
zőre, hogy értelmezze őket.

A mindennapi élet ma – Szlo-
vákiában is – nem ezt mutatja.
Az iskolai oktatás, családi ne-
velés bizonyos szemléletet i-
gyekszik besulykolni a még
képlékeny tudatba, amely az-
után érvényesül a tények értel-
mezésében, de ezek is különfé-
le célok, érdekek szerint válo-
gatva, hangsúlyozva vagy el-
hallgatva érkeznek, nyíltan
vagy – ami még rosszabb –
leplezett módon befolyásolva
az egyén állásfoglalásának ki-
alakítását.

Így jön létre –  nézetem sze-
rint – az a helyzet, hogy a tár-
sadalom erősen megoszlik
egy-egy helyzet, esemény érté-
kelésében, pl. viták, bonyodal-
mak az érettségi tételek körül.
Ezzel kapcsolatban idézem
Szigeti László oktatási minisz-
ter szavait. Garantálja, hogy a
minisztériumból nem szivár-
gott ki semmi, legfeljebb vala-
melyik iskoláról, miután azok
megkapták a tételeket. A mi-
niszter szerint egyes médiu-
mok azzal, hogy teret adnak a
tételcímek állítólagos kiszivár-
gásának, felelőtlenül jártak el
a vizsgázó diákokkal szemben.
Az ilyen hírek ugyanis elbi-
zonytalaníthaják a végzősöket,
akiknek joguk van arra, hogy
nyugodt körülmények között
készüljenek életük egyik legje-
lentősebb megmérettetésére,
és megfelelő feltételek mellett

vizsgázzanak.
A torzítások viszonylag kis

csoportok érdekeinek követ-
keztében jönnek létre, és az „ál-
dozatok” nagy része a társada-
lom, az iskola diákjai, a csalá-
dok, a szülők, a tanárok stb. A
többség semmilyen hasznot
nem élvez abból, ha a kisebb-
ség – az egyes médiumok – el-
lentétesen ítéli meg az esemé-
nyeket, késhegyig menő viták-
ba, hamis hírek terjesztésébe
bonyolódik.

Óriási tehát a nevelők, a
kommunikációt irányítók fele-
lőssége ezen a téren. Sokan
nincsenek tudatában ennek, és
könnyelműen használják a rá-
juk bízott, nekik jutott lehető-
séget. Elviselhetővé lehet ten-
ni, ha általánossá válik a tole-
rancia, a másság elfogadása
mind a két oldal számára.

Ez az, ami sajnálatosan egy-
re kevésbé jellemzi a mai hely-
zetet. Mindinkább uralkodóvá
válik az értetlenkedés, a rossz-
indulat feltételezése a másként
gondolkodókkal szemben. El-
lenségnek minősül, akivel nem
érdemes szót érteni.

Sokan azt a következtetést
vonják le ebből, hogy közö-
nyössé válnak a közügyek i-
ránt, mások viszont egyre radi-
kálisabb megoldásokat köve-
telnek, pl. lemondást a tiszt-
ségről vagy leváltást szorgal-
maznak. Már a mérsékeltebb,
azonos oldalon állókat is ellen-
ségként, árulóként kezelik. Ez
idő szerint a legnagyobb ve-
szély a közönyösök táborának
növekedése, ami egyre kisebb
rétegre hagyja a nemzet sorsá-
nak alakítását, a közügyekkel
való foglalkozást.

Kiutat csak a türelem, a to-
lerancia erősödése, a pluralista
társadalom alapelvének mind
szélesebb körök által történő
elfogadása jelenthet, amely a
történelmi tapasztalatok és ha-
gyományok figyelembevételé-
vel keresi a megoldást a társa-
dalom valós problémáira.

Markó Emil

Nevelés és tolerancia

AZ SZMPSZ XV. NYÁRI EGYETEME 20. OLDAL
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A sikeres négy év után nincs ok változtatásra
A nagyobb régiók szavazatai többet értek

A 129 küldött néhány apró részlettől
eltekintve támogatta az elnökség és az
országos választmány által összeállított ja-
vaslatokat. Ezzel kifejezésre juttatta, hogy
egyetért az országos szervek helyzetérté-
kelésével, s nem kíván változtatni a szö-
vetség által kitűzött célokon sem. Az irány
jó, az eredmények dicséretre méltóak, je-
lezték a felszólaló vendégek is. Az elége-
dettséget tükröző beszámolók között azért
időnként érzékelni lehetett egyfajta fe-
szültséget, mely nyíltan vagy burkoltan –
leginkább a szavazások idején és a dél-
utáni vitában – többször is a felszínre tört.
De azért nem kellett különösebben izgulni,
mert – ahogy az már az első szavazások
után kiderült – a népesebb képviselettel
rendelkező területi választmányok simán
leszavazták a más irányból érkezett javas-
latokat. Egyedül az országos alelnökök
kérdésében született egy hirtelen kigon-
dolt s nem igazán megfontolt kompro-
misszum. Ennek eredményeként az eddigi
3 alelnöki poszt mellett egy negyedik is
létrejött. A régóta húzódó vita, hogy a re-
gionális központokkal nem rendelkező te-
rületi választmányok hátrányban érzik ma-
gukat, ezúttal sem került nyugvópontra.
Általánosságban ugyan megfogalmazó-
dott – a szövetség elnöke is hangsúlyozta
–, hogy az országos testületek a szövetség
minden tagját, minden alapszervezetét és
területi választmányát egyenrangúnak te-
kintik, de erről s más meg nem vitatott
problémáikról az érintetteknek kellene
nyilatkozniuk. Talán érdemes lenne a ké-
sőbbiek során egy nyugodt szakmai vitát
folytatni a kérdésről, mert a szőnyeg alá
söpört problémák előbb-utóbb a szőnyeg
fölé kerülnek.

A komáromi Tiszti Pavilon dísz-
termébe 2006. május 20-án Szlová-
kia minden járásából összesereglet-
tek az SZMPSZ területi konferen-
ciáin megválasztott küldöttek, hogy
VIII. országos közgyűlésükön érté-
keljék az elmúlt 4 év munkáját. Az
is feladatuk volt, hogy az alapsza-
bály értelmében döntsenek a leg-
fontosabb tisztségekről, s ha szük-
séges, változtassanak az alapszabá-
lyon, módosítsanak a programon.
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A közgyűlést Lovász Gab-
riella, az SZMPSZ alelnöke
nyitotta meg, s üdvözölte a
megjelent vendégeket, köztük
Bastrnák Tibort, Komárom
polgármesterét, Riskó Nagy
Lászlót, a pozsonyi magyar
nagykövetség konzulját, Varga
Attilát, a Magyar Köztársaság
Oktatásügy Minisztériumának
főtanácsosát, Czimbalmosné
Molnár Évát, a Határon Túli
Magyarok Hivatalának képvi-
selőjét és Sátor Zoltánt, a
Szlovákiai Magyar Szülők Szö-
vetségének alelnökét.

A napirend elfogadása után
a küldöttek megválasztották a
mandátumvizsgáló és szavazat-
számláló bizottságot, a jelölő-
és javaslóbizottságot, majd
meghallgatták Pék László el-

nöki beszámolóját a legutóbbi,
rimaszombati közgyűlés óta el-
telt időszak tevékenységéről.

Az elnöki beszámolót az el-
lenőrző bizottság jelentése kö-
vette, ezt Búcsi Teréz terjesz-
tette a közgyűlés elé. Az alap-
szabály-módosításokat Lovász
Gabriella értékelte és ismertet-
te a jelenlévőkkel. A területi vá-
lasztmányok által megfogalma-
zott javaslatokat a küldöttek
nem hagyták jóvá. Ezután a
tisztújítás következett. A kül-
döttek egyetlen elnöki jelöltre
szavazhattak, és elsöprő több-
séggel – titkos szavazással – is-
mét Pék Lászlót választották a
szövetség elnökévé.

Az alelnökök választását ki-
sebb vita kísérte, végül négy al-
elnök kapott bizalmat: Pelle
István, Hecht Anna, Ádám

Zita és Szuperák Mária.
Az országos választmány

összetétele is változott az előző
időszakhoz képest. Az előké-
szítő bizottság arra tett javasla-
tot, hogy a jövőben egy kisebb
létszámú országos választmány
irányítsa a szövetség tevékeny-
ségét. Az eddigi 40 fő helyett
30. Ez a 30 személy a követke-
zőképpen kerülne a testületbe:
minden területi választmány két
személyt delegál, az egyikük a
megválasztott elnök, s még egy
további személy, akit a területi
közgyűlés megválasztott. Raj-
tuk kívül az OV elnöke és a 4
alelnök tagja még az országos
választmánynak. Ugyancsak
választás nélkül kerülnek az or-
szágos választmányba az orszá-
gos hatáskörű szakmai társulá-

sok vezetői. Az OV ezt követő-
en saját soraiból megválasztja a
9 tagú elnökséget. /Ebből 5 már
ismert: az elnök és a 4 alelnök./

Ugyancsak titkos szavazás-
sal került megválasztásra a 3 ta-
gú ellenőrző bizottság is, mely-
nek elnöke ismét Búcsi Teréz
lett, tagjai Andruska Csilla és
Böszörményi Edit.

A szövetség új programját a
két alelnök, Hecht Anna és
Ádám Zita terjesztette elő. A
program ismertetése után kö-
vetkezett a vita, majd a küldöt-
tek elfogadták a szövetség kö-
vetkező 4 évre szóló program-
ját. A vitában felszólalt Szigeti
László, az SZK oktatási mi-
nisztere is. A szövetség munká-
ját jól ismerő politikus elismerő
szavakkal szólt a szervezet
másfél évtizedes tevékenységé-

Ismét Pék László lett a pedagógusszövetség elnöke

Nagy Gusztáv, a Tőketerebesi TV küldötte

Fodor Attila, a Comenius PI igazgatója

ről, a szlovákai magyar közös-
ségben felvállalt szerepéről. A
felsorolásban már említett ven-
dégeken kívül még felszólalt
László Béla, a nyitrai Konstan-
tin Egyetem dékánja és Strédl
Terézia, a Selye J. Egyetem a-
kadémiai tanácsának elnöke is.

A szövetség tevékenységé-
vel kapcsolatban több küldött
is véleményt nyilvánított. Töb-
bek között Fibi Sándor, az is-
kolavezetők társulásának elnö-
ke pontokba szedve foglalta ösz-
sze a nemzetiségi oktatásügy-
ben elérendő célokat, figyelmé-
be ajánlva őket a hazai magyar
politikusoknak, oktatásügyben
dolgozó szakembereknek. Fo-
dor Attila, a Comenius PI igaz-
gatója, aki – mint elmondta –
már hónapokkal előbb leírta ja-
vaslatait a szövetség jövőjével
kapcsolatban, de észrevételei
nem találtak visszhangra. A Lé-
vai-Nagykürtösi TV elnöke,
Lendvay Tibor felszólalásá-
ban arról beszélt, hogy a szö-

vetség évi 6-7 milliós költség-
vetésének felhasználási módja
akkor lenne igazságos, ha ennek
az egyharmada – kb. 2 millió
korona – használódna fel az iro-
da fenntartására, ugyanennyi
jutna az országos rendezvények-
re, a maradék egyharmadot pe-
dig a régiók tevékenységére
kellene fordítani arányosan a
taglétszám alapján. Gúgh Béla,
a Dunaszerdahelyi TV elnöke
a csökkenő gyermeklétszámról
beszélt, a szövetség feladatai-
ról, az iskolák leépüléséről, me-
lyek a csallóközi pedagóguso-
kat is közelről érinthetik. Nagy
Gusztáv, a Tőketerebesi TV
nevében azt tette szóvá, hogy a
keleti régióból előző délután
érkezett küldötteket nem fogad-
ták olyan szívélyesen, ahogy a
keleti szervezők fogadni szok-
ták az oda látogató kollégákat.
Végezetül az elnök zárszava u-
tán a küldöttek fogadáson vet-
tek részt az egyik közeli ven-
déglőben.

Varga Attila, az MK OM főtanácsosa
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Pék László, az oktatásügy
helyzetét elemezve szólt azok-
ról a változásokról, eredmé-
nyekről, melyek az elmúlt 4
esztendőt jellemezték. Kie-
melte, hogy új finanszírozási
formára tértünk át, átalakult a
felvételi és az érettségi rend-
szere, a magyar tanítási nyelvű
iskolák politikai szélárnyék-
ban működhettek, sok helyen
az országban az iskolák kor-
szerűsítésére is jutott pénz. A
Selye János Egyetem létreho-
zásával, a magyar nyelven tör-
ténő tanulási lehetőségek bő-
vülésével új perspektívák nyíl-
tak meg nemzetiségi közössé-
günk fiataljai előtt.

A hiányosságokról szólva
elmondta, hogy még mindig

nem született meg az új oktatá-
si törvény, és nem kezdődött el
az oktatás tartalmának a kor-
szerűsítése sem. Nemzetiségi
szempontból hátrányt jelent,
hogy nincs a magyar iskolák-
nak módszertani központja, to-
vábbá hogy az állami pedagó-
giai központ magyar részlegé-
nek kialakítása ebben a válasz-
tási ciklusban nem valósult
meg. Politikusaink a Selye Já-
nos Egyetem létrehozását tar-
tották prioritásnak. Tény azon-
ban – s erről nem mondhatunk
le –, hogy a közoktatás minő-
ségének a javítása érdekében
szükség van egy a magyar nyel-
vű pedagógus-továbbképzést,
a tanterv és a tananyag fejlesz-
tését biztosító, illetve további
feladatokat felvállaló intézet
létrehozására.

Az elnök hangsúlyozta: az
SZMPSZ folyamatosan bővíti
tevékenyégét. Az elmúlt négy
évben több jelentős szerkezeti
változás is történt a szövetség
felépítésében. A regionális
központok megjelenése mel-
lett létrejött a Comenius Peda-
gógiai Intézet a Selye J. Egye-
temmel együttműködve, és
szervezetünk fontos feladatot
tölt be a Pázmány Péter Alapít-
ványban is.

Az előző időszak prioritása a Selye Egyetem létrehozása volt
Részletek az elnöki beszámolóból

Elnök: Pék László
Alelnökök: Pelle István, Hecht Anna, Ádám Zita,

Szuperák Mária
Szenc-Pozsony: Orbán János, Szabó Edit; Galánta-Vág-
sellye: Szetyinszky Veronika, Pék László, Szanyi Mária;
Dunaszerdahely: Gúgh Béla, Hecht Anna, Rigó Zoltán;
Komárom: Andruskó Imre, Pelle István, Csintalan Zsuzsa;
Érsekújvár: Liszka Éva, Kollár Tibor; Léva-Nagykürtös:
Lendvay Tibor, Hajtman Béla; Losonc-Fülek: Tomolya Ad-
rianna, Tomolya Róbert; Rimaszombat: Csúsz László, Á-
dám Zita, Lukács Annamária; Nagyrőce-Tornalja: Korda
Edit, Deákpál Mária; Rozsnyó: Tamás Erzsébet, Juhász E-
dit; Kassa: Spišák Veronika, Kožár Julianna; Királyhelmec:
Szuperák Mária, Hegedűs Alica, Novella Ivett
Az ellenőrző bizottság tagjai:  Búcsi Teréz /elnök/,

      Andruska Csilla, Böszörmányi Edit

Az országos választmány összetétele
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Az ország legtávolabbi részében, ahol
legnagyobb a munkanélküliség, legrosz-
szabb a gazdasági helyzet, ahol nap mint
nap elkel egy biztató szó, ahol jó érzéssel
tölt el, ha odafigyelnek ránk, ahol mi is oda-
figyelünk másokra, eredményekben gaz-
dag időszakot mondhatunk magunkénak.

Igaz, a politikai helyzet kedvezően ala-
kult számunkra, de a magyar pedagógusok
ennek ellenére sem ülhettek karba tett kéz-
zel. Felkészültségükkel, szakmai tudásuk-
kal, hozzáértésükkel, rengeteg iskolán kí-
vüli tevékenységgel, saját szakmai tudá-
suk fejlesztésével, minőségi munkával
csalogatják, irányítják a hat éves gyereke-
ket a magyar tanítási nyelvű iskolákba.

A bodrogközi és ungvidéki pedagógu-
sok egyre több olyan rendezvényen vehet-
tek részt, ahol új információkhoz juthattak,
szakmai téren új dolgokat sajátíthattak el,
ill. véleményt cserélhettek.

Az elmúlt négy év egyik fontos esemé-
nye volt, hogy az ország négy regionális
pedagógiai központjából az egyik Király-
helmecen nyithatta meg ajtaját. A régiónk-
ban működő 81 magyar nyelvű oktatási-
nevelési intézménynek nyújt pedagógiai
és szakmai szolgáltatásokat, s országos
feledatokat is ellát. Rendezvények, esemé-
nyek sorozata követte és követi egymást,
melyeken pedagógusaink számos hazai és
külföldi szaktekintéllyel ismerkedhettek
meg.

A nagy munkanélküliségből adódóan
a családok rossz anyagi helyzete miatt, saj-
nos, tanulóink nem juthatnak el több olyan
rendezvényre, versenyre, táborba, melyek
tőlünk távol az ország másik részében va-
lósultak meg. Ezért az RPK egy új dolgot
indított el 2003 nyarán: nyári alkotótá-
bort szervezett alapiskolás gyerekek ré-
szére, melyből sikerült hagyományt terem-
teni.

Örömmel mondhatjuk, hogy a kezde-
ményezésnek nagyon jó visszhangja van,
szülő, gyerek egyaránt elégedett szolgálta-
tásainkkal, programjainkkal. Nem sokkal
később ugyanebben az évben Királyhel-
mecen adtunk otthont a magyar iskolák
országos tanévnyitó ünnepségének. Alig
múlt el ez az ünnepély, Tiszacsernyőben
háromnapos tréningszerű foglalkozás zaj-
lott a beszédészlelés és beszédmegértés
zavarain alapuló tanulási és magatartás-
zavarok elméletéről és javításuk lehetősé-
geiről. Időközben sikerült újraéleszteni e-
gyes tantárgyszekciókat, majd az iskola-

és óvodaigazgatók szekcióját is, mely havi
rendszerességel tanácskozik. Regionális
fórumok keretében rendszeresen informál-
tuk nemcsak az iskolavezetőket, de a peda-
gógusokat és az önkormányzati vezetőket
is a közigazgatási reformmal kapcsolatos
változásokról. Ezeket Szigeti László volt
államtitkár, jelenlegi oktatatási miniszter
ismertette.

Fodor Attila az iskolatanácsok újra-
szervezéséről tartott előadást pedagógusa-
inknak, igazgatóknak, polgármestereknek.
Elhunyt kollégánkról, Vanczák Istvánról
emlékezünk meg minden év tavaszán.
Vanczák István 1999. március 25-én nyug-
díjas pedagógusként vett részt a pedagó-
gusok röplabdatornáján, ahol egy mérkő-
zés közben a játéktéren meghalt. Emlékére
a Bodrogköz és Ungvidék magyar pedagó-
gusainak részvételével röplabdatornát
szerveztünk. Évről évre egyre több peda-
gógus vesz részt ezen rendezvényen, az i-
dén 60-an versenyeztek a Nagytárkányi AI
tornatermében.

Több alkalommal volt előadásuk az ó-
vónőknek is, akik rendszeresen részt vesz-
nek Deákiban az óvónők országos találko-
zóján. A Bodrogközi Városok és Falvak
Társulásának ülésén felhívtuk a polgár-
mesterek figyelmét arra, hogy miért fontos
megalakítani a körzeti tanügyi hivatalokat.

Erdélyi János születésének 190. évfor-
dulójára emlékeztünk Nagykaposon az
SZMPSZ, az Erdélyi János Alapiskola és
a Csemadok helyi szervezete rendezésé-
ben.

2004. április 2-án emlékversenyre ke-
rült sor 110 gyerek részvételével a helyi
alapiskolában. A versenyen minden kor-
osztály képviseltette magát 3 évestől 18
éves korig. Az óvodások rajzversenyen,
az alsó tagozatosok ének- és mesemondó
versenyen, a felső tagozatosok és a közép-
iskolások versmondó és történelmi vetél-
kedőn vehettek részt a délelőtt folyamán.
Délután oktatási fórummal folytatódott a
program pedagógusok és szülők részére,
ahol Albert Sándor parlamenti képviselő
ismertette a Selye János Egyetemmel kap-
csolatos információkat, majd Mézes Ru-
dolf a Szülő és iskola pályázatokkal kap-
csolatos információkat mondta el. A legsi-
keresebb gyerekek gálaműsor keretében
vehették át a jutalmukat, ill. mutathatták
be tehetségüket. Jó volt látni, hogy a két
járás gyermekei és pedagógusi örömmel
vállalták ezt a szereplést. Ez a rendezvény

felért sok országos rendezvénnyel, és
megelégedéssel tölt el bennünket, hogy mi
ilyen lehetőséget tudtunk nyújtani a ré-
giónkban élő pedagógusainknak, gyereke-
inknek. Az SZMPSZ RPK-nak köszönhe-
tően jutott el a csodálatos népviseleti baba-
kiállítás is a Bodrogköz és Ungvidék több
településére.

A régión belüli munka mellett minden
RPK országos feladatokat is ellát. Hoz-
zánk a magyarországi nyári továbbképzés-
sel kapcsolatos feladatok tartoznak. Az
ezzel kapcsolatos egyeztetések, informá-
ciók szerzése a magyarországi OM Okta-
tási Tanácsának ülésén történik Budapes-
ten. Folyamatosan informáljuk az oktatási
intézményeket a Pázmány Péter Alapít-
vány által kiírt Szülő és Iskola pályázatok
megírásával, elszámolásával kapcsolat-
ban. Két csoportban fejleszthették peda-
gógusaink angol nyevtudásukat kezdő és
haladó szinten.

Projektírást tanulhattak az érdeklődők
a régiófejlesztési ügynökség munkatársai
segítségével. Az RPK segíti és koordinálja
az óvodai szülői szövetségek megalakítá-
sát régiónkban. Az RPK vezetőjeként kez-
deményezésemre megalakult az SZMPSZ
Nagyrőcei Területi Választmánya, vala-
mint újraalakult a Rozsnyói Területi Vá-
lasztmány is. Nagyon jó az együttműködés
a városi oktatási hivatallal. Számos ren-
dezvényt sikerült megvalósítani közös
szervezésben. Ezek közé sorolnám a peda-
gógusok, diákok sportversenyét, gyógype-
dagógiai előadásokat, oktatási fórumokat.

Nagy segítségünkre vannak a Comeni-
us PI munkatársai, akik közreműködésével
rendszeresen tartunk tréningszerű foglal-
kozásokat óvónőinknek, ill. pedagógusok-
nak. A Rákóczi Szövetséggel és oktatási
intézményekkel együttműködve segítjük
a magyar iskolákba, óvodákba történő be-
iratkozásokat. A József Attila országos
szavalóversenyre szintén régiónkban ke-
rült sor, mégpedig Nagykaposon. Tanesz-
közgyártó és forgalmazó cégek bemutatá-
sát is felvállaltuk, nemcsak helyi, hanem
országos szinten is. Mivel régiónkban sok
a hátrányos helyzetű és roma tanuló, külön
program keretében foglalkozunk velük.
Novemberben a Tiszacsernyői AI-ban a
helyi SZMPSZ ASZ és az RPK közös ren-
dezésében nagyszabású romafesztiválra
került sor 80 gyerek részvételével, ahol a
roma kultúrán keresztül a gyerekek bemu-
tathatták rátermettségüket, tudásukat.

Beszámoló az SZMPSZ Tőketerebesi TV munkájáról
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2006 márciusában szakmai nap keretében
ugyanebben az iskolában tekinthettük meg
a tanórán való foglalkozást ezen gyerekek-
kel. A bemutató óra után szakmai megbe-
szélésre került sor, ahol a pedagógusok ta-
pasztalatot cseréltek az ingerszegény kör-
nyezetből származó és szociálisan hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felzárkóztatására.

Az idén a nagykaposi és királyhelmeci
ASZ, az RPK és a helyi önkormányzatok
mellett működő oktatási bizottságok e-
gyüttműködésével városi tanítónapot szer-
veztünk, ahol az alapszervezetek által ja-
vasolt pedagógusokat kitüntettük. Tudjuk,
hogy az elmúlt időszakban sok változás
történt az oktatásügy terén, ezért régiónk-
ban készítettünk egy oktatáspolitikai fel-
mérést, hogy megtudjuk, mi az, amivel e-
légedettek lehetünk, ill. mi az, amin a jövő-
ben változtatni kellene a közoktatás terüle-
tén. Sajnos, ebben a rohanó világban egyre
több feladat hárul a pedagógusokra az ok-
tatás mellett, amit naprakészen teljesíteni
kell, mert ha nem, akkor gyerekeink látják
kárát. Mégis jut idő egymásra. Egyre töb-
ben érzik azt az igényt, hogy minél többet
találkozzunk, szakmai találkozókat szer-
vezzünk, ahol tapasztalatokat cserélhe-
tünk. Egyre többen veszünk részt országos
rendezvényeken, ahonnan hozzuk az új is-
mereteket és átadjuk az itthoniaknak, mert
tudjuk, hogy ez az a régió, ahol együtt kell
élnünk, dolgoznunk saját helyzetünknek,
igényeinknek megfelelően.

Az elmúlt időszak azt igazolja, hogy
bár régiónk hátrányos helyzetű, de mi még-
sem csüggedtünk. Alkalmazkodtunk a vál-
tozásokhoz, tesszük a dolgunkat, helyi sa-
játosságainkból kiindulva próbáljuk job-
ban és még jobban megteremteni azokat
a feltételeket, melyek számunkra és gyere-
keink számára a legmegfelelőbbek. Az a
pedagógus, aki a tanítás mellett kiveszi ré-
szét az iskolán kívüli tevékenységből, az
többet nyújt diákjainak is. Rendezvényein-
ken, továbbképzéseinken az önképzés
mellett a jó hangulat és a szeretet sem hi-
ányzik. Mi azon területi választmányok
közé tartozunk, ahol az elnökön kívül más
is dolgozik. Munkánkat a csapatmunka
jellemzi. Együtt, egymásért dolgozunk.
Tudjuk, hogy erőinket, tudásunkat egyesí-
teni kell, mert csak így haladhatunk előre.

Végezetül Sütő András szavaival feje-
zem be gondolataimat: „Az ember életében
nem az első és nem is az utolsó szavak a
fontosak, hanem az, amit közben elmond
a világnak.”

Szuperák Mária
az SZMPSZ TV elnöke, RPK-vezető

Nagyon jó napjuk volt május 9-én a ne-
mesócsai ötödikeseknek. Egyrészt azért,
mert ezen a napon nem kellett könyvvel,
füzettel az iskolába érkezniük, másrészt
azért, mert pont aznap értesültek arról,
hogy az Új Szó által meghirdetett „Kópé”
fogalmazási verseny 1. és 3. helyezéséért,
valamint az osztály aktivitásáért megérke-
zett a hatalmas ajándékcsomag.

De miért is maradtak otthon a kisdiákok
könyvei? Mert ezen a napon nem hagyo-
mányosan tanultak a „mórások” (Móra Fe-
renc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola),
hanem azt sajátították el, hogyan kell ta-
nulni.

Becsengetés után ugyan tapintható volt
a feszültség az osztályban, hiszen az U a-
lakban elhelyezett padok mögötti székeket
mintegy 25 pedagógus foglalta el (az anya-
iskola és a régió öt másik iskolájából), de
a szorongás nem kapott sok teret, mert a
középre helyezett karosszéket egy mosoly-
gós, meleg hangú, megnyerő tanító néni
vette birtokba, aki mesternek bizonyult a
tanulók megnyerése területén, s néhány
perccel később már a kitűzött névjegyekre
sem volt szükség, mindenkit nevén tudott
nevezni.

Héczné Tóth Mária, a mosonszent-
miklósi Széchenyi István Általános Iskola
igazgatónője, tanulás-módszertani oktató,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége meghívására érkezett Nemesócsá-
ra, hogy kutatási eredményeit és tapaszta-
latait a régió pedagógusaival megossza, s
a gyakorlatban mutassa meg, hogyan kell
a gyerekkel elsajátíttatni a tanulás techni-
káit, fortélyait.

A foglalkozás játékos volt, kellemes
hangulatú, de feszes és összpontosítást i-
génylő. Az ötödikesek a tanító néni utasí-

tásai alapján megfigyelték egymás külső
tulajdonságait, majd azokat emlékezet a-
lapján felmondták, az osztály valamennyi
tanulójának belső tulajdonságait spirálisan
az összes tanulóét elejétől fogva megismé-
telve felmondták, emlékképeket idéztek
fel, számtani műveletet oldottak meg szel-
lemesen és játékosan, majd időről időre
megbeszélték, hogy ahhoz, hogy új isme-
reteket sajátítsanak el, milyen műveletekre
volt szükségük: pontos megfigyelés, figyel-
mük összpontosítása, ismétlés, a nehezebb-
nek bizonyuló feladatokhoz való visszaté-
rés, kulcsszavak keresése, a lényeg megra-
gadása, a fontos és kevésbé fontos elemek

megkülönböztetése. Ez a tanulás!
Összegzésként egy szabadon választott

memoritert tanultak meg a gyerekek koo-
peratív módszerrel, csoportban, majd pár-
ban dolgoztak a szöveggel, végül minden-
ki önállóan felmondta, állíthatom, nagy-
szerűen!

Befejezésül – mintegy lazításként – rit-
musgyakorlatokat végeztek, ezzel felol-
dották a fáradtságot, s visszanyerték fris-
sességüket, újra nyitottakká váltak az ú-
jabb és újabb ismeretek játékos befogadá-
sára.

A tanulók által választott memoriter
Szent-Györgyi Albert egy mondása volt,
ami így hangzik: „Az iskola arra való, hogy
az ember megtanuljon tanulni, hogy feléb-
redjen tudásvágya, megismerje a jól vég-
zett munka örömét, megízlelje az alkotás
izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni
fog.”

Vajon miért pont ezt az idézetet válasz-
tották a gyerekek a hat közül?

Gálfi Mária
Nemesócsa

Az iskola arra való...
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Március 30-án a Komáromi
és az Érsekújvári járás 55 peda-
gógusa vett részt Budapesten a
XIII. kerületi Tomori Pál Álta-
lános Iskolában azon a szakmai
napon, melyen az egész napos
iskolai program gyakorlati
alkalmazásával ismerkedtek
meg.

Az érdeklődők három bemu-
tató órán vettek részt. A ven-
déglátó iskola igazgatója el-
mondta, hogy 8 éve alkalmaz-
zák ezt a módszert, ami a ha-
gyományos oktatási formától

abban tér el, hogy a tanulók
másnapra való felkészülése az
iskolában történik. Ezt a fele-
lősséget veszik le a szülők vál-
láról, a gyerekek az iskolában
„letudják” minden kötelességü-
ket, így a családban töltött idő
nincs terhelve a tanulással.

Az első évfolyamban a tanu-
lás tanulása folyik, majd foko-
zatosan az önálló munkára
szoktatják a tanulókat. A felső
tagozatban a kooperatív, azaz
a csoportos foglalkoztatás mód-
szerét alkalmazák.

Regionális továbbképzések és tanulmányutak
Az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai Központja

2006 tavaszán a Szülőföld Alap támogatásával regionális to-
vábbképzéseket és tanulmányutat szervezett a régió pedagógusai
számára. A szakmai továbbképzések főszervezője Jókai Tibor, a
regionális pedagógiai központ vezetője volt.

Március 25-én Muzslán az
Endrődi János Alapiskolá-
ban és május 9-én a nemesó-
csai Móra Ferenc Alapisko-
lában tanulás-módszertani tré-
ningen és bemutató órán vettek
részt az érdeklődő pedagógu-
sok. A foglakozást Héczné
Tóth Mária, a mosonszent-
miklósi Széchenyi Általános Is-
kola igazgatója tartotta.

Mindkét helyen másfél órás
bemutató órával kezdődött a
program, amelyet szintén a tré-

ningvezető tartott. A tanítási ó-
rán a tanulók az emlékezet fo-
galmával és annak fajtáival is-
merkedtek meg. A szlovákiai
magyar iskolákban nem szok-
ványos másfél órás tanítási-
tanulási folyamatban az egyé-
ni munka, a játék és a koopera-
tív tanulási forma váltotta egy-
mást.

A kooperatív tanulás lehető-
séget kínál a tárgyi tudás mellett
a tanulók kommunikációs, szo-
ciális és együttműködésen ala-

puló képességeinek fejlesztésé-
re is.

A bemutató órát tréningsze-
rű továbbképzés követte, me-
lyen a résztvevők behatóbban
megismerkedtek a tanulásmód-
szertan alapjaival és annak
munkaformáival (kooperatív
technikák, oldó beszélgetések,
kérdőívezés, játék stb.). Foglal-
koztak a tanulási szokások ki-
alakításának eszközrendszeré-
vel, valamint a sikeres megva-
lósításhoz szükséges iskola-

szervezési feladatokkal is.
A résztvevők a továbbkép-

zést követően iskolai munká-
jukban kipróbálhatják a tanul-
tak alkalmazását, például tanu-
lási diagnózist készítenek egy
gyermekcsoportról, vagy meg-
kísérlik egy megfigyelt tanulási
zavar egyéni foglalkozással va-
ló feloldását.

Hasonló tréningre még sor
került május folyamán az Ó-
gyallai Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában is.

Kiss Éva

Május elején a komáromi
Jókai Mór Alapiskolában
került megrendezésre az a be-
mutató órákkal egybekötött to-
vábbképzés, amelynek témája a
Magyarországon már jól ismert
és használt iskolaotthonos fog-
lalkozás. Ebben az iskolában
már 5 éve alkalmazzák ezt a
módszert.

Az érdeklődők a délelőtt fo-
lyamán számos bemutató óra
közül választhattak, ahol bete-
kintést kaptak a program gya-
korlati alkalmazásába, majd a
nap másik részében tapasztala-
tot cseréltek a módszer alkal-
mazását illetően.

A program lényege, hogy a
gyerekek a tananyagot naponta
többször visszatérő, rövid ideig
tartó, minden érzékszervet be-
kapcsoló játékos gyakorlással
az iskolában és a napközi ott-

honban saják el, tehát az iskolá-
ban készülnek fel másnapra. Ez
a nevelési forma a hagyomá-
nyos oktatásnál sokkal nagyobb
terhet ró mind a pedagógusra,
mind a nevelőre. Mindketten
szinte egész nap együtt vannak
a gyerekekkel. Mivel a diákok
a házi feladatot maradéktalanul
elvégzik az iskolában és min-
den tárgyból fel is készülnek a
másnapi tanításra, az iskolatás-
kát nem is viszik haza.

Harmadik-negyedikben, a-
mikor egyre több szakköri tevé-
kenységben vesznek részt a gye-
rekek, már hazaviszik a táskát,
és bizonyos tantárgykból otthon
készülnek.

A szakmai napon a Komáro-
mi járás pedagógusai mellett
részt vettek a Dunaszerdahelyi
és az Érsekújvári járás pedagó-
gusai is.
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Öt éve nyitotta meg kapuit a
történelmi várudvar tőszom-
szédságában Léva városának
önálló magyar tanítási nyelvű
középiskolája – az egyházi gim-
názium. Történelmi lépésre
szánta el magát a történelmi egy-
ház lelkésze és egyházi tisztség-
viselői: iskolát alapítottak.

Ezzel a lépéssel irányt szab-
tak a jövőnek, mely nem kevés
feladattal, tenni akarással, tett-
vággyal vértezte fel a fundamen-
tum letéteményeseit.

Ahogy a világra jött csecse-
mő is képtelen még az önálló é-
letre, istápolni kell őt, bábáskod-
ni kell körülötte, hogy be tudjon
illeszkedni környezetébe, ugyan-
úgy odafigyelést, törődést igé-
nyel az újjászülető, majdan az
alma mater, a tápláló anya szere-
pét betöltő iskola is. Egy ötéves
gyermeket sem lehet még magá-
ra hagyni, gondoskodni kell ró-
la, hogy évek múltán megerő-
södvén önállóan is helyt tudjon
állni a felnőttek világában. U-
gyanúgy az öt év egy iskola tör-
ténetében az iránykeresésről, az
arculattervezésről, az önmegha-
tározásról, az erős alapozásról
szól. S ezekre az első évekre kell
a legnagyobb hangsúlyt fektetni.
Hisz az ember életében is az első
évek a döntőek. A többi már csak
önismétlés. Erre az alapozó sza-
kaszra kell közösen odafigyel-
nünk, pedagógusnak, diáknak,
szülőnek, lelkésznek, intézmény-
vezetőnek, az alapító-fenntartó-
nak, a történelmi egyház veze-
tőinek egyaránt.

Ha nincs meg az együttmű-
ködés, könnyen elveszíthetjük a

kihasználható lehetőségeinket,
megléphető esélyeinket. S ah-
hoz, hogy egy közösségként egy
célt szolgáljunk, szükségesnek
tartottam, hogy visszatekintés
gyanánt az elmúlt időszakot túl-
fűtött érzelmektől mentesen
mérlegre tegyük: vajon mennyi-
re elégedett a diák az oktatás
színvonalával, mennyire kap a
szülő visszaigazolást gyermeke
felkészültségéről, mennyire látja
el feladatát az iskolaigazgató, s
ki mennyire tudja ellátni a maga
feladatkörét. Az eredmények
nemsokára nyilvánosságra ke-
rülnek. Minderre azért van szük-
ség, hogy lássuk, jó irányba ha-
ladunk-e, s ha hibát követtünk
el, ne kendőzzük el, mondjuk ki,
hogy okuljunk, tanuljunk belőle.

Azonban az eddigi sikerein-
ket se hallgassuk el, mondjuk ki,
az elmúlt öt év alatt milyen ran-
gos eseményekről, versenyek-
ről, vetélkedőkről, rendezvé-
nyekről tudunk eredményeink
tükrében számot adni!

Sokszor olvashatunk és hall-
hatunk a pedagógustársadalom
rákfenéjéről: a kellő társadalmi
és anyagi megbecsülés hiányá-
ról, a kiégettségről, s halmozzuk
panaszainkat. Az elégedetlenke-
dők és siránkozók tábora a leglé-
nyegesebbről feledkezik meg: a
tudásra szomjas tanítványról, az
iskolapadban még mosolyogni
is tudó gyermekről. Az igazi pe-
dagógus végzi a dolgát: a tanórá-
kon kívül készíti fel a megméret-
tetésre diákjait, szerepelteti őket.
Vagy „csak” beérjük a gépiesen
felmondott tananyaggal, az e-
gyesek beírásával, a tanórákra

szánt negyvenöt perces teljesít-
ményünkkel? Az igazi pedagó-
gus az utcán, a műveltségi vetél-
kedőkön, a vers- és prózamondó
versenyeken, a kulturális talál-
kozókon, az író-olvasó találko-
zókon, könyvbemutatókon, az
ünnepi rendezvényeken, a temp-
lomban is nevel. Ezek a fáklya-
vivő pedagógusok. Ez az, ami
példa- és útmutatást, tartást ad
gondjainkra bízott növendéke-
inknek. S mindezért a megmé-
rettetésen részt vevő gyermek
hálás és őszinte mosolya jár cse-
rébe. Ki-ki döntse el, mennyire
és mire elég mindez? S ez alap-
ján ki tudjuk szűrni az örömelvre
vagy kötelességelvre építő peda-
gógusainkat.

Mikor ezeket a sorokat írom,
magam elé képzelem a verse-
nyeken lévő diákjaink izgalom-
tól megfeszült arcát. A verseket
átélő, az éneklésbe belefeledke-
ző arcokat. S előttem vannak a
kételyektől elkomoruló, de u-
gyanúgy boldogságot sugárzó
diákarcok. Ugyanez elmondha-
tó a felkészítő pedagógus arcá-
ról is. Érdemes volt benn marad-
nom a diákommal a tanítás után
a fűtetlen osztályteremben? Ér-
demes volt nyaggatnom azt a
gyereket? Érdemes volt elmen-
nem hétvégén a diákommal a
versenyre, miközben kollégáim
otthon a kiskertjükben dolgoz-
nak? S a jutalom, ha legtöbbször
nem is pénzben van mérve, nem
marad el a megkönnyebbülés
sóhajaként, a feszültséget felol-
dó mély lélegzetvételként. Ki
nem mondott, az arcra ülő kö-
szönömként.

A pedagógus öröme

Így volt ez a múltban, így is
marad a jelenben, s így is lesz a
jövőben, míg lesz felkészítő pe-
dagógus s a felkészítést igénylő
tanuló. Így volt ez legutóbb is:
április 22-én gimnáziumunk di-
ákjai nemzetközi vetélkedőkön
vettek részt Magyarországon. A
harmadikosokból álló csapat
Halásztelken a hagyományossá
vált Kárpát-medencei reformá-
tus középiskolák műveltségi ve-
télkedőjét nyerte meg az idén.
A másodikos gimnazistákból ál-
ló csapat az Oroszlányban ha-
todszor megrendezett nemzet-
közi irodalmi vetélkedőről tért
haza különdíjjal és az első he-
lyezéssel. Mindez egy napon
történt, szombati napon. S túl a
felkészítő pedagógusok és fel-
készített diákok örömén ott kell
éreznünk a háttérben a szülők,
a kollégák, az iskolaalapítók ö-
römét. Ez így természetes és ma-
gától értetődő. Minthogy annak
is természetesnek kell lennie,
hogy a szülők, iskolabarátok és
iskolaalapítók azt akarják, hogy
a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű
Egyházi Gimnáziumnak – míg
igény van szolgáltatásaira – meg
kell és fenn kell maradnia! Hogy
egyre több közös örömben és
ünneplésben legyen részünk!

Ha Isten is úgy akarja, s miért
ne akarná úgy, gimnáziumunk a
lévai magyar értelmiségi réteg,
a jövő pedagógusai, lelkészei,
mérnökei, közgazdászai, orvo-
sai, jogászai kinevelésére van
ítélve. Nincs más alternatíva.
Add Uram, hogy így legyen!

Hajtman Béla
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Ez év márciusában immá-
ron harminchetedik alkalom-
mal valósult meg Érsekújvá-
rott a Czuczor Gergely Iro-
dalmi és Kulturális Napok
rendezvénysorozata, amellyel
a szervezők a magyar roman-
tika jelentős lírai és epikai köl-
tője, nyelvésze, valamint szó-
tárírója életútjára, munkássá-
gára emlékezve 1848 esemé-
nyének jelentőségét, az akkor
fogant örök érvényű eszme
gondolatát (is) igyekeztek to-
vább éltetni. A rendezvényso-
rozat vezérfonala, természete-
sen, nemzeti történelmünk
sorsfordító eseményeinek leg-
jelesebbje, a sokak által Petőfi
napjának nevezett 1848. már-
ciusi eseményének méltatása
volt, azonban az e gondolat je-
gyében megvalósított rendez-
vénysorozat összeállítói nem
feledkeztek meg oktatási in-
tézményeink tanulóifjúságáról
sem: a műsorkeretben szép
számban akadtak őket megszó-
lító műsorok, találkozók, ve-
télkedők is.

Az egy hónapon át tartó
rendezvények sorából e helyen
csupán azokat említjük, ame-
lyek iskoláink diákjait igye-
keztek aktivizálni.

Március 6-án a Csemadok-
székházban a Czuczor Ger-
gely Nyelvművelő Verseny
(nyugat-szlovákiai) döntőjére
került sor.

Új típusú vetélkedő szerve-
zésébe fogott az SZMPSZ Ér-
sekújvári Területi Választmá-
nya, versenyre szólítva a szom-
szédos területi választmányo-
kat s azok alapszervezeteit. A
felhívás – a viszonylag rövid
idő ellenére is – megfelelő
visszhangra talált, s a jelent-
kezők örvendetesen magas lét-
száma miatt három helyszínen
– Komáromban a Munka Utcai
Alapiskolában, Dunaszerda-
helyen a Vámbéry Ármin A-
lapiskolában és Érsekújvárott
a Czuczor Gergely Alapisko-
lában – elődöntők szervezését

is be kellett iktatni.
Ezúton s minden fórumon

köszönöm a versenybe bekap-
csolódott tanulóknak a részvé-
telt, a diákok felkészítését
végző kollégáknak a fárado-
zást, a segítségnyújtást Habán
Hajnalkának, aki vállalta a
komáromi elődöntő megszer-
vezését, valamint Fibi Sán-
dornak és Török Angeliká-
nak, akik a dunaszerdahelyi
döntő előkészületeit és a ver-
seny lebonyolítását végezték –
mondja Liszka Éva, a vetélke-
dő főszervezője és kiötlője.

Természetesen a neveket so-
rolhatnám sokáig, de Gúgh
Béla és Jókai Tibor hathatós
segítségét mindenképpen meg
kell említenem – fűzi még hoz-
zá.

A három elődöntő legered-
ményesebb versenyzői, akik az
elérhető 130 pontból százat
vagy annál többet értek el, let-
tek a döntő résztvevői. A dön-
tőben a dunaszerdahelyi régiót
12, a komáromit hét, az érsek-
újvárit (ahol a Lévai, a Nyitrai
és a Galántai járásból is akadt
versenyző) szintén hét ver-
senyző képviselte.

Az elődöntő s a döntő fela-
datai – amelyek tudásra s krea-
tivitásra épültek, ötvözve a le-
leményességet az ismeret-
anyaggal – pozitív visszhangot
váltottak ki, hiszen az érsek-
újvári döntő legjobbjai Győr-

ben folytatták a játékos meg-
mérettetést. A döntő tíz, leg-
magasabb pontszámot elért
versenyzője – Szerda Tamás,
Pőthe Beáta Andrea, Szegedi
Klaudia (az Egyházgellei AI
tanulói), Szurcsik Ádám (Ady
Endre AI, Párkány), Tok Alica
(Csilizradványi AI), Kiss Edi-
na (Bartók Béla AI, Nagyme-
gyer), Hervay Noémi (Egy-
házgellei AI), Ürge László
(Czuczor Gergely AI, Érsekúj-
vár), Kantár Kristóf (Érsek-
újvári Gimnázium), Zachariás
Laura (Juhász Gyula AI, Lé-

va) – képviselték a Felvidéket
a Vocational Academy Kéttan-
nyelvű Iskolában a határokon
átívelő nyelvi vetélkedőn. Szi-
konya Bianka (Munka Utcai
AI, Komárom) és Rigó Orso-
lya (Iskola Utcai AI, Gúta)
szintén „utazásközeli” pont-
számot értek el.

Másnap a  tudományos-is-
meretterjesztő irodalmunkban
már régóta jelen levő, s annak
egyre több területén figyelem-
re méltó könyvekkel jelentke-
ző Bödök Zsigmond, valamint
a költő, publicista s kiadóigaz-
gató Barak László volt a vá-
ros alap- és középiskolásainak
vendége. A különböző szakte-
rületek feltalálói s a Nobel-dí-
jas magyarok életútja, a kuta-
tómunka nehézségei és örömei
kerültek terítékre, s ekkor ke-
rült sor Bödök Zsigmond Fel-

találók című művének bemuta-
tójára is. A szerzővel és a kia-
dó igazgatójával a hivatalos
rész befejezését követően kö-
tetlen beszélgetést folytattak a
téma iránt különösebben ér-
deklődő fiatalak.

Március 9-én járási nép-
dalversenyre került sor. A
Csemadok-nagyterem megtelt
a népdal iránt elkötelezettséget
érző, énektudását megmérette-
tő diáksereggel. Érkeztek a kis
dalosok a járás szinte minden
zugából, mintegy ötvenen,
hogy valóra váltsák Kodály
Zoltán gondolatát – amelyet a
verseny főszervezője, Szaló É-
va idézett megnyitó köszöntő-
jében: „Az ének megszépíti az
életet – és az éneklő másokét
is.” A szakavatott bírálóbizott-
ság – Kiss Magdolna, Sebők Á-
gota, Remény Éva és Szom-
bath Károly – több esetben
megosztotta a helyezéseket,
sőt különdíjakkal is jutalma-
zott.

Az I. kategóriában az 1–3.
osztályosok vetélkedtek. Az 1.
helyen Kovács Lilla (Nagy-
kér) végzett, a második Cseri
Roger (Czuczor Gergely AI)
lett, a harmadik Liszi Réka
(Nagykér). A kötelező dal
meggyőző előadásáért Ferenc
Patrik (Szalka), a legjobb vá-
lasztásért Száraz Gabriella
(Nagykér) kapott különdíjat.

A II. kategóriában (a 4–6.
osztályosok) Száraz Anna-
mária (Muzsla) végzett az é-
len, megelőzve a megosztott
második helyet megszerző
Bencze Erikát (Tardoskedd)
és Gubo Dánielt (Czuczor
Gergely AI). A harmadik he-
lyezést ugyancsak megosztva
kapta Kovács Regina (Kisúj-
falu) és Csizmadia Katalin
(Czuczor Gergely AI). A leg-
jobb választásért Kollár Mar-
garéta (Érsekújvári Gimnázi-
um), a kötelező dal szép elő-
adásáért Kecskés Benjamin
(Szalka) kapott különjutalmat.

A III. kategória (7–9. osztá-

Diákok a Czuczor Gergely-napokon
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lyosok) mezőnyében Dallos
Réka (Czuczor Gergely AI)
végzett az első helyen, a máso-
dik díjat megosztva Gulyás É-
va (Köbölkút) és Vida Ger-
gely (Czuczor Gergely AI)
kapta, a harmadik helyen Ha-
lász Bianka (Tardoskedd) és
Valacsai Viktória (Czuczor
Gergely AI) végeztek. A leg-
jobb választás különdíját Va-
ragya Cintia (Czuczor Ger-
gely AI) kapta, a kötelező dal
szép előadásáért pedig Orsu-
lík Tamás (Kürt) kapott elis-
merést.

Az immár hagyományos
népdalverseny újdonsága az
előző évekhez viszonyítva a
kötelező énekszám előadása
volt.

Március 13-án Czuczor
Gergely, a tudós és hazafi
címmel az alapiskola felső ta-
gozatosai, valamint a helyi
gimnázium diákjai Baksa Péter
Németh László-díjas tanár és
Baksa Péterné győri vendég-
előadók műsorában a forradal-
már papköltő, nyelvész Czu-
czor Gergely életútjával ismer-
kedhettek, hallhattak érdekes
epizódokat a nagy fizikus és
feltaláló Jedlik Ányos István-
hoz és a szülőföldhöz kötődő
viszonyáról, s felcsendült né-
hány megzenésített Czuczor
Gergely-vers is, amelyek ma-
gyar nótaként élnek a köztu-
datban. Közülök a legismer-
tebbek: Sárga csikó a pari-
pám..., Fúj, süvölt a Mátra sze-
le..., Ej, be füstös ez a csárda.

Március 15-e igen gazdag
és tartalmas volt a diákok szá-
mára: az alapiskolások kül-
döttsége Czuczor szülőfalu-
jában, Andódon megkoszo-
rúzta a költő szobrát, a kora es-
ti órákban hallhatták Szigeti
László, az SZK oktatásügyi
minisztere ünnepi beszédét,
melyben miniszterünk azt fej-
tegette, mit jelent a ma embe-
rének 1848. Negyvennyolc ü-
zenetével mi is tegyünk arról
– hangoztatta Szigeti László –,
hogy legyen utánunk követke-
ző s őket követő nemzedék;
emeljük fel tekintetünket büsz-
ke néphez méltóan, tegyünk a

szebbért, a jobbért, vállalva a
harcot megmaradásunkért!

A zsúfolásig megtelt Cse-
madok-ház nagytermében a
Szivárvány felettünk című ün-
nepi műsorban a város alap- és
középiskolásai szerepeltek. U-
gyancsak az ő előadásukban
hangzott el Száműzetés és hon-
talanság címmel Pénzes István
Lant és kard című könyve alap-
ján készült irodalmi összeál-
lítás, amelyben Kossuth Lajos
viszontagságos életútját idéz-
ték meg.

Másnap a város és a régió
középiskolásai beszélgetéssel
egybekötött író-olvasó talál-
kozón vehettek részt: a Buda-
pestről érkezett Kukorelly

Endrével és a kolozsvári Bré-
da Ferenccel H. Nagy Péter
irodalomkritikus és szerkesztő
beszélgetett. A diákok bepil-
lanthattak az irodalom kulisz-
szatitkaiba, az alkotó ember
lelki világába, a modern iro-
dalmi alkotások értelmezései-
nek sokszínűségébe.

Március 20-án Népviseleti
babakiállítást nyitottak meg a
Czuczor Gergely Alapiskolá-
ban. Negyvenegy település ba-
bacsaládja érkezett hozzánk –
mondja Novák Mónika iskola-
igazgató. Egy-egy falu népvi-
seletét egy képzeletbeli nagy-
család (nagyszülők, szülők,
gyermekek) tagjain vonultatja
fel a tárlat, igen szemléletesen.
Egy hétig volt látható a kiállí-
tás: diákjaink, a város ovisai,
szülők tekintették meg a Po-
zsonytól egészen Királyhelme-

cig hózódó sávban fekvő hely-
ségek népviseletét felvonulta-
tó, már külföldön is megcso-
dált babakollekciót.

A bemutatón megjelent
Szobiné Kerekes Eszter is, a
babatárlat kiötlője. Bemutatta
az AB-Art kiadónál megjelent
Felvidéki népviseletek babá-
kon című könyvet, amely tar-
talmazza a tárlat anyagát, az e-
gyes babák ruhái elkészítőinek
nevét, s a színes fotók mellett
rövid leírások, az egyes ruha-
darabok megnevezései is meg-
találhatóak. A kiadványt az is-
kolában árusították. A babatár-
lat ünnepélyes megnyitóján a
népdalverseny győztesei adták
az ünnepi műsort.

Március 27-én a legkiseb-
bek számára készítettek mű-
sort az Anton Bernolák Könyv-
tár dolgozói: a P. Blahu utcai
óvodába várták Kulcsár Fe-
renc költőt, hogy Barangol-
junk szóországban címmel a
város legkisebb magyarjaihoz
is közvetítsék az anyanyelv, a
könyv, az írott szó szeretetét.
Másnap viszont már regioná-
lis történelmi vetélkedőre ke-
rült sor Luxemburg Zsig-
mondtól Mohácsig címmel az
alapiskolák és a nyolcéves
gimnáziumok diákjai részére.

A vetélkedőre benevezett s
megjelent iskolák – a gútai II.
Rákóczi Ferenc AI, a párkányi
Ady Endre AI két csapattal, a
nagykéri, a szímői s a kürti a-
lapiskolák, az Érsekújvári
Gimnázium s a helyi Czuczor
Gergely Alapiskola – verseny-

zőit köszöntve Kaderábek
László, a vetélkedő szervezője
hangsúlyozta a verseny külde-
tését: a múlt ismeretének s a
nemzeti öntudat ápolásának
jelentőségét. A versenyben va-
ló részvétel alapfeltétele egy
esszé megírása volt.

A tizenegy fordulóból álló
vetélkedő igen sokszínű volt –
mondja idézve a történteket
Kaderábek kolléga –, hiszen
fogalmak, például füstadó,
vagy a telek fogalmának meg-
magyarázása ugyanúgy része
volt a versenynek, mint a nők
szerepe a történelemben (Ga-
rayak, Czilleiek). Akadt oly
feladat, hogy foghíjas szöveget
kellett kitölteniük, vaktérké-
pen városokat, csaták helyszí-
neit bejelölniük. Képfelisme-
rés alkotta a következő felada-
tot, majd olyan családfán kel-
lett tájékozódniuk, amelyről
kimaradt egy-egy név, de talán
a legkedvesebb a licitálósdi
volt.

A szakmai bizottság Vad-
kerty Katalin történész elnök-
letével (Plichta Annamária,
Száraz Magdolna, Dózsa Ro-
land és Kaderábek László
történelem szakos pedagógu-
sok közreműködésével) a kö-
vetkezőképp értékelte a csapa-
tok teljesítményét: az első he-
lyet az Érsekújvári Gimnázium
Balogh Krisztina, Farkas
Szilvia, Vojtek Zsófia össze-
tételű fogata szerezte meg, a
második helyen a Czuczor
Gergely Alapiskola csapata
(Keve Ádám, Vrzák László,
Takács Bence) végzett, a kép-
zeletbeli dobogó harmadik he-
lyére a Nagykéri Alapiskola
triója (Dojcán Dávid, Maluch
Krisztina és Veres Richárd)
léphetett. A vetélkedő jövőbeli
tétjét növeli, hogy a Csemadok
vezetősége a győztesnek ván-
dorserleget ajánlott fel, amely
három alkalommal való elhódí-
tás után kerül végleg a legered-
ményesebb iskola tulajdonába.

Feltételezhetően élmények-
ben gazdag és tartalmas volt ez
a hónap diáknak s pedagógus-
nak egyaránt.

Pénzes István
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A két autóbusznyi érdek-
lődő három csoportba osztódva
a Křidlovická, a Chalabalova és
a Masárova utcai iskolákat láto-
gatta meg.

A Dunaszerdahelyi járás pe-
dagógusait a Křidlovická Utcai
Alapiskola és Óvoda igazgató-
ja, dr. Alexander Polák fogadta.
Tájékoztatójából megtudtuk,
hogy ez az intézmény a cseh
Dalton-iskolák asszociációjá-
nak alapító tagja, s a Dalton In-
ternational világszervezet tag-
jaként szorosan együttműködik
a holland, osztrák, magyar, né-
met, japán és USA-beli hasonló
iskolákkal is.

Alexander Polák röviden
felvázolta az iskola kiindulási
helyzetét a Dalton-terv alapján
történő oktatás bevezetése ide-
jén, majd megismertette a jelen-
lévőket az adott módszer sze-
rint zajló oktatói munka egyes
fázisaival. Ennek során a fog-
lalkozás eleji érdeklődésfelkel-
tés, majd a rövid instrukciók
közlése után a fő hangsúly a cé-
lok teljesítésére helyeződik. A
foglalkozás záró részeként pe-
dig nem maradhat el az elvég-
zett munka ellenőrzése és érté-
kelése.

A Křidlovická utcai iskolá-
ban az oktató-nevelő munka az
adott iskolai évre összeállított

naptári munkaterv alapján zaj-
lik. Ebben különböző színekkel
jelölik az egyes évfolyamokban
az éppen aktuális tantárgyak
Dalton-módszerrel történő ok-
tatását. Az áttekintő táblázatból
az is világossá válik, mely évfo-
lyamok mely napokon dolgoz-
nak ún. blokkokban.

A Dalton-terv alapelveit az
iskola összes évfolyamában ér-
vényesítik, sőt az alapozást már
az óvodában elkezdik. Az alsó
tagozaton fokozatosan vezetik
rá a tanulókat a szabadság, az
önállóság, a felelősség és az e-
gyüttműködés elvének jelentő-
ségére. Az ötödik osztályban
már heti 2-3 alkalommal kerül
sor Dalton-órára, a felső tago-
zaton pedig évfolyamonként
hetente egy napot szentelnek a
„műhelymunkára”.

A felső tagozatos tanulók
munkájának önálló megszerve-
zéséhez nagy segítséget nyújt
az egyéni határidőnapló, mely-
nek segítségével a diákok jár-
tasságot szereznek saját oktatá-
suk megtervezésében, a szüksé-
ges segédeszközök előkészíté-
sében s az általuk választott
projektek kivitelezésének rész-
időkre bontásában. Az egyes
hetek végén a tanulók értékelik
saját munkájukat, s a kellő kö-
vetkeztetéseket levonva tűzik ki

a következő hétre céljaikat,
melyekkel kiküszöbölhetik a
hiányosságaikat. Ezeket az ész-
revételeiket természetesen be-
jegyzik határidőnaplójukba, a-
melybe bekerül munkájuknak a
pedagógusok általi értékelése
is. A pedagógusok az értékelés
során maximálisan kihasznál-
ják a pozitív motivációt, ezzel
is elősegítve a diákok fejlődé-
sét.

Az elméleti ismereteket kö-
vetően a vendégeknek alkalmuk
nyílt betekintést nyerni a Dal-
ton-módszerrel történő oktatás-
ba a gyakorlatban is. Az érdek-
lődési terület szerint két csoport-
ba osztódva az alsó, ill. a felső
tagozaton folyó munkába pil-
lanthattak be.

A felső tagozaton ezen a na-
pon a 6. évfolyam négy osztá-
lyában, helyiségenként egy-egy
tantárgyban (matematika, föld-
rajz, történelem, ill. cseh nyelv)
folyt a Dalton-alapelvekre épü-
lő oktatás. A tanulók minimá-
lisan 2-3 nappal korábban be-
jelentkeztek az általuk megvá-
lasztott sorrendben az egyes
tantárgyak oktatására (a szaba-
don megválasztott sorrend el-
ve). A tantárgyankénti 45 per-
cen belül a fő hangsúly a fela-
datlapokon végzett munkán
volt. A tanulóknak szükség sze-
rint rendelkezésükre álltak a kü-
lönböző segédeszközök, segéd-
könyvek, s a tanulási formát is
saját maguk választhatták meg.
Így alakultak ki a tanulópáro-
sok, illetve kisebb csoportok, u-

gyanakkor voltak, akik az ön-
álló munkát részesítették előny-
ben. Akadtak olyan tanulók is,
akik a folyosókon elhelyezett
padokat választották tevékeny-
ségük színhelyéül, s akinek szük-
sége volt rá, az bátran használ-
hatta az iskolai könyvtárat, ill.
az internetet is. Minden feladat-
lapon megtalálható volt a saját
munka értékelésére szolgáló
rész, viszont a magyarországi
és a bécsi iskolákban használt
penzumoktól eltérően itt kevés-
bé voltak differenciálva az e-
gyes feladatok, melyekből a ta-
nulók választhattak volna saját
tudásszintjüknek megfelelően.

Az iskola diákjai a tanév so-
rán különböző projekteken dol-
goznak. Ezek eredményét a fo-
lyosókon lévő faliújságokon
helyezik el. Az alapiskolai ok-
tatás záró fejezeteként minden
tanuló egy kilépő projektet is
kidolgoz, melyet önállóan vagy
legfeljebb hárman készíthetnek
el. Ez a munka a kilenc év során
szerzett ismereteket, készsége-
ket és jártasságokat hivatott be-
mutatni. A kidolgozott projek-
tet a diákok június végén a nyil-
vánosság (iskolatársak, peda-
gógusok, szülők) előtt „véde-
nek meg”. A témakörök nagyon
sokrétűek, a helyi történelem
bemutatásától kezdődően a kör-
nyezetszennyezésen keresztül a
csillagászatig és a számítógép-
vírusokig terjedően mindenki
megtalálhatja a számára legér-
dekfeszítőbb témát. Voltak, a-
kik a városi tömegközlekedés-

Külföldi tapasztalatok a Dalton-terv alkalmazásában
2006. április 4-én a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal

szervezésében 90 pedagógus a Reformpedagógia az oktató-
nevelő folyamatban elnevezésű projekt keretén belül csehországi
iskolalátogatáson vett részt. Az úticél Brünn három alapiskolája
volt, melyekben az iskolavezetés a Dalton-terv alapján szervezi
az oktatást.
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ről gyűjtöttek össze tudnivaló-
kat, mások az egészséges élet-
módról, az anorexiáról, ill. a
bulémiáról tartottak előadást, s
volt olyan is, akit az autók iránti
szenvedélye vezetett a techni-
kai téma kiválasztásához.

Az iskola pedagógusainak
tájékoztatójából kiviláglott,
hogy a tanulók felelősségtelje-
sen állnak az iskolai munkához,
s hogy tudatosítják: saját fejlő-
désük érdekében önmaguk te-
hetnek a legtöbbet. A Dalton-
módszerrel végzett munka során
fejlődik az alkotókészségük,
véleményalkotási és érvelési
készségük, kooperativitásuk,
de ugyanakkor önállóságuk is.
Mindezt a záró bemutatók so-
rán is bizonyítják. A tanulók a
Dalton-oktatással eltöltött évek
során elsajátítják a demokrácia
alapelveit, fejlődnek morális és
szociális kompetenciáik.

A Dalton-módszer hatékony-
ságának ékes bizonyítéka az is-
kolában uralkodó rend és tiszta-
ság is, mely a tanulókban kiala-
kított felelősségtudatra vezet-
hető vissza.

Az óralátogatások után im-
már mind a 90 pedagógus rész-
vételével közös értékelésre ke-
rült sor, melynek során a jelen-
lévők feltehették kérdéseiket az
iskola igazgatójának. Végül Ale-
xander Polák tájékoztatta az ér-
deklődőket a Křidlovická utcai
iskolában május 3-án sorra ke-
rülő 10. nemzetközi Dalton-kon-
ferenciáról, melyre bejelentke-
zés esetén Szlovákiából is szí-
vesen fogadnak résztvevőket.

A Dalton-módszer iránt ér-
deklődők részére a Reformpe-
dagógia az oktató-nevelő folya-
matban elnevezésű projekt ke-
retén belül a következő állomás
egy nyitott oktatás megtekinté-
se volt a Pozsonyeperjesi Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskolában
április 25-én, majd május 5-én
a Dunaszerdahelyi Szabó Gyu-
la Magyar Tannyelvű Alapisko-
lában. Az itt nyert tapasztalatok
is elősegítik iskoláink humani-
zálását, tanulóink képességei-
nek differenciált fejlesztését, fő
kompetenciáik alakítását.

Fülöpi Emőke tanfelügyelő

Bemutatásra került egy új ha-
zai tankönyv, ha úgy tetszik, egy
egyetemi jegyzet, Komáromban
a Selye János Egyetemen.

Egy olyan szakkönyvről van
szó, ami az úgynevezett „fon-
tos” és „kevésbé fontos” tantár-
gyak közötti falat döngeti. Egy-
ben a nevelés és egészségneve-
lés fontosságára irányítja a jö-
vendő és már aktív pedagógu-
sok fogyelmét.

Nevezetesen Dobay Beáta
Az óvodai testnevelés alapjai
(Lilium Aurum Dunaszerdahely)
című szakkönyv szerkesztő-
szerzője, aki szokatlan módon
mozgósította a fősikolai testne-
velés szakembereit a Budapesti
Testnevelési Főiskoláról és más
magyar pedagógusképző felső-
fokú intézményekből, hogy szak-
ismereteikkel, tanári tapasztala-
taikkal segítsenek létrehozni e
hézagpótló művet.

„Szerencsés az a tanuló, aki
lelkiismeretes tanító kezébe ke-
rül” (Comenius) – ajánlja a szer-
ző az olvasó figyelmébe e több
mint 350 éves gondolatot. Az e-
lőszóban köszönetet mond dr.
Bánhegyi Miklósnak, a Győri
Apáczai Csere János Tanárkép-
ző tanárának, aki segített a témá-
ban elmélyülő szakemberek
megszólításában.

Mindannyian készséggel a-
jánlották fejezeteiket a jegyzet-
hez, s a könyv bemutatóján is
részt vettek. A társszerzők név

szerint: Stefán István, Bánhidi
Miklós, Ihász Ferenc, Farmosi
István, Gál Sándorné, Bucsi Gel-
lértné, Király Tibor, Darabos
Györgyi egyetemi tanárok adták
közre ismereteiket. Számos kül-
földi mű mondandóvalójával ki-
egészítve járta körül a témát
Ozsvát Károly lektor.

Dobay Beáta a Budapesti
Testnevelési Főiskolán végzett,
évekig tanított különböző közép-
iskolákban, s ezután került a Se-
lye János Egyetem tanárképző
karára. A Komáromi Eötvös Ut-
cai Óvodával együttműködve
fogalmazta meg az óvodai test-
nevelés kérdéseit, gondjait egy
külön fejezetet szentelve a Ko-
márom környéki népi énekes-
mozgásos gyermekjátékoknak.

Ez a mű nemcsak nevelési
szempontból, nemcsak egyete-
mi jegyzetként hiánypótló, de
általános egészségnevelő hatása
is nagyon-nagyon időszerű.

Az óvodáskor nagyon fogé-
kony korosztályában még játé-
kosan alapozható meg a kisgyer-
mek egészséges testi-lelki fejlő-
dése, az életvitelbe beleszoktat-
hatja a játékot, a mozgást, ami-
vel előkészíti az alapiskolai óra-
rendszerű testedzést, és alkalmas-
sá teszi az esetleges sportolásra.

Ez az életre szóló alapozás,
testi kondíció 16 éves életkorig
oly mértékű kell legyen, hogy
amit addig elmulasztunk, már
később soha nem pótolható.

Könyvet az olvasónak
Az alapiskola alsó tagozatá-

nak az óvodai neveléssel való szo-
ros együttműködése azért is kí-
vánatos, mert az iskolai túlzsú-
folt tanterv során már játszani
is elfelejt a gyermek. Pedig a já-
ték egyik legfontosabb eszköze
a kisgyermek értelmi-testi fejlő-
désének, de a relaxáció, a lazítás
egyik természetes módja is.

A szerző körültekintő módon
a helyi néphagyománnyal is
foglalkozik, egyben a kiolvasók
mellékletét is hozza. Ezek össze-
gyűjtésébe az óvodapedagógus
hallgatókat is bevonta. Képi a-
nyag és kottázott dalok egészítik
ki a művet.

A módszertani útmutatás, a-
mi részletesen megjelenik a mű-
ben, a pedagógusnevelés egyik
legfontosabb része.

Az egészségtudat, az egész-
ségkultúra, amit a mű fejleszteni
kíván, több figyelmet érdemel,
mint eddig, s erre a pedagógus-
jelölteket fel kell készíteni. Nem-
csak a „mit”, de a „hogyant” is
meg kell tanulniuk.

Ezekhez nyújt segítséget a
kiadvány, ami pillanatok alatt
elfogyott. Kilátásban van az ú-
jabb bővített kiadása, amelynek
kiegészítő része a fittlabda óvo-
dai használatával foglalkozik.
Igény biztosan lesz rá, hiszen az
SZMPSZ óvodapedagógiai szek-
ciója a legaktívabb társaság ha-
zai pedagógiai berkekben.

Pálinkás Zsuzsa

Újra igénybe vehető a határon túli peda-
gógusok és oktatók szakirodalom-vásárlási
kedvezménye.

A határon túli magyar pedagógusok és ok-
tatók számára ismét megnyílt a kedvezmény-
törvény alapján járó szakirodalom-vásárlási
kedvezmény, így 2006. április 24-től újra fel-
használható a támogatás, melynek összege
2006-ban változatlanul tizennégyezer forint.
A kedvezmény levásárlásának feltétele, hogy
a jogosult érvényes határon túli pedagógus-
igazolvánnyal, illetve oktatói kártyával ren-
delkezzen. Azon jogosultak, akik 2005-ben

Szakkönyvvásárlás
nem tudták igénybe venni a támogatást, az
idei keret mellett a tavalyi összeget is levá-
sárolhatják.

A kedvezményt csak személyesen lehet
igénybe venni, a meghatalmazásokat a Könyv-
tárellátó Közhasznú Társaság (KELLÓ) nem
fogadja el!

A KELLÓ az alábbi könyvesboltjaiban
biztosítja a kedvezmény igénybevételét: Kó-
dex Könyváruház (Budapest, V. kerület,
Honvéd utca 5.), Kazinczy Ferenc Köny-
vesbolt (Szeged, Jósika u. 34/a.).
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A kecskeméti Kodály Inté-
zetért Alapítvány és a Nemzeti
Civil Alapprogram támogatásá-
val 2006. április 18-a és 22-e
között valósult meg a határon
túli magyar ének-zenetanárok
30 órás tanfolyama.

A képzés célja elsődlegesen
az volt, hogy a hallgatók segít-
séget kapjanak Kodály zenei ne-
velési koncepciójának jobb meg-
ismeréséhez és gyakorlati alkal-
mazásához. Ennek érdekében
az órarendbe szolfézst, mód-
szertani előadásokat és óraláto-
gatásokat, közös hangképzést,
karéneklést, sőt hangversenye-
ket is beiktattak a szervezők.

A Felvidékről 13 zenepeda-

gógus vett részt a tanfolyamon.
A nyitóelőadást dr. Ittzés Mi-
hály tartotta, aki Kodály zenei
nevelési eszméi-megőrzendő
alapelvek címmel felvázolta a
mester életfilozófiáját, annak
művészi /zenei/, társadalmi és
pedagógiai vonatkozásait. Az
előadó hangsúlyozta Kodály
nemzetmentő politikáját, amit
a népdalokon keresztül látott
megvalósítani. Az emberi mű-
veltség múlhatatlan része a ze-
ne. Vagyis „zene nélkül nincs
teljes ember”/Kodály/. Továb-
bá fontosnak tartotta úgy taníta-
ni a zenét, hogy ne gyötrelem,
hanem gyönyörűség legyen a
gyermek számára. A közvetlen
megérzés útját vélte járhatónak.

Ennek műveléséhez az ének, a
karének a legegyszerűbb mód-
szer. A népzenétől egyenes út ve-
zet a nagy klasszikus zenéhez.

Kodály írásaiban hangsúlyoz-
ta „a zenei írás-olvasás fontos-
ságát, melyben a mozgó »dó«
olyan titkos szer, amivel a gye-
rekek sokkal hamarabb megta-
nulnak kottából énekelni, mint
más módszerrel”/Ittzés/. Az a-
lapiskola csak akkor éri el cél-
ját, ha nemcsak olvasni tanít,
hanem a jó és a rossz zene közti
különbséget is megérezteti. S
mindehhez jól képzett zenész
tanárra van szükség, aki hivatá-
sát szereti, és át tudja adni isme-
reteit a tanulóknak. „Akiben van

tehetség, köteles azt kiművelni
a legfelsőbb fokig, hogy ember-
társainak mennél nagyobb
hasznára lehessen. Mert min-
den ember annyit ér, amennyit
embertársainak használni, ha-
zájának szolgálni tud. Az igazi
művészet az emberiség emel-
kedésének egyik leghatalma-
sabb eszköze, s aki azt minél
több embernek hozzáférhetővé
teszi, az emberiség jótevője.”
/Kodály/

A naponta ismétlődő szolfé-
zsórákat Kontra Zsuzsanna és
Erdei Péterné vezette. A rela-
tív szolmizáció segítségével a
hallgatók főleg a pentaton nép-
dalokat ismergették Kodály
333 olvasógyakorlat és az Öt-

fokú zene c. munkáiból. A kép-
zés során alkalom nyílt egy ze-
neiskolai szolfézs óra meghall-
gatására, ez a Piarista Általános
Iskolában volt, és egy zene tago-
zatos általános iskola nyitott ó-
rájára bemenni /Kodály Iskola/.
A lenyűgöző épületegyüttesben
modern körülmények között fo-
lyik az ének-zeneoktatás.

A kicsinyek kórusa éppen cé-
défelvételre készült. A próba-
terem ideális körülményeket biz-
tosított a színvonalas kórusmun-
ka megvalósításához. Ezenkí-
vül bemutatták a gimnazisták
vegyeskarát a díszteremben. A
folyosón oklevelek hirdették a
kórusok hazai és külföldi sike-
reit. Kodály szellemisége itt tel-
jes mértékben érvényesült.

A tanfolyam órarendjéből
nem hiányozhatott a módszer-
tan sem, melyet nagy hozzáér-
téssel és lelkesedéssel Platthy
Sarolta magyarázott el.

Az előadások közül még
megemlíthető dr. Horváth Ág-
nes Kodály és az irodalom c.
elődása, melyben a zeneszerző-
re hatást gyakorolt irodalmi
műveket foglalta össze. Dr.
Ittzés Mihály Mozart és Bar-
tók varázslatos világáról be-
szélt. Maradandó élményt nyúj-
tott a videobemutatóval egybe-
kötött elemzése is Bartók szín-
padi műveiről.

Az esti programba még bele-

Határon túli ének-zenetanárok Kecskeméten

fért egy-egy komolyzenei kon-
cert, ill. a felejthetetlen Háry Já-
nos-előadás a Katona József
Színházban.

A tanfolyam befejeztével
Erdei Péter, a kecskeméti Ko-
dály Intézet igazgatója abbéli
reményének adott hangot, hogy
a hallgatók a tapasztalatokat ka-
matoztatni fogják majd otthoni
iskolájukban. Ezután minden
résztvevőnek átnyújtotta a ta-
núsítványt az elvégzett tanfo-
lyamról, és sok sikert kívánt ne-
kik. Zárszavában bizakodva
fejtette ki, hogy a jövőben is
kapnak lehetőséget a határon
túli magyar pedagógusok zenei
ismereteik bővítésére az intéz-
mény falai között.

Mészáros Magdolna
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A komáromi Selye János
Gimnázium diákjai méltón
képviselik iskolájukat, le-
gyen szó történelemről, nyel-
vi versenyekről, biológiáról,
anyanyelvi vetélkedőkről,
sportversenyekről, matema-
tikáról, kémiáról vagy éppen
fizikáról. Ez alól a földrajz-
versenyek sem jelentenek ki-
vételt, ahol a diákok országos
és nemzetközi versenyeken
egyaránt nagyfokú tudásról
tettek (és tesznek) tanúbi-
zonyságot. Évről évre sikerül
bizonyítaniuk, hogy a kitartó
munkának megvan a gyümöl-
cse. Ezeket a sikereket termé-
szetesen hosszas felkészülé-
sek előzik meg, amelyben oda-
adó, készséges segítőnk Fe-
hér István tanár úr.

A gimnázium diákjai min-
den évben bekapcsolódnak
nem csupán az SZK Oktatás-
ügyi Minisztériuma által
szervezett versenyekbe, de a
Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége által meg-
hirdetett rangos vetélkedők-
be is. Már hagyományai van-
nak iskolánkban a Kárpát-
medence elnevezésű nemzet-
közi szintű megmérettetés-
nek, melyről mindig kiemel-
kedő eredményekkel térhet-
tünk haza. Tavaly 3 diáklány
szerepelt sikeresen (Vrábel
Tünde – 5. hely, Zuber Szil-
via – 2. hely, Nagy Viktória
– 1. hely), így ők részt vehet-
tek a versenysorozat Kárpát-
alján megrendezett döntőjé-
ben, amely egy feledhetetlen
kárpátaljai körúttal volt ösz-
szekötve. Itt sem okoztak
csalódást: Vrábel Tünde és
Zuber Szilvia eredményesen
szerepeltek, Nagy Viktória a
2. helyen végzett. Mindemel-
lett csodás élményekkel gaz-
dagodtak: lehetőségünk nyí-
lott ellátogatni arra a helyre,
a Vereckei-hágóra, ahol Ár-

pád vezér átlépte a Kárpátok
bérceit, hogy új otthont ke-
ressen népének. Emellett
megismerhették a Zrínyi Ilo-
na nevével „fémjelzett” Mun-
kács várát, a Kölcseyt is meg-
ihlető Huszt várromjait, a
huszti erődtemplomot, Ung-
vár városát és várát.

Ugyancsak említésre mél-
tó a Kőrösi Csoma Sándor
földrajzverseny, melynek
Szekszárd városa ad otthont.

A verseny célja (akárcsak a
SZMPSZ által szervezett
„Kárpát-medence”), hogy
közelebb hozza a magyarlak-
ta régiókat, tanárokat, diáko-
kat, nem csupán Magyaror-
szágról, de tőlünk, a Felvi-
dékről, Erdélyből, Vajdaság-
ból és Szlovéniából is. A ven-
dégszeretet, a baráti hangu-
latban eltöltött percek kitűnő
példája a szekszárdi Garay Já-
nos Gimnázium, ahol minde-
mellett színvonalas, sokrétű,
igényes megmérettetés része-
sei lehettünk. Gőgh Orsolya
(8. hely), Vrábel Tünde (e-
redményes), Zuber Szilvia
(8. hely) és Nagy Viktória
(2. helyezés, 3. helyezés, 4. he-
lyezés – ez az elmúlt 3 év ered-
ménylistájának felel meg)
kapcsolódtak be, s vettek
részt a versenyen, már ami az

utóbbi 3 esztendőt illeti.
Szekszárd nem csupán tárgyi
tudást adott nekünk, sokkal
inkább barátokat, élménye-
ket, újszerű tapasztalatokat.
Tágult előttünk a világ, azóta
más szemmel tekintünk egy-
másra, még nagyobb érdeklő-
déssel fordulunk a határon
túli magyarság ügye, helyze-
te felé. Valóban fejlődtünk,
gazdagodtunk lelkiekben és
szellemileg.

Már hagyományosan vet-
tek részt gimnáziumunk di-
ákjai az Aranyosmaróton
megrendezett földrajzi olim-
pia kerületi fordulójában, a-
hol gimnáziumunk egész
Szlovákiából egyedüli ma-
gyar iskolaként képviselteti
magát már hosszú évek óta.
Erre különösen büszkék lehe-
tünk, hiszen a verseny szlo-
vák nyelvű, ez pedig jelentős
hátrányt jelent számunkra,
magyar anyanyelvűekre. Az
eddigi legszebb eredménye-
ket Bakos Olivér és Kalo-
csányi Erika érték el, akik
kategóriájukban kerületi győz-
tesek lettek, s az országos
döntőben 4., 6., ill. 10. helye-
zést szereztek. A verseny ösz-
szetett szerkezetű: egy nagy
terjedelmű, aktuális földrajzi
témákat, ill. környezetvédel-

mi problémákat tárgyaló
munkát kell összeállítanunk,
ami több hónapos kutató-
munka eredménye, és amit
ott a helyszínen meg is kell
tudnunk védeni, „természete-
sen” szlovák nyelven. Részét
alkotja továbbá a feladatla-
pok kitöltése, ám itt sincs
könnyű dolga a magyar diák-
nak, mert ugyan szótárt hasz-
nálhatunk a kérdések lefordí-
tásához, erre külön időt azon-
ban már nem kapunk. Ezek
ellenére mégis helytálltunk:
valamennyien a verseny ered-
ményes megoldói lettünk, és
a legszebb munkáért járó kü-
löndíjak egyikét is hazahoz-
tuk. Elhatároztuk, hogy az ál-
talunk érzékelt negatív tapasz-
talatok ellenére, mint például
a nem megfelelő technikai
felszereltség, jövőre még na-
gyobb lelkesedéssel veszünk
részt a versenyen, ahol a „ha-
zai” (maróti) diákokat is a há-
tunk mögé utasíthatjuk majd
az első három hely valame-
lyikéről. Szeretnénk köszö-
netet mondani Fehér István
tanár úrnak, aki évente felké-
szít minket a versenyre, és
buzdító szavaival tartja ben-
nünk a lelket, aminek kö-
szönhetően a Selye János
Gimnáziumot képviselte a
legtöbb versenyző az egész
kerületben. Az A kategória
versenyzői: Muszela Niko-
lett (25. hely), Hevesi Éva
(10. hely), Patócs Mária (7.
hely), Kovács Orsolya (6.
hely, különdíj), a B kategóriá-
ban pedig Buček Tímea (2.
hely) versenyzett. A verseny
dicséretére váljék, hogy az e-
gyütt, felkészüléssel eltöltött
idő egy összetartó, a földraj-
zért igazán lelkesedő kis csa-
patot alakított ki a Selye Já-
nos Gimnázium falai között.

Kovács Orsolya /1.C/
és Nagy Viktória /3.D/

Földrajzsikerek Komáromban
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Az emberi agy befogadó képessége
annál rugalmasabb, minél érthetőbb, fel-
dolgozhatóbb ingerek érik.

Köztudott, az impulzió sokszínűsége
szilárdabb jártasságok kialakítását teszi
lehetővé, tökéletesebben konzerválja az
elsajátított tudást. Tudományosan bizo-
nyított, az élet melyik szakaszában a leg-
produktívabb.

A professzor, tanár, pedagógus, tanító,
nevelő feladata kézenfogva vezetni a rá-
bízott ifjúságot, a legrövidebb úton elve-
zetni a csodálatos tudás birodalmába.

A kidolgozott, központilag jóváha-
gyott tematikus terv vezérfonalként segíti
a pedagógust munkájában. A munkaterv
javaslatot tesz, mennyi időt fordítson a
tanító a témakörök átvétele utáni begya-
korlására. Megfigyelésekre, kísérletekre
az 5. évfolyamban 6 óra a tervezett, a 6.
évfolyamban 7 óra, a 7.-ben 4 óra, a 8.-
ban 8 óra.

A szakos időrendi munkatervet készít,
ami lényegesen segíti a munkáját. A komp-
lett tudás magasabb szintre emelése érde-
kében hatásosabb lenne, ha a központilag
kiadott tematikus terv védőszárnyai alá
venné akár az ismétlést és a tanulmányi
kirándulást is. A földrajzhoz készült te-
matikus tervnek így részét képezné az ex-
kurzió szervezése. Az évi értékelés így
fogalmazódhatna: „...az előírt tananyagot
átvettük, a tanulmányi kirándulást meg-
valósítottuk.”

Felejthetelen csattanóval záródna min-
den évfolyamban a földrajz tanítása, ha
az év végén a tanulók többsége évfolya-
monként egy-, illetve kétnapos exkurzió-
val zárna az esztendőt.

Bátrabban fogalmazható az elképze-
lés. A jól szervezett iskola minimális a-
nyagi kiadás mellett, támogatók, pályá-
zatok segítségéből fedezheti a tanulmányi
kirándulás akár teljes kiadását.

A rugalmas iskolavezetés az intéz-
mény évi munkaterve részeként dolgozza
ki az exkurzió megvalósításának helyi
feltételeket tartalmazó változatát.

Példaként említve és a tornaljai helyi
viszonyokat figyelembe véve:

5. évfolyam – 1 napos a Remete-
kúthoz.

6. évfolyam – 1 napos: Revúca. A já-
rási székhely megtekintése, séta az első
szlovák nyelvű gimnáziumban.

7. évfolyam – 1 napos: Banská Byst-
rica. Ismerkedés a kerületi központtal, a
sznf városával.

8. évfolyam – 2 napos: ismerkedés a
Magas-Tátrával.

9. évfolyam – 1 napos: Bratislava.
Színházi előadás megtekintése.

Az iskola menetrendjébe bedolgozott
maradéktalanul megvalósított földrajzi
exkurzió minimálisra csökkenti a földraj-
zi analfabetizmust. Fokozatosan bővül a
tanulók látóköre.

Minimálisra csökkenti a fővárosban
nem járt, az ország határain belüli neve-
zetességeket nem ismerő leendő állam-
polgárok számát.

Az exkurzió szervezése az év elején
kezdődik. A szakos tanár tudja, hová, mi
célból tervezze a tanulmányi kirándulást.
Bőven marad idő eldönteni, kapcsolód-
jon-e az év végi osztálykiránduláshoz
vagy fordítva. Az utóbbi esetben a terve-
zést az osztályfőnökkel közösen végzik.

Példa az 5. évfolyam 1 naposra terve-
zett helyi nevezetességeket ismertető ex-
kurzióra.

Gyalogtúra.
Gyülekező az iskola épülete előtt 7.30-

tól 8.00-ig. A tanulók létszámának, ta-
nulócsoportoknak az ellenőrzése.

1. csoport – növények, állatok megfi-
gyelését végzik.

2. csoport – biztosítják a tájékozódás-
hoz a felszerelést.

3. csoport – a vöröskeresztes felszere-
lésért felelős.

4. csoport – gondoskodik a játékokról.
5. csoport – a gyűjtést szervezi.
6. csoport – ebédfelelősök.
7. csoport – krónikás, fényképész.
Ajánlatos az iskolán, illetve az osz-

tályban működő szülői szövetség aktivi-
zilása. A tervezett csoportok vezetését
szülők is irányíthatják. A Remetekútról
rövid beszélgetést tart a szakos pedagó-
gus. Tartalma:
– az élet keletkezése,
– a víz életszükséglet,
– tisztaság, környezetvédelem,
– hagyományok felelevenítése – aki a víz-
ből akár kortynyit iszik, sokáig fog élni,
állítják az idősek.

Az exkurziót vezető pedagógus felele-
veníti a közlekedés ide vonatkozó szabá-
lyait /zárt menetoszlop a forgalmas úton/.

Figyelemmel kíséri a meteorológiai je-
lentést, a tanulók teljesítőképességét.
Szünetet rendel. Időben értesíti a szülőket
az érkezés tervezett időpontjáról.

Példa a 8. évfolyamban tervezett két-
napos kirándulására.

Cél: az ország gyöngyszemének, a
Magas-Tátrának a megtekintése.

Gyülekező az iskola előtt. Indulás 8.00
órakor. Visszaérkezés autóbusszal a kö-
vetkező napon 17.00 órakor.

A szervezésbe, lebonyolításba szíve-
sen besegítenek az osztályszülői közös-
ség lelkes tagjai. A tanulócsoportok az
előbb említett példa alapján kapcsolód-
nak a megfigyelésekbe.

Térképen követhető a csodálatos táj,
az érintett Murányi-fennsík, Szlovák Pa-
radicsom. Megnevezhetők a hegycsú-
csok, völgyek, diadalittasan rohanó pa-
takok.

Érkezés a Tátrába, beszámítva a pihe-
nőt, 9.30-kor.

11.00 – a Belanský-barlang megtekin-
tése. /A látogatótól a legnagyobb kondí-
ciót igénylő szlovák barlanghoz hosszú,
meredek turistaút vezet./

12.30 – közös ebéd, pihenő.
14.00 – 17.00 – séta a Csorba-tó körül,

a magas síugrósánc megtekintése, válo-
gatás a hegycsúcsok között.

17.00 – 18.30 – elszállásolás, vacsora.
20.30 – utazás a csillagos égbolton.

Csillagképek megfigyelése távcső és
messzelátó segítségével. /Magyarázás
közben a tanár mutatópálca helyett erős
fényű elemlámpát használ./

A következő napon a közösen elfo-
gyasztott reggeli után 9.00-tól a Tátrai
Nemzeti Park múzeumának felkeresése.

12.00 – ebéd.
13.00 – 15.00 – vásárlás Poprádon a

Tesco áruházban.
17.00 - érkezés Tornaljára Kassán ke-

resztül, érintve a Szlovák Karszt területét,
elhaladva a Szádellői-völgy előtt.

A jól szervezett kirándulás éveken át
beszédtéma a családokban, életre szóló
élmény a tanulók számára. A pedagógus
fáradozásáért a fizetség a rendszerint erő-
sebb kézfogás, a hangosabb „csókolom”,
az őszinte, mélyről jövő felejthetetlen
mosoly.

Pierzchala József

Tanulmányi kirándulás földrajzból
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A népek tanítója, Come-
nius gondolatát idézte ver-
senyfeleletében Masaryk
Viktória, a komáromi Selye
János Gimnázium 3.D osztá-
lyos tanulója május 11-én a
„Poznaj slovenskú reč”
nyelvi verseny országos for-
dulóján, mikor a művelődés,
illetve a nyelvtanulás fontos-
ságáról elmélkedett. Való-
színűleg ez a gondolat is
hozzásegítette a győzelem-
hez, hogy megnyerje a ver-
seny 3. kategóriáját, mely-
ben a magyar tannyelvű gim-
náziumok és szakközépis-
kolák 15 legjobb tanulója
mérte össze tudását.

A „Poznaj slovenskú reč”
nyelvi verseny az idén hu-

szonötödik alkalommal került
megszervezésre. Negyedévszá-
zados történelme során kisebb-
nagyobb módosításokon ment
keresztül, egy dolog viszont ál-
landó jelleggel jelen van e ne-
mes versengésben: egyre maga-
sabb szintű tudást és egyre tö-
kéletesebb nyelvismeretet kö-
vetel a versenyzőktől. Tulajdon-
képpen ez az egyetlen országos
szintű verseny a magyar tan-
nyelvű iskolák tanulói számára,
ez az egyetlen fórum, amelyen
a magyar anyanyelvű diákok
bizonyosságot tehetnek az ál-
lamnyelv alapos ismeretéről.

Ha jobban belegondolunk,
az országos megmérettetésben
a verseny elnevezése már nem
is fedi teljesen a tartalmát, hi-

szen akik idáig eljutottak, már
régen ismerik – és nagyon jól
ismerik – a szlovák nyelvet, itt
már sokkal többről van szó,
mint csupán nyelvtudásról. A si-
kerhez vezető útmutató – leegy-
szerűsítve – a következő: végy
egy nagy adag szlovák nyelvis-
meretet, tegyél hozzá egy adag
általános tájékozottságot, egy
jó adag kreativitást, spékeld
meg a napi aktualitásokkal, fű-
szerezd szárnyaló fantáziával,
kitűnő memóriával és eredeti
ötletekkel, magabiztos fellépés-
sel és változatos stílussal, jól
dolgozd össze, és ha mindezt
hosszú hónapokon keresztül ki-
tartóan gyúrni fogod, remény-
kedhetsz a győzelemben.

E megmérettetésben a ko-

máromi Selye János Gimná-
zium rendszeresen képvisel-
teti magát, s néha sikerül –
mint az idén is – két „selyés-
nek” is eljutnia az országos
fordulóba. Viktórián kívül
az országos döntőben részt
vett a kerületi forduló győz-
tese, Bernáth Péter VII.D
osztályos tanuló is, aki az or-
szágos forduló ezüst sávjá-
ban végzett. A versenyzők
maguk is meglepődtek az e-
rős mezőny láttán. Mint
mondják, ekkora konkuren-
cia mellett nem is számítot-
tak győzelemre.

Most pedig jöjjön a győz-
tesnek kijáró klasszikus kér-
dés.

A kreativitást tartom a legfontosabbnak

Beszélgetés Masaryk Viktóriával, a Selye J. Gimnázium tanulójával
Viktória, milyen érzés leg-

jobbnak lenni?
– Határozottan jó. Nagy meg-

könnyebbülés és valamiféle e-
légtétel, hogy nem volt hiába-
való az igyekezetem, a több hó-
napos felkészülés, az állandó
olvasás, az információáradat el-
raktározása.

Melyik volt a legnehezebb,
illetve legigényesebb feladat?

– Ezt nem is tudom pontosan
megítélni, inkább az volt a
probléma, hogy egyszerűen
minden témára számítani lehe-
tett, nem tudhattam, hogy pél-
dául az Európai Uniót húzom-
e ki, vagy éppen a világban tör-
ténő terrorizmusról kell beszél-
nem. Szerencsére a kedvenc té-
mám, a nyelvtanulás fontossága
jutott nekem, ahol aztán a szlo-
vák barokk irodalommal kezd-
ve, Comeniusszal folytatva sa-
ját nyelvtanulási tapasztalata-
imról is beszélhettem.

Ez után a feladat után
mondtad: „Tanárnő, jó vol-
tam, nagyon jó voltam!”

– Talán ez akkor szerényte-

lenségnek tűnt, de én úgy érez-
tem, hogy valóban nagyot ala-
kítottam, hogy teljesen szabad-
jára engedhettem a fantáziámat.
Nagyon szeretem a nyelveket,
és azt hiszem, ezt a szeretetet a
zsűri is észrevette rajtam.

Mit tartasz a legfontosabb
tényezőnek egy ilyen nagy lé-
legzetű, átfogó jellegű meg-
mérettetés során?

– Ha valaki azt hiszi, hogy
itt elég tisztességesen bírni a
szlovák nyelvet, nagyon téved.
Az országos fordulóban már
mindenki nagyon jól beszél
szlovákul, ez feltétel. Személy
szerint a kreativitást tartom a
legfontosabbnak, az eredeti öt-
leteket, a fantáziát, a találó asz-
szociációkat és a szuverén véle-
ményalkotást. Szinte magam is
hallottam, hogy forognak az
agykerekeim... Meg aztán nem
árt egy kis szépírói véna sem.
És egy kis rátermettséggel erre
is fel lehet készülni, rá lehet han-
golódni, be lehet gyakorolni.
Készülni kell az egyes témákra,
hogy kétoldalnyi szakszöveget

szinte pontosan reprodukálni
tudjak, és hogy három egyszerű
szóból egy kerek, összefüggő,
tanulságos történetet tudjak
kreálni, amelynek poénja és ta-
nulsága is van.

Voltak már tapasztalataid,
jártál hasonló versenyeken?

– Kisiskolás koromban sike-
resen szerepeltem a „Poznaj”
kerületi versenyén, de tovább
nem juthattam, mert abban az
időben még nem szerveztek a
kis negyedikesek számára or-
szágos fordulót. Tény, hogy
mindig is vonzódtam a nyelvek-
hez, és kiskorom óta arra nevel-
tek a szüleim, hogy azokkal a
tantárgyakkal, amelyek érde-
kelnek, igyekezzek a szabad-
időmben is foglalkozni. Édes-
apám – pedagógus lévén – fon-
tosnak tartotta, hogy kiaknáz-
zam az adottságaimat, és min-
denben támogatott. Ezért is jöt-
tem a komáromi gimnáziumba,
mert ebben környezetem bizo-
nyos fokú garanciát látott, hogy
itt minden lehetőséget megka-
pok a kibontakozásra. Pedig

nem volt egyszerű, túl igényes
volt az iskola, az igazat meg-
vallva elsőben meg is akartam
futamodni...

Harmadikos vagy, előtted
a pályaválasztás.

– Gondolom, az előzőekből
világos, hogy nyelvekkel sze-
retnék foglalkozni, a szlovákon
kívül közel áll hozzám az angol
is. Később szeretnék egy román
nyelvet is felvenni, nagyon eg-
zotikusnak tartom a spanyolt.
Egyébként én valóban minden
alkalmat tudatosan kihaszná-
lok, hogy nyelvet tanuljak. Ren-
geteget olvasok szlovákul is –
mostanában már szinte csak
szlovákul –, és mivel közvetlen
rokonaim között nincsenek
szlovákok, sokat beszélgetek
szlovák ismerőseimmel, hogy
gyakoroljam a nyelvet.

Azt hiszem, ez a sikeres
nyelvtanulás titka.

Köszönöm a beszélgetést.

Molinekné Szénássy Ibolya
a versenyzők

felkészítő tanára
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Milyen alapgondolat ve-
zérelte a verseny elindítá-
sát? – kérdezem a kezdemé-
nyezőt és főszervezőt, Csémy
Mariannát, a gimnázium ta-
nárnőjét.

– A szlovákiai magyar tan-
nyelvű iskolákban a szlovák
nyelv és irodalom tanítása
fontos szerepet tölt be. Ez el-
képzelhetetlen az irodalom,
kultúra és a művészetek isme-
rete nélkül. Ezért a verseny fő
célja, hogy fejlesszük diákja-
ink szókincsét, nyelvi és kom-
munikációs készségét, meg-
szerettessük velük egy másik
nép irodalmát és kultúráját,
valamint lehetőséget adjunk
azoknak a tanulóknak, akik
szívesen szerepelnek nagykö-
zönség előtt.

Hogyan indult s miként
bővült a rendezvény?

– A verseny az elmúlt évek

során a szlovákiai magyar diá-
kok részére indított helyi kez-
deményezésből több járás is-
koláit megmozgató rendez-
vénnyé nőtte ki magát. A ke-
rületi megmérettetésnek im-
már hagyományosan a Selye
János Gimnázium ad otthont,
ahol a Komáromi, Lévai, Ér-
sekújvári, Vágsellyei és a
Nyitrai járás győztesei ve-
hetnek részt.

A vers- és prózamondó
versenybe az alapiskolák fel-
ső tagozatosai, valamint a
nyolcéves gimnáziumok alsó
tagozatos diákjai kapcsolód-
hatnak be.

A rendezvény akkor vált
nemzetközivé, amikor a szer-
vezők a 2001/2002-es tanév-
től nemcsak a szlovákiai ma-
gyar fiataloknak akartak sze-
replési lehetőséget adni, ha-
nem megszólítottak olyan

nemzetiségi iskolákat is Ma-
gyarországon, ahol oktatják a
szlovák nyelvet.

Öt éve, hogy a verseny a
határainkon is átívelt. Vál-
toztak-e ezzel a verseny sza-
bályai?

– Igen, mivel a magyaror-
szági szlovák tanítási nyelvű
iskolák diákjai lettek az V. és
VI. kategória versenyzői. Az
elmúlt években a magyaror-

szági szlovákok 10 iskolája
képviselte magát a komáromi
Selye János Gimnáziumban.
Érkeztek diákok és kísérő
pedagógusok Tótkomlósról,
Szarvasról, Nagycserkesz-
ről, Piliscsévről, Pilisszántó-
ról, Budapestről, Dabasról,
Békéscsabáról, Pilisszentke-
resztről, Pitvarosról.

A verseny bővítésének cél-
ja a kapcsolatteremtés volt a
magyarországi szlovák és a
szlovákiai magyar diákok és
a pedagógusok között, egy-
más kultúrájának megismeré-
se, egymás elfogadása.

A nemzetközivé bővülő e-
seményt az elmúlt évek so-
rán több neves személy is tá-
mogatta.

– Az évek során a verseny-

ben fővédnökséget vállalók
között a magyar és szlovák
társadalmi élet legmagasabb
rangú képviselőit találjuk. A
rendezvény fővédnökei vol-
tak: Rudolf Schuster, Bastr-
nák Tibor, Szigeti László, Ru-
dolf Chmel, Görgey Gábor.

Tavaly személyes jelenlé-
tével tisztelte meg a rendez-
vényt Dávid Ibolya, a magyar
parlament alelnöke és Csáky

Dobré slovo – Jó Szó
A verseny tizedik évfordulójára

Egy iskola nemcsak szűken vett oktatási feladatokat
lát el, hanem kisebb vagy nagyobb régiókban kulcssze-
replőjévé kell válnia a kulturális életnek, meg kell felelnie
bizonyos kihívásoknak, kezdeményezéseknek. Nekünk
szlovákiai magyar pedagógusoknak törekednünk kell ar-
ra, hogy összekötő kapocsként működjünk annak érdeké-
ben, hogy különböző kultúrákat, hagyományokat ismer-
tessünk meg egymással, diákjainkkal.

Ilyen törekvést szolgál a komáromi Selye János Gim-
náziumban az 1996/97-es tanévben induló Dobré slovo –
Jó Szó elnevezésű szlovák vers- és prózamondó verseny.

Pál, a szlovák kormány alel-
nöke, akik a verseny fővédnö-
kei voltak. Dávid Ibolya Ba-
bits soraival nyitotta meg a
versenyt: „Hiszek a testvéri-
ségben...” Utalt arra, hogy a
Duna menti népek a történe-
lem folyamán s ma is egymás-
ra voltak és vannak utalva, e-
zért nincs helye köztük ellen-
ségeskedésnek. Határok nél-
kül élni jó, de nem elég –
mondotta. Ezért van szükség
az ilyen rendezvényekre, a-
melyek egyúttal gyógyírt je-
lentenek a 20. század sebeire.
A „jó szó” híd is, amelyen át-
kelve jobban megismerhetjük
egymás kultúráját.

Csáky Pál ünnepi felszólalá-
sában azt hangsúlyozta, hogy
a mások kultúrája iránti nyitott-

Csémy Marianna, főszervező, Andruskó Imre, a gimnázium
igazgatója, Győrffy Csaba, Magyarország szlovákiai nagy-
követe, Juraj Migaš, Szlovákia magyarországi nagykövete

és Bastrnák Tibor polgármester.

A zsűri tagjai háttérben a résztvevőkkel
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Április 28-án az Ipolysági
Városi Könyvtár vendége volt
dr. Strédl Terézia, a Selye János
Egyetem tanára. A neves szak-
ember érdekfeszítő, több mint
egy órán keresztül gyakorlati pél-
dákon mutatta be szülőknek, pe-
dagógusoknak, hogyan lehet
szakszerűen megoldani családi
és iskolai konfliktusokat. Véle-
ménye szerint a problémák hátte-
rében legtöbbször a csonka csa-

ság kreatívabbá teszi az embert.
Főszervezőként hogyan

értékeli az idei jubileumi é-
vet s annak eredményeit?

A verseny tizedik, jubileu-
mi évfordulójára 2006. április
27-én került sor a Selye János
Gimnázium dísztermében.
Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy ebben az évben
is támogatásra talált rendez-
vényünk Ivan Gašparovič és
Sólyom László köztársasági
elnökök személyében, akik a
rendezvény fővédnökei vol-
tak, és támogatásukról bizto-
sították a versenyt.

Az idei versenyről

Az ünnepi megnyitón részt
vett Győrffy Csaba, Magyar-
ország szlovákiai nagykövete,
dr. Jozef Migaš, Szlovákia
magyarországi nagykövete,
Bastrnák Tibor, Komárom
polgármestere és Andruskó
Imre, a komáromi Selye János
Gimnázium igazgatója.

Csémy Marianna üdvözlő
beszédét a díszvendégek fel-
szólalásai követték.

Juraj Migaš elárulta a diá-
koknak és az őket kísérő pe-
dagógusoknak, hogy alapisko-
lásként ő nemcsak versmon-
dással, hanem versírással is
próbálkozott, és erre biztatta
a jelen lévő diákokat is.

Győrffy Csaba arra muta-
tott rá, hogy a kétnyelvűség az
élet bármely területén jobb ér-
vényesülést biztosít, tehát az
anyanyelv és a nemzeti identi-
tás mellett fontos a szlovák
nyelv minél alaposabb isme-
rete.

Andruskó Imre véleménye
szerint tájainkon csak a nem-
zetek és nemzetiségek békés
egymás mellett élése az egyet-
len járható út.

A többórás megmérettetés
után a következő eredmények
születtek.

I. kategória: 1. Belán Dó-
ra /Ógyalla/, 2. Majer Kitti
/Komárom/, 3. Noémi Žiač-
ková /Zsigárd/.

II. kategória: 1. Nyúl Dóra
/Léva/, 2. Benczová Gabriel-
la /Gímes/, 3. Borovská Vik-

tória /Vágsellye/.
III. kategória: 1. Magyar

Csilla /Nagycétény/, 2–2. Né-
meth Krisztina /Léva/ és Var-
ga Anna /Ógyalla/, 3. Jókai
Ágnes /Komárom/.

IV. kategória: 1. Horváth
Viktória /Komárom/, 2. Keil
Tibor /Zselíz/.

V. kategória: 1. Schmillig
Dóra /Nagycserkesz, Magyar-
ország/, 2. Szabó Renáta /Pit-
varos, Magyarország/, 3. Kó-
ka Szilvia /Nagycserkesz, Ma-
gyarország/.

VI. kategória: 1. Danyi Bé-
la /Pitvaros, Magyarország/,
2. Tóth Tamás /Nagycser-
kesz, Magyarország/.

A győztesek oklevélben és
értékes könyvjutalomban ré-
szesültek az SZK Oktatásügyi
Minisztériuma és a Nyitrai Ke-
rületi Hivatal jóvoltából.

A vetélkedő minden évben
élvezi a városi önkormányzat
támogatását is, és szerves ré-
sze a Komáromi Napok ren-
dezvénysorozatának.

Végezetül idézzük fel Bu-
gár Bélának, a szlovák parla-
ment alelnökének szavait, aki
tavaly levélben üdvözölte a
vers- és prózamondó verseny
résztvevőit: „Az Európai Uni-
óban különösen fontossá vált
egymás elfogadása, egymás
kultúrájának megismerése.
Ettől válhat a sokszínű Euró-
pa egységessé, és ez teremti
meg a nemzetek békés együtt-
élésének alapjait. A mai ver-
seny nagyban hozzájárul en-
nek a feladatnak a teljesítésé-
hez. Bebizonyosodott, hogy a
Jó Szóra mint versenyre szük-
ség van, de igen nagy szüksé-
günk van a jó szóra a szó hét-
köznapi értelmében is. Ma-
napság hiánycikk a jó szó.
Egyre inkább kiveszik az em-
beri kommunikáció kelléktá-
rából. Pedig egy-egy jó szó
csodákra képes, legyőzi a fáj-
dalmat, s hallatán új remény-
re ébredünk. Ne fukarkodjunk
hát használatával. Ajándé-
kozzuk meg egymást és ma-
gunkat a jó szó örömével!”

Farkas Adrianna
Fotó: Holczhei Árpád

Hírek az Ipoly mentéről
Anyanyelvünk összeköt

Április 28-án került sor Ke-
mencén az Ipoly menti kisisko-
lák szavaló- és prózamondó
versenyére. A határon túli ren-
dezvényen 13 iskola tanulói
vettek részt, 8-an az ipolysági

Pongrácz Lajos Alapiskolából.
A nemzetközi megmérettetésen
többen kiemelkedő eredményt
értek el. Képünkön az iskolát
képviselő tanulók a verseny be-
fejezése után.

A nevelésről egy pszichológus szemével
lád, a televízió negatív hatása, a
kényelem, az elkényeztetés és a
kommunikáció hiányosságai áll-
nak. A gyakorta tapasztalható ag-
resszivitás mögött is megoldatlan
problémák lehetnek. Szükség
lenne több konfliktuskezelő tré-
ningre, továbbképzésekre az is-
kolákban, szakemberek igénybe
vételére, hogy kevesebb legyen
a sérült gyermek és sérült felnőtt.

-lt-

Az Ipoly két oldalán működő iskolák közötti jó együttműkö-
dést bizonyítja az a sportnap is, melyre évente sor kerül változó
helyszínnel. Szob után az idén május 20-án Kemencén találkoztak
8 iskola tanulói, hogy atlétikában, labdajátékokban és ügyességi
versenyszámokban összemérjék erejüket. Képünkön az ipolysági
Pongrácz Lajos Alapiskola csapata látható.

Ipoly menti sportnapok
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége a nyár folyamán megszervezi
a XV. Nyári Egyetemét, melynek időpont-
jai és helyszínei:
– Dunaszerdahely, 2006. július 9–14.,
– Komárom, 2006. július 10–15.,
– Rimaszombat, 2006. augusztus 6–11.

A meghirdetett szakcsoportok száma
Dunaszerdahelyen 13, Komáromban 3,
Rimaszombatban 12. A szakcsoportok
programja 30 órás.

A programok tartalmi felépítése nem
teszi lehetővé az átjárást, ezért csak egy
szakcsoportba lehet jelentkezni. Egy-egy
szakcsoport indításának a feltétele, hogy
arra legalább 20 fő bejelentkezik. A peda-
gógusok és az oktatásügyi dolgozók mel-
lett valamennyi programra jelentkezhet-
nek a pedagógiai pályára készülő egyetemi
hallgatók is. A nyári egyetem Dunaszerda-
helyen és Rimaszombatban vasárnap
18.00-kor kezdődik, és pénteken 13.00 ó-
rakor fejeződik be, míg Komáromban hét-
főn 13.00-kor kezdődik, és szombaton
12.00-kor ér véget. A nyári egyetem szak-

mai programjait minden helyszínen egyéb
programok gazdag kínálata (városnézés,
történelmi kirándulások, tankönyv- és tan-
eszköz-bemutatók, meghívott vendégek
előadása stb.) egészíti ki.

Jelentkezési határidő június 12. Jelent-
kezni az SZMPSZ honlapjáról letölthető
jelentkezési lapon (www.szmpsz.sk) lehet
az alábbi címek valamelyikén: levélcím:
SZMPSZ, P. O. Box 49, 94501 Komárno;
e-mail: szmpsz@szmpsz.sk; fax: 035/771-
4756. Jelentkezési lap az SZMPSZ területi
választmányai elnökeinél és a regionális
pedagógiai központok vezetőinél is besze-
rezhetők. A jelentkezéssel együtt a meg-
rendelt ellátást is magába foglaló részvéte-

Komárom – 2006. július 10–15.

Ssz. Tanfolyam megnevezése
KM - 1    Vizuális nevelés  tanítók, óvodapedagógusok és nevelőnők részére 
KM - 2    Drámapedagógia 
KM - 3    Ének-zene képzés diákkórusok vezetői részére 

Az SZMPSZ XV. Nyári Egyeteme
li díj az SZMPSZ-tagok és az egyetemi
hallgatók számára 700 korona, a többi pe-
dagógusnak 950 korona.

A részvételi díjat a jelentkezés elfoga-
dása után kell befizetni. Erről az SZMPSZ
komáromi központi irodája írásban értesíti
a jelentkezőket.

Az érdeklődők bővebb információkat
az alábbi telefonszámokon kérhetnek: ko-
máromi központi iroda – 035/7714755,
035/7713572; galántai elnöki iroda – 031/
7807928; Rimaszombati Regionális Peda-
gógiai Központ – 047/5631205.

A nyári egyetem iránt érdeklődők az
alábbi szakcsoportok közül választhatnak.

/jt/

Sorszám Tanfolyam megnevezése
DSZ - 1    Tehetséggondozás

DSZ - 2
   Digitális tananyagszerkesztés informatikusok-
nak és az informatikában jártas pedagógusok 
részére – LAPODA 

DSZ - 3    Magatartászavaros és tanulási nehézségekkel 
küszködő gyermekek fejlesztése 

DSZ - 4    Tanulásmódszertan, a tanulás tanítása
DSZ - 5    Osztályfónöki kompetenciák fejlesztése
DSZ - 6    Konfliktuskezelés az iskolában 
DSZ - 7    Óvodapedagógia
DSZ - 8    Egész napos iskolaprogram
DSZ - 9    Játék és személyiségfejlesztés

DSZ - 10    Gyógypedagógia pedagógiai és pszichológiai 
tanácsadók, ill. gyógypedagógusok részére

DSZ - 11    Digitális tananyagszerkesztési lehetőségek 
nem informatikusok részére

DSZ - 12    ECDL  (felkészítés a vizsgára, vizsga a 
programot alkotó utolsó 3 összetevőből)

DSZ - 13    Diáktánccsoportot irányító pedagógusok 
koreográfiai képzése

Dunaszerdahely – 2006. július 9–14. Rimaszombat – 2006. augusztus 6–11.

Sorszám Tanfolyam megnevezése

RSZ - 1    Tehetséggondozás 

RSZ - 2    Projektpedagógia 

RSZ - 3    ECDL (felkészítés az utolsó 3 összetevő vizsgára 
és vizsga)

RSZ - 4    Digitális tananyagszerkesztés  LAPODA 

RSZ - 5    Magatartászavar és hiperaktivitás felismerése és 
pedagógiai „kezelése” 

RSZ - 6    Tanulásmódszertan 

RSZ - 7    Kézművesség 

RSZ - 8    Tehetséggondozás a matematika és az informa-             
tika területén 

RSZ - 9    Belső Gondozói Rendszer 

RSZ - 10    Óvodapedagógia 

RSZ - 11
   Romaprogram: a roma etnikumhoz tartozó tanulók 
nevelési, művelődési problémáinak feltárása és 
pedagógiai kísérlek a problémák megoldására

RSZ - 12    Diáktánccsoportot irányító pedagógusok 
koreográfiai képzése
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége és a Selye János Egyetem
szakmai napot szervez azon iskolák és pe-
dagógusok részére, akiknek mindennapi
munkájában gondot jelentenek a tanulási
nehézségekkel küszködő, sajátos nevelési
igényű tanulók és integrálásuk az alapisko-
lai osztályokban.

A konferencia két helyszínen, két idő-
pontban, azonos programmal kerül meg-
rendezésre: a nyugat-szlovákiai régió szá-

mára június 6-án Komáromban a Selye
János Egyetem Danubius előadótermé-
ben, míg a közép- és kelet-szlovákiai ér-
deklődők számára június 13-án Loson-
con a Kármán József Alapiskolában.
Részvételi szándékukat jelezzék a pedagó-
guszövetség honlapján (www.szmpsz.sk)
található jelentkezési lapon: a komáromi
előadásra legkésőbb június 1-ig, a loson-
cira június 6-ig.

A programot és az előadókat az SZMPSZ

szakértői csoportja biztosítja, amely a Se-
lye János Egyetemmel karöltve a jövőben
szeretne konkrét, hatékony segítséget
nyújtani az alapiskoláknak a tanulási zava-
rokkal küszködő gyerekekkel való napi te-
vékenységhez.

Felhívjuk az érdeklődő pedagógusok
figyelmét, hogy a jelentkezőknek írásban
már visszajelzést nem küldünk.

Ebédet a szervezők biztosítanak.

Szakmai nap a sajátos nevelési igényű tanulókról

Program:
9.00 – 9.30 Prezentáció
9.30 - 9.40 Megnyitó: Pék László SZMPSZ-elnök
Ülésvezető: Vörös Mária iskolaigazgató
9.40 – 10.20 A pedagógia és a gyógypedagógia köl-

csönhatásai a gyakorlatban – Torda Ágnes klinikai gyer-
mek-szakpszichológus, főiskolai docens, ELTE, Budapest

10.20 – 10.50 A sajátos nevelési igényű tanulók – Strédl
Terézia pszichológus, tanszékvezető, SJE, Komárom

11.15 – 12.00 Iskolai segítő hálózat – egy kérdőíves fel-
mérés eredményei – Mészáros Mária gyógypedagógus és
Perleczky Annamária logopédus

12.00 – 12.30 Az integrációval kapcsolatos hazai elő-
írások és dokumentáció – Maňka Veronika gyógypedagó-
gus

A Mentor Könyvesbolt árusítással egybekötött könyvbemu-
tatója

13.30 – 15.00 Tanulási nehézségek, tanulási zavarok –
Kovács Éva gyógypedagógus, Budapest

15.00 – 15.30 Hazai gyógypedagógusok alkalmazott
módszerei – Mészáros Mária gyógypedagógus, Misák Judit
gyógypedagógus, Forró Zsuzsa tanár, SJE, Komárom

15.30  Zárszó – Németh Margit pszichológus, Selye János
Egyetem, Komárom

Az SZMPSZ felhívja az érdeklődő pe-
dagógusok figyelmét, hogy a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség meghívására
felvidéki magyar pedagógusok vehetnek
részt a 2006 nyarán a kárpátaljai nyári aka-
démián.

Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról

1. ÉNEK-ZENE-NÉPTÁNC, KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉS TISZAPÉTERFALVA  2006. július 3–8.
2. SZÁMÍTÁSTECHNIKA KEZDŐKNEK BEREGSZÁSZ 2006. július 3–8.
3. ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE BEREGSZÁSZ 2006. július 3–8.
4. ANGOL SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE BEREGSZÁSZ 2006. július 3–8.
5. NÉMET SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE BEREGSZÁSZ 2006. július 3–8.
6. TÖRTÉNELEM SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE BEREGSZÁSZ 2006. július 3–8.

7. INFORMATIKATANÁROK ÉS ISKOLAI 
RENDSZERGAZDÁK TOVÁBBKÉPZÉSE

BEREGSZÁSZ  2006. július 17–22.

8. TANÍTÓK TOVÁBBKÉPZÉSE BEREGSZÁSZ 2006. július 17–22.
9. ISKOLAI KÖNYVTÁROSOK TOVÁBBKÉPZÉSE BEREGSZÁSZ 2006. július 17–22.
10. MATEMATIKA SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE BEREGSZÁSZ 2006. július 17–22.

11. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS TANÁROK 
TOVÁBBKÉPZÉSE

BEREGSZÁSZ 2006. július 17–22.

Kárpátaljai nyári akadémia 2006
(www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési
lapon lehet június 12-ig. Bővebb felvilá-
gosítást Jókai Tibor irodavezető ad (035/
7713572, 035/7714755;  szmpsz@szmpsz.
sk). Az utazást mindenkinek egyénileg kell
megoldani. Elszállásolás a II. Rákóczi Fe-
renc Kárpátaljai Magyar Főiskola kollé-

giumában 2-3 ágyas, fürdőszobás szobák-
ban. Napi háromszori étkezés biztosítva.
A jelentkezők június 23-ig írásban értesí-
tést kapnak.

Jelentkezni az alábbi tanfolyamokra
lehet. /jt/
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„Végtelen időben, véghetetlen a termé-
szet, véghetetlen a világ könyve: a mathe-
zis az a gyertya, amely nélkül olvasni nem
lehet.” Bolyai Farkas

Az idén nyáron immár harmadízben
szervezek, ill. rendezek tanulmányi tábort
felvidéki magyar diákok számára. Célom,
hogy a magam szerény eszközeivel előse-
gítsem jobb boldogulásukat, továbbá meg-
erősítsem hitüket, büszkeségüket magyar-
ságukban. A kialakult menetrend szerint
az órákat délelőttönként tartjuk, a délután
pedig a kikapcsolódásé. Derült estéken a
csillagászatnak is hódolhatunk: van egy 20
cm-es tükörrel rendelkező tükrös távcsö-
vem.

Azon középiskolások és első éves egye-
temisták, főiskolások jelentkezését várjuk,
akik matematikából és fizikából mélyebb
ismeretek megszerzésére törekszenek, de

2006 őszén a Magyartanárok Egye-
sülete és a Krónika Nova Kiadó fennállása
10. évfordulóját ünnepli. Ennek alkalmá-
ból közösen írnak ki pályázatot magyar-
tanárok részére. A pályázat célja, hogy
minél több tanulmány szülessen az álta-
lános iskolában, a szakiskolában és a kö-
zépiskolákban tanított vagy tanítható mű-
vek iskolai feldolgozásáról. A tanulmá-
nyok mellékletként tartalmazhatnak
oktatási (segéd)anyagokat, óravázlatokat
is.

Pályázati témák
1. Móra Ferenc Aranykoporsó című re-

gényének tanítási lehetőségei az általános
iskolában

2. Babits Mihály lírájának tanítási lehe-
tőségei a középiskolákban

3. Egy mű, szerző vagy műcsoport taní-
tása a kortárs irodalomból

(E témában kortárs műveknek az 1970
után keletkezett alkotásokat tekintjük. Ez
utóbbi témát ajánljuk mind az általános,
mind a középiskolában, mind a szakisko-
lákban tanító kollégáknak. E témában
gyermekirodalmi, ifjúsági és felnőtt művek
egyaránt feldolgozhatóak.)

Pályadíjak
1. díj = 100 000 Ft

A Magyartanárok Egyesülete és a Krónika Nova Kiadó
közös pályázata magyartanárok számára

Pályázati felhívás

2. díj = 80 000 Ft
3. díj = 60 000 Ft
További értékes különdíjak és könyv-

jutalmak.
Pályázni csak új, eddig meg nem jelent

tanulmányokkal lehet. A díjazott és juta-
lomban részesített pályaműveket a Króni-
ka Nova Kiadó Könyvtár és Katedra című
könyvsorozatának 3. kötetében – a szoká-
sos szerzői honorárium ellenében, a szerző
rövid bemutatásával – megjelenteti. A
könyvbeli megjelenéshez a pályázat kiírói
fenntartják a jogot, hogy megszerkesszék,
szükség esetén rövidítsék a tanulmányo-
kat, esetleg átdolgozásukat javasolják.

Beküldési határidő: 2006. szept. 10.
Eredményhirdetés: 2006 novemberé-

ben az egyesület konferenciáján.
A pályázat jeligés. A tanulmányokat

három példányban kérjük beküldeni a Ma-
gyartanárok Egyesülete postacímére: H-
1088 Budapest, Múzeum u. 7. Kérjük,
hogy a pályázók egy leragasztott kis borí-
tékban az alábbi adatokat adják meg: név,
munkahely, iskolatípus, lakcím, telefon-
szám (otthoni és mobil), e-mail cím.

Magyartanárok Egyesülete és
Krónika Nova Kiadó

A Komáromi Magyar Gimnázi-
um Öregdiákjainak és Tanárainak
Baráti Köre és a Selye János Gimná-
zium igazgatósága tisztelettel meg-
hívja a Komáromi Bencés Gimná-
zium, valamint a Király püspök utcai
épületben később különböző neve-
ken működő utódiskolák és a Peda-
gógiai Iskola volt növendékeit, vala-
mint huzamosabb ideig itt tanító ta-
nárait

2. NAGYTALÁLKOZÓJÁRA.

Időpont: 2006. június 3., szom-
bat.

Helyszín: a Selye János Gimná-
zium, Komárom.

Program

9.00 A Selye János Gimnázi-
um diákjainak rövid műsora után
köszöntőt mondanak: dr. Bastrnák
Ferenc, a baráti kör elnöke, Szigeti
László oktatásügyi miniszter, Dol-
ník Erzsébet, parlamenti képviselő,
dr. Bastrnák Tibor, Komárom vá-
ros polgármestere és Andruskó Im-
re, az SJG igazgatója.

9.30 A Vas és az Arany Ma-
túra oklevelek átadása (díszterem)

10.00 Előadások: A honfogla-
lás körüli kérdőjelek; Az 1956-os
forradalom

11.00 A Hites Kristóf-terem
ünnepélyes névadója /méltató: dr.
Szabó Rezső/

11.30 Érettségi találkozók az
osztályokban

15.00 Érettségi találkozók az
osztályokban

10 órától a baráti kör tagjai és
vendégei részére büfé és könyvsá-
tor áll rendelkezésre az udvaron. A
különböző fészekaljakból kikerült
volt diákokat – az érettségi találko-
zójukat erre a napra szervezőket is
– szeretettel várjuk az előadásokra
és kötetelen beszélgetésre, ismerke-
désre.

Főszervezők: dr. Bastrnák Fe-
renc nyugalmazott főorvos, a baráti
kör elnöke és Andruskó Imre, a
gimnázium igazgatója.

várjuk azokat is, akik váratlan égi jelre
most döbbentek rá, hogy ezen varázslatos
világgal megismerkedjenek. A tárgyak ok-
tatását számítógépes programok és kísér-
leti eszközök teszik szemléletessé.

A tábor színhelye Uppony község, a-
mely félúton helyezkedik el Ózd és Ka-
zincbarcika között a Bükk hegységben,
festői környezetben. A falutól néhány száz
méterre található a 8 km kerületű, Y alakú
Lázbérci-víztároló.

Jelenlegi kormányunktól egy fillér tá-
mogatásra sem gondolhatok, ezért mecé-
nások után futkosok jelenleg is. A Rákóczi
Szövetség tavaly fölajánlotta támogatását,
amire az idén is számítunk. Azt kérem,
hogy a jelentkezők adják meg, milyen a-
nyagi megterhelést tudnak vállalni! Szó le-
het kísérő tanárok fogadásáról is. Az ilyen
irányú szándékot, kérem, jelezzék!

Dr. Tamás Gyula

Tanulmányi tábor
Uppony, 2006. júl. 30. – aug. 10.

Meghívó
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1.  Név, titulus (a személyazonossági alapján), nőknél a leánykori név
   Név: ......................................................... Leánykori név: .....................................
2.  Pontos lakcím – irányítószám, község, utca, házszám (a személyazonossági
   alapján):  Ir. sz. .................. Község: ...............................................................

Utca, h.sz. .....................................................................................................
3.  Születési hely, dátum

Sz. hely: ....................................................... dátum: ....................................
4.  Születési szám (rodné číslo): ...................................................................
5.  Állampolgárság: ......................................................................................
6.  Családi állapot:  .......................................................................................
7.  Személyazonossági száma: ......................................................................
8.  Számlaszám és a bank kódja: .............................................../...................
9.  Telefonszám: ............................................................................................

Az űrlapot, kérem, nyomtatott betűvel kitölteni, és a kért adatokat a követ-
kező címre elküldeni:  SZMPSZ, P. O. Box 49, 94501 Komárno 1.

Buzgó Rita, az SZMPSZ gazdasági felelőse

A cikkírók munkaszerződéséhez a következő adatokra van szükség:

Munkatársaink figyelmébe

A Kárpát-medencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság mérkőzéseinek
eredményei:

1. csoport: Bátorkeszi – Szenc 2:1, Bá-
torkeszi – Kéménd 10:1, Szenc – Ké-
ménd 5:0.

2. csoport: Kodály Z. AI – Búcs 6:0,
Vágfarkasd – Búcs 5:2, Kodály Z. AI –
Vágfarkasd 0:1.

3. csoport: Illésháza – Kürt 9:0, Ekel
– Kürt 3:0, Ekel – Illésháza 0:3.

4. csoport: Nagymagyar – Csallóköz-
aranyos 1:1, Nyárasd – Csallóközaranyos
1:0, Nagymagyar – Nyárasd 2:0.

5. csoport: Felsőszeli – Alistál 1:3,
Felsőszeli – Gimnázium DSZ 3:1, Alistál
– Gimnázium DSZ 9:0.

6. csoport: Negyed – Vámbéry Á. AI
2:0, Nagymácséd – Vámbéry Á. AI 1:0,
Negyed – Nagymácséd 1:1.

A csoportok végeredménye

1. csoport: 1. Bátorkeszi Kováts J. A-
lapiskola – 6 pont, 2. Szenczi Molnár
Albert MTNY Alapiskola, Szencz – 3
pont, 3. Kéméndi Petőfi S. MTNY Alap-
iskola – 0 pont.

2. csoport: 1. Vágfarkasdi MTNY A-
lapiskola – 6 pont, 2. Kodály Zoltán MT
NY Alapiskola, Dunaszerdahely – 3 pont,
3. Búcsi MTNY Alapiskola – 0 pont.

3. csoport: 1. Illésházy I. MTNY A-
lapiskola, Illésháza – 6 pont, 2. Hetényi
János MTNY Alapiskola, Ekel –3 pont,

3. Kürti MTNY Alapiskola – 0 pont.
4. csoport: 1. Nagymagyari MTNY A-

lapiskola – 4 pont, 2. Nyárasdi Alapisko-
la – 3 pont, 3. Kóczán Mór MTNY Alap-
iskola, Csallóközaranyos – 1 pont.

5. csoport: 1. Alistáli MTNY Alapis-
kola – 6 pont, 2. Széchényi I. MTNY A-
lapiskola, Felsőszeli – 3 pont, 3. Vámbé-
ry Á. Gimnázium, Dunaszerdahely – 0
pont.

6. csoport: 1. Pongrácz Á. MTNY A-
lapiskola, Negyed – 4 pont, 2. Nagymá-
csédi MTNY Alapiskola – 4 pont, 3. Vám-
béry Á. MTNY Alapiskola, Dunaszerda-
hely – 0 pont.

Minden csoportból az első két csapat
jutott tovább.

A középdöntőben három négyes cso-
port lesz /ennek időpontja május 24./, a-
melyekből az első helyezettek jutnak a
négyes döntőbe, ahol csatlakozik hozzá-
juk a keleti régió győztese, Királyhelmec
csapata.

A középdöntő csoportbeosztása

1. csoport: Alistáli Alapiskola, Nagy-
magyari Alapiskola, Hetényi János Alap-
iskola, Ekel és Nagymácsédi Alapiskola.

2. csoport: Kodály Z. AI, Dunaszerda-
hely, Bátorkeszi Kováts J. AI, Bátorkeszi,
Pongrácz Á. AI, Negyed és Széchenyi I.
AI, Felsőszeli

3. csoport: Vágfarkasdi AI, Illésházy

I. AI, Illésháza, Szenczi Molnár Albert
AI, Szenc és Nyárasdi AI.

A lebonyolítás rendje. A csapatok a
csoportokon belül mérkőznek egymással
mindenki mimdenkivel. Minden csoport-
ból az első helyezett jut tovább. A csapa-
tokban 1991. január 1-jén vagy azután
született diákok játszhatnak.

Kérem a csapatok vezetőit, hogy a
mérkőzésekre vigyenek magukkal az is-
kola igazgatója által aláírt és lepecsételt
névsort.

Sok sikert kívánok!

Ibolya Olivér
Tel./fax: 031/5522432

mobil: 0905-391882
e-mail: ibolya@zsmkomds.sk

A Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége 2006. július 8-tól 13-
ig Komáromban harmadik alkalom-
mal szervezi a Jókai Mór vers- és pró-
zamondó tábort az alapiskolák tanulói
részére.

A foglalkozásokat hazai és ma-
gyarországi szakemberek végzik.
Programkínálatunkban szövegelem-
zés- és előadás, beszédtechnikai fog-
lalkozások, valamint pápai tanul-
mányút szerepel.

A tábor részvételi díja bentlakók-
nak 950 korona, hazajáróknak 500
korona. A táborozók ellátásának to-
vábbi költégeit az SZMPSZ fedezi.
Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról
(www.szmpsz.sk) letölthető jelentke-
zési lapon lehet 2006. június 14-ig.

Bővebb információt Jókai Tibor
irodavezető ad a 035/7714755 vagy
a 035/7713572 telefonszámokon.

A jelentkezési lapot a következő
címre várjuk: SZMPSZ, P. O. Box 49,
94501 Komárno vagy e-mail címünk-
re (szmpsz@szmpsz.sk).

Magas létszám esetén a gyerekek
besorolását a jelentkezési sorrend a-
lapján fogjuk meghatározni.

Részletes programot a visszajel-
zéssel küldünk.

/jt/

III. Jókai Mór vers-
és prózamondó tábor

A Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság



Nagy megtiszteltetésben volt része
2006. május 4-én gimnáziumunk ta-
nári karának és diákságának, amikor
az iskola dísztermében köszönthették
Habsburg Ottót. Bár iskolapoliti-
kánk része minél több híres szemé-
lyiséggel megismertetni diákjainkat,
hogy konkrét életutakból meríthesse-
nek példát, ez utóbbi látogatás mégis
különlegesnek számít, hisz az utolsó
magyar király, IV. Károly fiával talál-
kozhattunk.

Ezen a napon tapintható volt isko-
lánkban a felfokozott várakozás. Az
iskolarádión keresztül ismertettük
Habsburg Ottó gazdag életútját, az
európai politikus munkáját. Az elő-
adásra kijelölt osztályok diákjai pe-
dig kérdéseiket fogalmazták. Délelőtt
10 órakor a zsúfolásig megtelt díszte-
remben lelkes tapssal köszöntöttük a
94 éves politikust, aki az első percben
elnyerte valamennyiünk szimpátiáját.
Andruskó Imre igazgató üdvözlésé-
ben az 1916/17-es tanévből származó
évkönyvet mutatott a becses vendég-
nek, amelyben az akkori Szent Bene-

dek-rendi Katolikus Főgimnázium –
a mostani intézmény elődje – búcsút
vett az 1916 novemberében elhunyt
Ferenc Józseftől, és köszöntötte az
1916. december 30-án megkoroná-
zott IV. Károlyt, Habsburg Ottó édes-
apját.

A politikus előadásában elsősor-
ban azokról az óriási lehetőségekről
beszélt, amelyek az európai uniós
csatlakozással nyíltak meg országa-
ink előtt. Közvetlen, egyszerű, de
mély gondolatisággal átszőtt beszé-

de lenyű-
gözte fiatal
hallgatóit.
Jó volt látni
diákja ink
tekin teté-
ben azt az
odafigye-
lést, érdek-
lődést, me-
lyet a 94 é-
ves politi-
kus előadá-
sa váltott
ki. Elsősorban hozzájuk szólt, amikor
az egységesülő Európa és a megnyílt
határok jelentőségét hangsúlyozta.
Saját életének tapasztalatait, a 20.
század politikai viharait hozta fel el-
lenpéldaként, hogy érzékeltesse, mi-
csoda lehetőséget jelent az Európai
Unió fiataljaink számára. Hangsú-
lyozta azt is, hogy a siker kulcsa az
együttműködés, a munka és toleran-
cia. Arra buzdította fiataljainkat,
hogy a jobb és könnyebb együttmű-
ködés érdekében minél több idegen

n yel vet
sa já t í t -
sanak el,
t e r m é -
szetesen
a nemzeti
ö n a z o -
n o s s á g
megtar-
tása mel-
lett.  A
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egysze-
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jegyezte meg, hogy ő maga 7 nyelven
beszél és még latinul is. A jó együtt-
működéshez alapvetőnek tartja a
történelem és földrajz megfelelő is-
meretét. Rámutatott arra a pozitív fo-
lyamatra, melynek eredményeként a
Duna-medence népei újra egy közös-
ségben élhetnek, ahol a magyar nem-
zetnek ismét kulcsszerepe lehet föld-
rajzi elhelyezkedése, kulturális érté-
kei és tudományos eredményei alap-
ján. Felhívta a figyelmet Szent István
király reánk hagyott intelmeire, ame-

lyek fontos eleme más nemzetek tag-
jainak befogadása. Büszkén szólt a
világhírű magyar tudósokról, akik kö-
zül többnek személyes ismerőse.
Megemlítette, ma is vannak magyar
fiatalok a tudományos világ és gazda-
ság élvonalában – és azt sem tartotta
kizártnak, hogy éppen a hallgatóság
körében ül a jövő új Nobel-díjasa.

Visszaemlékezései a 20. század
nagy történelmi sorsfordulóira, vala-
mint személyes találkozásainak meg-
elevenítése a kor nagy politikusaival
(például Roosevelttel, kinek tanács-
adója is volt) élő történelemórává
változtatták előadását.

A lenyűgöző, csaknem egyórás
előadást kérdések sora követte. (Ta-
nulóink részéről soha korábban ennyi
bátor kérdés. Mit tesz a jó szónok?!)
Diákjainkat érdekelte Habsburg Ottó
konkrét véleménye az EU további bő-
vítéséről, Törökország EU-csatlako-
zásáról, a Beneš-dekrétumok jogvitá-
járól, nemzet és európaiság összekap-
csolásának lehetőségéről. A kissé fá-
radt politikus türelemmel és empátiá-
val válaszolt kérdéseinkre, majd
előkerültek az emlékkönyvek vagy
éppen a kéznél lévő füzetek, melyek-
be a legnagyobb szeretettel írta be-
cses vendégünk autogramját.

Dr. Habsburg Ottó előadása vala-
mennyiünk számára felejthetetlen él-
mény marad. Ahogy végzős, negyedi-
kes diákjaink fogalmazták: „Igazi élő
példát, útravalót kaptunk magyar-
ságból, európaiságból, emberség-
ből!” Köszönjük.

Kovács Irén
az SJG történelemtanára
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