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ISKOLAVEZETŐK
KÉPZÉSE A SELYE
EGYETEMEN

A (cseh)szlovákiai magyar
irodalom oktatása címmel
2006. szeptember 29-én
konferencia zajlott Nyitrán
a magyar nyelv és irodalom
tanszék és a Fórum Kisebb-
ségkutató Intézet szervezésé-
ben, melyen több mint száz
egyetemi oktató, diák, álta-
lános- és középiskolai tanár
vett részt.

KONFERENCIA A
MAGYAR IRODALOM
OKTATÁSÁRÓL

Egy 20 fős oktatói gárda
képzését kezdte el egy euró-
pai uniós program keretében
a Selye Egyetem. A kétéves
projekt tartalmazza egy ve-
zetőképző program kidolgo-
zását, akkreditálását és ké-
sőbbi működtetését. Ha a
projekt befejeződik, az iskola-
igazgatók magyar nyelven is
elvégezhetik a kötelező
vezetői továbbképzést.
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„A halálos lövést nem a ne-
ves diplomaták, hanem a pesti
srácok adták az embertelen
kommunizmusnak. Ők leplezték
le a kommunizmus kegyetlen
képmutatását…, letépték róla
az álarcot... Hálával tartozunk
nekik, mert vereségük maga
volt a győzelem.”

/Archibald Macleish/
„A legázolt, bilincsbe vert

Magyarország többet tett a sza-
badságért és igazságért, mint
bármelyik nép a világon az el-
múlt húsz esztendőben. Ahhoz,
hogy ezt a történelmi leckét
megértse a fülét betömő, szemét
eltakaró nyugati társadalom,
sok magyar vérnek kellett el-
hullania...

A magára maradt Európá-
ban csak úgy maradhatunk hí-
vek Magyarországhoz, ha soha
és sehol el nem áruljuk amiért
a magyar harcosok életüket ad-
ták, és soha sehol – még közvet-
ve sem – igazoljuk a gyilkoso-
kat.” /Albert Camus/

A Társaság a Kárpát-me-
dence Magyarságáért köz-
hasznú egyesület az 1956-os
forradalom és szabadságharc
50. évfordulója alkalmából a
Pesty Fekete Doboz munka-
társainak segítségével doku-
mentumfilmben állított em-
léket az 1956-os események-
nek. A cédét az egyesület a
célalaphálózaton keresztül
eljuttatja minden határon túli
teljes szervezettségű magyar
tanítási nyelvű alap- és kö-
zépiskolába, remélve, hogy a
valóságos, hiteles tények fel-
keltik az ifjúság érdeklődé-
sét, és az 1956-os forradalom
további tanulmányozására
serkentik őket, egyben hasz-
nos oktatási segédeszközt ad
a történelmet oktató tanárok
kezébe.

A cédé anyaga letölthető a
www.tkmm.hu honlapról is.

(pl)

Emlékezzünk a hősökre!
1956

KINCSKERESŐK       24. OLDAL
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A komáromi Selye János Egyetem
tanévnyitó ünnepségére 2006. szeptem-
ber 11-én került sor az egyetem új kép-
zési központjának zsúfolásig megtelt
dísztermében. Az egyetem rektora, Al-
bert Sándor tanévnyitó beszédében
külön üdvözölte az intézmény elsőéves
hallgatóit, és köszönetet mondott az
érintetteknek az egyetem újonnan át-
adott képzési központjának létrehozá-
sáért. Az ünnepségen fellépett a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Vass La-
jos Kórusa.

*
A Pázmány Péter Alapítvány kurató-

riuma 2006. szeptember 21-én döntött
a tananyagfejlesztés és a szakmai prog-
ramok megszervezésére benyújtott pá-
lyázatokról.

*
2006. szeptember 23-án és 24-én

szövetségünk vendégül látta a felvidéki
tanulmányút keretében az Érsekújvár,

Gúta és Galánta környékével ismerkedő
magyarországi Földrajztanárok Egyleté-
nek tanárcsoportját.

*
A (cseh)szlovákiai magyar irodalom

oktatása címmel 2006. szeptember 29-én
konferencia zajlott Nyitrán a magyar nyelv
és irodalom tanszék és a Fórum Kisebb-
ségkutató Intézet szervezésében. Egyed
Emese vendégelőadó helyzetképet adott
a kolozsvári magyar irodalmi tanszéken
folyó oktatásról és kutatásról. A Fórum In-
tézet tervezi a konferencián elhangzott elő-
adások megjelentetését.

*
Szövetségünk is képviseltette magát a

pozsonyi Egyetemi Könyvtár épületében
2006. október 4-én megtartott, Az 1956-
os forradalom és Szlovákia címmel szer-
vezett nemzetközi történelmi konferen-
cián.

*
Az SZMPSZ és a Selye Egyetem Co-

Az SZMPSZ Országos Választmánya
2006. október 21-én Füleken, a gimná-
zium épületében tartotta első
rendes ülését a májusi közgyűlés
óta.

Az OV elfogadta:
– Pelle István alelnök beszá-

molóját a 2006. évi tagdíjak ren-
dezéséről és a tagság nyilvántar-
tásáról,

– A TV elnökeinek beszámo-
lóját az eddigi tevékenységről és
a területi választmányok /TV/
terveiről,

– Pék László javaslatát az or-
szágos elnökség és az OV tagjai-
nak munkaköri elosztására,

– a rozsnyói országos peda-
gógustalálkozó időpontját /2007.
márc. 31., ápr. 1./ és témáját /a fejlesztő
pedagógia/,

– a dunaszerdahelyi választmány ja-
vaslatát, hogy az OV létrehozza a Duna-
szerdahelyi Regionális Pedagógiai Köz-
pontot,

– Ádám Zita értékelését a nyári egyete-
mek megszervezéséről, köszönetét fejezte
ki Dunaszerdahelyi TV-nak a nyári egye-
temek eddigi megszervezéséért és Csölle
Teréz 5 éves szevezői munkájáért,

– Szuperák Mária beszámolóját a ma-
gyarországi továbbképzésekről,

– a jövő évi magyarországi továbbkép-
zések témáit /zenei, etikai, óvópedagógia,
sajátos oktatási nevelési problémák keze-
lése, továbbá képzés kisiskolák és a gya-
korló iskolák pedagógusai részére/,

Tudomásul vette:
– Jókai Tibor beszámolóját a 2006-

os év költségvetésének merítéséről és a pá-
lyázati támogatásokról, a területi választ-
mányok infrastrukturális fejlesztéséről,

– Pék László előterjesztését a munka-

Füleken ülésezett az SZMPSZ Országos Választmánya
terv pontosításáról a 2006/2007-es őszi-
téli időszakra, tájékoztatását az oktatás-

politikai történésekről, a Páz-
mány Alapítvány munkájá-
ról, a Pedagógusfórumról, a
honlapról és egyéb kiadvá-
nyokról,

– Pelle István beszámoló-
ját a SE Comenius PI és az
SZMPSZ kapcsolatáról.

Feladatul adta:
– Szuperák Máriának,

hogy okt. 31-ig a Királyhel-
meci Városi Egyetemre köl-
csönzött számítógépeket he-
lyeztesse át az RPK-irodába,

– a magyarországi tovább-
képzések szervezőinek, hogy
a jövőben 500 korona hozzá-

járulást szabjanak meg a képzésre jelent-
kezők részére,

– Ádám Zitának, Vankó Teréziának,
Szuperák Máriának és Hecht Annának,
hogy dolgozzák ki a SZMPSZ beiratkozá-
si programját,

– a komáromi, pozsony-szenci, kassai,
léva-nagykürtösi, rimaszombat és a rozs-
nyói TV-k elnökeinek, hogy október vé-
géig küldjenek írásbeli beszámolót a TV
eddigi tevékenységéről és terveiről.

menius Pedagógiai Intézete együttmű-
ködésének formáiról, a szakmai tevé-
kenység összehangolásáról és gazda-
sági vonatkozásairól folytatott megbe-
szélést 2006. október 6-án a komáromi
irodában az SZMPSZ és a SECPI veze-
tése.

*
Szövetségünk társszervezője volt az

Anyanyelv és oktatás című konferen-
ciának, melyet a Selye Egyetem rende-
zett  2006. október 13–14-én Komá-
romban. A színvonalas rendezvény
szakmai programjain az egyetemi ok-
tatók mellett alap- és középiskolai taná-
rok is részt vettek.

*
A Rákóczi Szövetség keretében mű-

ködő célalapok munkabizottságainak
vezetői 2006. október 14-én Budapes-
ten értékelték az idei beiratkozási prog-
ram eredményeit és egyeztették a jövő
évi beiratkozásokkal kapcsolatos teen-
dőket.

(pl)

Röviden
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Szlovákiában keveset hal-
lunk olyan rendezvényről,
mely nemzetközi és az okta-
tásról szól...

– Ennek a konferenciának a
története még az előző kormány
idejére nyúlik vissza – nagyjá-
ból két évvel ezelőttre –, ami-
kor az oktatási minisztérium to-
vábbképzésekért felelős főosz-
tálya elkezdett dolgozni egy pe-
dagógusi életpályamodell meg-
alkotásán. A munkába bevon-
ták a módszertani központokat
és néhány független szakem-
bert, köztük nonprofit szerve-

zetek képviselőit is. A program
élére a Besztercebányai és az
Eperjesi Módszertani Központ
állt. Néhány alkalommal nekem
is alkalmam volt részt venni a
szakértői megbeszéléseken. A
tervezet tavaly nyárra készült
el, ekkor került nyilvános vitá-
ra. Egyébként a magyar peda-
gógusok is megismerkedhettek
vele a rozsnyói országos peda-
gógustalálkozón, ahol a modellt
Szigeti László államtitkár mu-
tatta be. Aztán jött a kormány-
váltás, és a téma lekerült a napi-
rendről. Most – úgy tűnik – a
program kidolgozói elérkezett-
nek látták az időt arra, hogy to-

vábblépjenek.
Mi volt a konferencia tu-

lajdonképpeni témája?
– A fő téma a pedagógusi é-

letpályamodell volt. Ez gyakor-
latilag 3 területet ölel fel: az el-
ső a pedagógus karrierlehetősé-
ge, a második a pedagógus-to-
vábbképzés, a harmadik a jutal-
mazás és a bérezés. A szándék
az volt, hogy összehasonlítsák
az elkészült tervezetet a magyar-
országi, a csehországi és a len-
gyelországi gyakorlattal. A prog-
ramban egyébként még egy né-
metországi előadó is szerepelt.

Milyen benyomásokat sze-
reztél, megálljuk a helyünket
a nemzetközi összehasonlítás-
ban?

–  Az első tapasztalatom az,
hogy még gyengék vagyunk a
konferenciák szervezésben. Ha
egy ilyen szakmai találkozót
nemzetközinek hirdetnek meg,
akkor ez ne csak annak a régió-
nak a rendezvénye legyen, ha-
nem tényleg legyen országos.
Legyenek, lehessenek ott a leg-
jobb hazai szakemberek. Egy-
szóval, hiányzott a megfelelő
reklám.

Ha szakmai szempontból ér-
tékelném az ott elhangzottakat,

akkor azt kell mondanom, hogy
a közoktatásban az említett há-
rom ország jóval előbb tart,
mint mi. Mindhárom országban
létezik egy olyan – a magyaror-
szági pedagógiai programnak
megfelelő – dokumentum, a-
mely az iskola életét irányítja.

A tartalmi reform lezajlott
már Lengyelországban és Cseh-
országban is. Mindenhol van
kétszintű, nemzeti alaptanterv-
re épülő szabályozás. A peda-
gógusok továbbképzésében is
lemaradásunk van. Azt is meg-
állapíthattuk, hogy egyik or-
szágban sem működik olyan
centralizált továbbképzési rend-
szer, mint Szlovákiában. Ma-
gyarországon kifejezetten piac-
szerűen, de a másik két ország-
ban is normatív alapon műkö-
dik a továbbképzés. Mindegyik
országban létezik pedagógus-
normatíva, ez a pénz egyenesen
az iskolákra kerül, és a tovább-
képzésre fordítható. A rendszer
sokkal nyitottabb, sokkal több
a választási lehetőség. Az isko-
lák és a pedagógusok széles kí-
nálatból választhatják ki a fejlő-
désükhöz szükséges programo-
kat. Ez a filozófia a fejlesztést

szolgálja. A mi rendszerünk
centralizált, s többnyire csak a-
zokat az igényeket elégíti ki, a-
melyek a papírokról szólnak.
Ilyen például a vezetőképzés
vagy a kvalifikációs vizsga. De
hova forduljon egy iskola ak-
kor, ha komolyabb fejlesztést a-
kar vagy szaktanácsadókat ke-
res?

A programból kiderült,
hogy nem csak hallgatóként
voltál jelen.

– Igen, tulajdonképpen ket-
tős szerepem volt ezen a konfe-
rencián. Említettem, hogy tagja
voltam annak a csapatnak, a-
mely két évig dolgozott a terve-
zeten. Bizonyos fejezeteket a
nyilvános vitára bocsátás előtt
én véleményeztem. De volt egy
konkrét feladatom is: felkértek
a szervezők, hogy az egyik szek-
cióban helyettesítsek egy ma-
gyarországi előadót, aki nem
tudott részt venni a konferen-
cián. Ezért aztán a harmadik
szekcióban a lengyel, a cseh, a
német és a szlovák kollégák mel-
lett én mutattam be a magyaror-
szági továbbképzési rendszert.

Köszönöm a válaszokat.
-lend-

Konferencia a pedagóguspálya jövőjéről
2006. október 4–5-én került sor Besztercebányán arra

a nemzetközi részvétellel zajló konferenciára, mely a peda-
gógusi szakma válságáról, illetve a kiút kereséséről szólt.
Az összejövetelen szerzett tapasztalatairól Fodor Attilát,
a Comenius PI igazgatóját, a konferencia egyik résztvevőjét
kérdeztük.

A Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnázium 2006. ok-
tóber 20-án /pénteken/ ünnepelte fennállásának 50.
évfordulóját. Az ünnepség alkalmából a pedagógus-
szövetség vezetése nevében a diákok számának nö-
vekedését, eredményes tevékenységet, szép sikere-
ket kívánok az iskolának, erőt, egészséget, örömteli
munkát, tehetséges és kíváncsi diákokat az intéz-
mény pedagógusainak.

Pék László,az SZMPSZ OV elnöke

Kristóf Lajosné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei PI
munkatársa
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Az Ausztriában működő ma-
gyar szervezetek meghívására
Jókai Tibor, a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége
irodavezetője a közelmúltban
Felsőpulyán részt vett az 1956
ausztriai, európai és amerikai u-
tóéletét taglaló konferencián.

Rendkívül tanulságos elő-
adások hangzottak el az ötven-
hatos menekültek ausztriai, ju-
goszláviai, szlovéniai, svédor-
szági, norvégiai és más európai
országokbeli, valamint ameri-
kai és ausztráliai fogadtatásá-
ról, a Nyugat-Európában és A-
merikában szerveződő magyar
irodalmi életről, arról, hogy mi-
lyen körülmények között tanul-
hattak az emigráns magyar fia-
talok.

Ausztriában az 1945-től mű-
ködő innsbrucki magyar gimná-
zium mellett 1956 után az oszt-
rák hatóságok még három ma-
gyar nyelvű középiskolát mű-
ködtettek az emigráns magyar

diákok részére. Olaszországban
ösztöndíjat kaptak az emigráns
magyar egyetemisták tanulmá-
nyaik befejezésére stb.

Szinte valamennyi előadó
rámutatott ugyanakkor arra is,
hogy egyre nehezebb fenntar-
tani a magyar egyesületeket
Nyugat-Európában, hiányzik az
utánpótlás, a most nyugatra tá-
vozó magyarok ugyanis már
nem tartják fontosnak az ilyen
egyesületek munkájában való
aktív szerepvállalást. Kivételt
csupán a németországi magyar
közösség képez, amely gyara-
podik és igen aktív tevékenysé-
get fejt ki. Ez elsősorban annak
köszönhető, hogy a rendszer-
váltás után a Kárpát-medence
különböző országaiból sok csa-
lád telepedett le Németország-
ban.

A rendezvénynek közel 200
résztvevője volt Ausztráliától
Erdélyig.

/kisséva/

A KT Könyv- és Lapkiadó Kft. a
legújabb kiadványairól szóló szépen
megszerkesztett könyvajánlatában hí-
rül adja, hogy sikeres lexikonsorozata
mellett napvilágot látott egy másik so-
rozata is: A FELVIDÉK MŰVELŐ-
DÉSTÖRTÉNETI ENCIKLOPÉDIÁ-
JA sorozat, melynek Csáky Károly ál-
tal szerkesztett köteteiről /2. kötet: A
Dunától a Szitnyáig, 5. kötet: Hagyo-
mányőrző és változó települések, 6.
kötet: Katalin-naptól Gergely-napig/
szép fotókat is közöl. A kiadó e soro-
zatot egy Babits gondolat jegyében in-
dította útjára: „Csak könyv kapcsol
múltat a jövőbe.” Valóban, diákjaink
számára e könyvek rendkívüli értéket
jelentenek.

E sorozat tagja A szlovákiai zenei
élet magyar és magyar származású
képviselői c. kötet, melynek szerkesz-
tője Dobi Géza komáromi zeneiskolai
tanár, zeneszerző, hegedűművész.

A szerző az előszóban elmondja,

hogy a kiadványban azok a személyek és
csoportok – énekkarvezetők, énekkarok,
zenekarok, hangszeres szólisták, zene-
szerzők, zenekari játékosok, énekesek,
karmesterek, pedagógusok, tankönyv-
szerzők, muzikológusok, kulturális intéz-
mények – szerepelnek, akik /amelyek/ a
XX. század első évtizedeiben, majd a két
háború között, de főleg a múlt század má-
sodik felében bekapcsolódtak Szlovákia
magyarságának zenei életébe, sokat tet-
tek zenei kultúránk életbenmaradásáért
és fejlesztéséért.

Az énekkarok – szokatlanul, de jogo-
san – nagy hangsúlyt kaptak a kötetben.
Pedagógusként értjük és valljuk – egyet-
értve a szerzővel –, hogy a zenei anya-
nyelv megőrzésében és ápolásában éppen
az énekkaroknak – városi, községi és is-
kolai kórusoknak – jut nagyon fontos
szerep. Összetartó erőként voltak jelen
kisebbségi életünkben – írja a kötetben
Dobi Géza, és ennek megfelelően jeleníti
meg a kórusokat az enciklopédiában,

részletezve tevékenységük legfonto-
sabb állomásait.

Valóban, úgy tűnik, hézagpótló
könyvvel gazdagodtunk, e kötetnek ott
a helye a magyar tannyelvű iskolák pe-
dagógus- és diákkönyvtáraiban.

Dobi Géza korábban megjelentetett
kötetei sorából a Martosi népdalokat,
a Szélhívogatót a Fűben tücsök muzsi-
kál címűt és a Mikor engem besoroztak
népdalgyűjteményt kiválóan alkal-
mazhatjuk az iskolai ének-zene okta-
tásban, legnagyobb figyelmet azonban
a KT Könyv- és Lapkiadó által 2003-
ban kiadott minilexikon érdemel (Ma-
gyar zeneszerzők lexikona tanulók
részére): ének-zene oktatásnál akár
tankönyvként is alkalmazhatjuk az a-
lapiskola felső tagozatán.

Könyvmegrendeléseik ügyében
forduljunk a KT Könyv- és Lapkiadó
munkatársához a következő telefon-
számon: 035/7700869.

Hecht Anna

Szakmai konferencia Felsőpulyán

Hálaadó istentisztelet után Felsőpulyán

Kiadvány a szlovákiai zenei élet magyar képviselőiről
Könyvismertető
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Először talán beszéljünk
arról, mi is az a vezetőképzés?

– Szlovákiában a vonatkozó
törvények előírják, hogy a köz-
oktatási vezetők, az iskolaigaz-
gatók, helyettesek, főnevelők,
tehát mindenki, aki vezető be-
osztásban van, elvégezzen egy
kétéves továbbképzést. Ez köte-
lező, és természetesen szlovák
nyelvű. Jelenleg öt állami mód-
szertani központ jogosult arra,
hogy ezt a képzést ellássa. Mi-
vel ők monopolhelyzetben van-
nak, nincs konkurencia, nincs
verseny. Iskolavezetőink, akik
ilyen módszertani központok ál-
tal szervezett vezetőképzőkön
végeztek, elég sok negatív ta-
pasztalatot szereztek. A kétéves
programok nincsenek jól kiépít-
ve, nincsenek megalapozva, az
előadói, lektori ellátottság sok-
szor kaotikus, azt küldik oktatni,
aki éppen ráér stb. Tehát rossz
tapasztalata van a kollégáknak.
Csak az érdekek tartják fenn ezt
a helyzetet. Az iskolavezetők
nem lázadnak fel, mert kell ne-
kik a tanúsítvány, a módszertani
központok meg pénzt kapnak a
képzésért. Magyarán: a hazai
vezetőképzés a papírról és nem
a tudásról szól.

A Selye János Egyetem
megfelel a követelményeknek,
indíthat akkreditált vezető-
képzést?

– Nem, 2004-től, amióta az
egyetem létezik, törvényesen is
mód van részt venni egy ilyen

képzésben. Ettől kezdve már
csak az volt a kérdés, hogy mi-
lyen legyen a vezetőképző prog-

ram tartalma, és hogy miből fi-
nanszírozzuk. A tartalomról –
ha nem is tudtuk pontosan kö-
rülírni, mi legyen benne – azt
biztosan tudtuk, hogy olyat nem
akarunk, mint a jelenlegi. Azt
is tudtuk, hogy a vezetőképzés
nem lehet egyenlő az aktuális
törvények magyarázatával. A
vezetőknek a jövőképpel, a stra-
tégiai szemlélettel, a stratégiai
gondolkozással is foglalkozniuk
illene.

Mire épül a Selye Egyetem
vezetőképző programja, ha a
szlovákiai nem jó modell?

– Valószínűleg a sok magyar-
országi kapcsolat, a nyári egye-
temek, a rozsnyói előadókkal
való együttműködés vitt afelé,
hogy Magyarországon keres-

sünk partnereket. Végül a hol-
land–magyar vezetőképző prog-
ram mellett döntöttünk, mely a
szegedi Közoktatási Vezetőkép-
ző Intézet irányításával zajlik
Magyarországon. A 3-4 jelentős
anyaországi program között ez
az egyik legsikeresebb, a leg-
jobb. Gyakorlatorientált, mo-
dulrendszerű, fontos szerepük
van a tréningeknek, a tapasztala-
toknak. Semmiképpen nem egy
előadásos módszerre épül. Ha
ez megvalósul, akkor a holland–
magyar, több mint 10 éve ki-
munkált modell egy újabb di-
menziót kaphatna, holland–ma-
gyar–szlovákiai magyar és talán

szlovákiai szlovák együttműkö-
dés is kialakulhatna belőle. A le-
hetőség tavaly májusban vált
reálissá, amikor az európai szo-
ciális alap humánerőforrás pá-
lyázati kiírásában megtaláltuk
azt a teret, ahova programunkat
be lehetett illeszteni. Az egye-
tem pályázott, s egy év eltelté-
vel, idén tavasszal megszületett
a pozitív döntés.

Miből áll a projekt, mi a
célja?

– Tulajdonképpen 4 részből
vagy célból áll: az első, hogy ké-
szüljön el egy 240 órás vezető-
képző program, a második, hogy
ehhez a programhoz nagyon
szorosan illeszkedjen egy okta-
tói gárda, a harmadik elem,
hogy a kidolgozott vezetőképző

A Selye Egyetem jövőre már akkreditálni szeretné a programot

Iskolavezetők képzése magyar nyelven is

A Selye Egyetem megalakulása óta sok magyar iskola-
vezető érdeklődött: mikor indít az egyetem magyar nyelvű
vezetőképzést. Ők inkább ide iratkoznának be, mint a
módszertani központok valamelyikébe. Az álom most meg-
valósulni látszik, mert az egyetem szeptemberben egy 20
fős oktatói gárda képzését kezdte el. A 26 hónapig tartó
projekt az Európai Szociális Alap Humánerőforrás-fej-
lesztési Operatív Programja (ESZA HEPOP) keretében
valósul meg, s befejezése után alkalmas lesz egy vezető-
képző program kidolgozására, akkreditálására s későbbi
működtetésére. A részletekről Fodor Attilát, a Comenius
PI igazgatóját kérdeztük.

programunkat egy iskolaveze-
tőkből álló csoporton kipróbál-
juk, s az utolsó, hogy az oktatási
minisztériumban akkreditáltas-
suk. Az volt a szándékunk, hogy
ne csak programunk legyen, a-
mit egy vagy két ember kidolgo-
zott, hanem olyan előadóink is
legyenek, akik miközben képe-
zik magukat, az anyagokat is el-
készitik.

Az érdeklődők mikor ve-
hetnek részt ilyen képzésen?
Csak 2008-ban vagy esetleg
korábban is?

– Az a vezetőképző program,
amit a projektben megpályáz-
tunk és megálmodtunk – hiszen
a programunkhoz ragaszkod-
nunk kell –, csak 2008 őszén in-
dulhat útjára. Természetesen az
a 20 fős tesztcsoport, amely a
projektben szerepel, az EU-s
projekt keretéből elvégezheti a
vezetőképzést. De nem titok,
hogy az említett projekt mellett
erősen munkálkodunk egy át-
meneti megoldáson is. A Selye
Egyetem rektora és a Comenius
PI között született egy megálla-
podás, miszerint elkészítünk
egy gyorsított akkreditációt a
vezetőképző programra, ame-
lyet a napokban benyújtunk akk-
reditációra. Ez addig lenne ér-
vényben, amíg a projektben sze-
replő el nem készül. Jelenleg
gőzerővel folyik az akkreditáci-
ós anyag elkészítése, gyakorlati-
lag az utolsó fázisban vagyunk.
Októberben benyújtásra kerül
az oktatási minisztériumba, s on-
nantól kezdve a minisztériumon
múlik, hogy 2008 őszétől koráb-
ban kezdődhet-e a képzés vagy
sem.

Úgy értsük, hogy ez a gyor-
sított akkreditálású képzés
már jövőre elkezdődhetne?

– A remény megvan rá. Vi-
szont tudni kell, hogy a minisz-
térium illetékes osztálya a mód-
szertani központoknak fogja ki-
adni véleményezésre a progra-
mot. Ebben az az érdekes, hogy
ők a mi konkurenseink. Így el-



2006. október   PEDAGÓGUSFÓRUM            7

Csapatépítő tréning jövendő vezetőképzőknek
A  konfliktuskezelés helyett inkább megelőzést

2006. október 14–15-én került sor Komáromban a Se-
lye János Egyetem vezetőképző programja oktatóinak má-
sodik összpontosítására. A képzést Szabó Győzőné, pszi-
chológus, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai In-
tézet igazgatója tartotta. A 20 órás tanfolyam első fele a csa-
patépítésről szólt, második része egy kommunikációs és
konfliktuskezelő tréning volt. A tréning vezetőjét a Komá-
romban szerzett, ill. az otthoni tapasztalatairól kérdeztük.

Első kérdésem arra vonat-
kozik, van-e különbség a fel-
vidéki és a magyarországi pe-
dagógusok hozzáállásában,
gondolkozásmódjában?

– Valószínűleg nincs jelen-
tősebb különbség, bár most ne-
kem az az  érzésem, hogy ami-
kor otthoni pedagógusoknak
tartok ugyanilyen tréninget, ők
sokkal inkább kötelezőnek élik
meg. Több ellenállással kell
számolnom, mint itt. Ez termé-
szetesen abból is adódik, hogy
ennek a mostani fejlesztő cso-
portnak a tagjai önként válasz-
tották ezt a képzést.

Hogyan használható fel a
gyakorlatban a csapatépítés
és a konfliktuskezelés?

– A pedagógusok nálunk is
inkább a konfliktuskezelésről
szóló képzéseket keresik. Azt
szeretnék, ha konkrét módsze-
reket kapnának. Egyre inkább
meg vagyok győződve arról,
hogy fontosabb lenne a nevelési
rendszer fejlesztésével foglal-
kozni: az érzelmi intelligenciá-
val, a csapatépítéssel, a tanítási-
tanulási technikákkal, vagyis

azokkal az eszközökkel, ame-
lyeket ha jól használunk, keve-
sebb lesz a konfliktus. Most ott
tartunk, hogy javítunk, korrek-
ciót végzünk. A pedagógusok
általában azt mondják: tessék
nekem megmondani, mit csi-
náljak a gyerekkel? Azt is gyak-
ran tapasztalom, hogy a peda-
gógusok úgy viselkednek, mint
a szakmunkások. De az ilyen
magatartás nem értelmiségi te-
vékenység, itt az utat a gyere-
kekhez, a kulcsot hozzájuk a
pedagógusnak kell megtalálni.
Ha rendszert tudnánk változtat-
ni, s proaktív módon működ-
nénk, akkor kevesebb konflik-
tus alakulna ki. A kialakult konf-
liktusokat már nagyon nehéz ke-
zelni. Nagyon sokszor szembe-
sülök azzal is, hogy a pedagó-
gusok nem akarnak az elméleti
háttérrel foglalkozni, csak a
praktikummal. De látni kell,
hogy a praktikum önmagában
nem tud működni, mert más a
mi személyiségünk, s más a
gyermekeké is.

Fontos lenne az, hogy a tan-
testületek közösen végezzenek
el ilyen tanfolyamokat? Vagy
megfelel az a módszer is, hogy
a pedagógus hazamegy a kép-
zésről, és átadja az otthon ma-
radottaknak a megszerzett tu-
dást?

– Kevésbé működik. Ma-
gyarországon is már egyre in-
kább jellemző az, hogy komp-
lett tantestületek vesznek részt
csapatépítő, szervezetfejlesztő
tréningen. Egyre inkább látjuk
azt is, hogy egy tantestületen be-
lül kell egy kritikus tömeg ah-
hoz, hogy az adott módszer be-

épüljön az iskolai kultúrába, a
szervezeti működésbe. Ugyan
korábban azt gondoltuk, hogy
milyen jó, ha minden módszert
legalább egy pedagógus megis-
mer, s általa bekerül az iskolá-
ba. Ma már látjuk, hogy ez nem
igaz, egy fecske nem csinál nya-
rat. Ha nincs több elkötelezett
híve egy módszernek az iskolá-
ban, akkor az nem tud működni.
Jobbak a kihelyezett képzések,
amelyek egy-egy iskolában egy
tantestületre vonatkoznak. Ha
egy tantestületből legalább 15-
20 fő részt vesz egy módszer
elsajátításában, akkor van arra
esély, hogy ez a módszer beke-
rül az iskola kulturájába.

Mennyi idő kell, hogy ezek
a képzések valóban hatéko-
nyak legyenek?

– Az a kérdés, hogy vesszük.
Egy-egy módszer megtanításá-
ra elég 15-20 órás tréning. Azt
gondolom, hogy ezeknek is-
métlődő jellegűeknek kell len-
niük. Egy egyszeri tréningtől
nem lehet sokat várni. Évente
ismételjük más-más témában.
Nagyon fontosnak tartom azt,
hogy az iskolában először a kö-
zépvezetők essenek át egy ilyen
képzésen, a munkaközösségi
vezetők, a helyettesek, a kollé-
giumvezetők, a gazdasági veze-
tők, tehát azok, akik a középve-
zetői szinthez tartoznak. Ha ők
nem elkötelezett hívei a tanügy-
igazgatási vagy egyéb változá-
soknak, akkor hiába van egy-
két lelkes pedagógus, a rend-
szer nem fog működni.

Köszönöm a beszélgetést.
-lend-

képzelhető, hogy lesznek kisebb
huzavonák, akadékoskodások.
Miközben nekünk az az érzé-
sünk, hogy a miénk a legkimun-
káltabb vezetőképző program.
Reménykedünk, de nem tudjuk
előre megjósolni a hivatalok
hozzáállását.

Hogyan állt össze a majda-
ni vezetőket alkotó 20 fős cso-
port?

– Egy felhívást tettünk közé
a sajtóban, egész pontosan a Pe-
dagógusfórumban a vezetőkép-
ző tanfolyam indításáról. Felté-
teleink elsősorban a végzettség-
re vonatkoztak. A jelentkezők
számára irányadó lehetett a mo-
dulok tartalma, amelyek a prog-
ram alapját képezik. Ebből lát-
hatták, hogy megfelelnek-e az
érdeklődési körüknek, elég szí-
nesek-e stb. Mivel a projekt egy
20 fős csoport képzését teszi le-
hetővé, talán véletlen, talán sze-
rencse, hogy pontosan 20 kollé-
ga jelentkezett, így nem kellett
sem válogatni, sem senkit ki-
hagyni. Ők október elején kezd-
ték meg a munkát.

Október közepén járunk,
hol tart most a program?

– A képzés 10 háromnapos
összejövetelből áll, mindegyik
tartalma a holland–magyar ve-
zetőképző program egy-egy mo-
dulja. Most a résztvevők éppen
ezek tartalmával ismerkednek.
Ám egy-egy összejövetelnek
nemcsak az a célja, hogy a 20
ember elsajátítsa az ismeret-
anyagot, hanem az is, hogy a
megtanítandó ismeretekkel e-
gyütt az alkalmazható módsze-
reket, technikákat is elsajátítsa.

Köszönöm a beszélgetést.
-lend-



8   PEDAGÓGUSFÓRUM  2006. október

Nyitrán 2006. szeptember 29-én 130
magyar szakos tanár vett részt Királyhel-
mectől Pozsonyig a nyitrai Konstantin Fi-
lozófus Egyetem Közép-európai Tanulmá-
nyok Kara magyar nyelv és irodalom tan-
széke, illetve a Fórum Kisebbségkutató In-
tézet által rendezett konferencián.

Az előadók – egyetemi oktatók: Né-
meth Zoltán, Keserű József, Dusík Ani-
kó, Bárczi Zsófia, Vančoné Kremmer Il-
dikó, Egyed Emese (Kolozsvárról), Do-
hányos Róbert, az SZK Kulturális Mi-
nisztériumának volt főosztályvezetője,
Csanda Gábor irodalomkritikus, tan-
könyvszerző, Simon Szabolcs /képünkön/
és Hrbácsek Magdaléna, az Állami Pe-
dagógiai Intézet munkatársai – a szlová-
kiai magyar irodalomnak a nemzetiségi
identitás és a régióhoz való kötődés kiala-

I.    Helyzetkép
irodalomtanításunkról ma

Mindannyian érezzük az irodalom tan-
tárgy funkcióváltozását, ebből kifolyólag
a rég óhajtott tartalmi reform szükségessé-
gét, a szemléletváltás elengedhetetlensé-
gét.

1989 óta 17 év telt el, ami arra jogosít-
hatna fel bennünket, hogy felnőttünk, pe-
dig mind a mai napig csak látszatmegoldá-
sok láttak napvilágot.

Irodalomtanításunkat a kronologikus
elrendezés uralja. Néha úgy tűnik, roha-
nunk az idővel, miközben nem vesszük
észre, hogy éppen az „idő” lehet irodalom-
tanításunk kerékkötője. Nyomasztóan
nagy a műveltségi anyag, viszont az idő
is halad ám. Gyakorló pedagógusként szá-
momra szinte már elképzelhetetlen, hogy
újabb áramlatokat, netán újabb műveket
emeljünk be a tartalmi szférába. Tanköny-
veink általában a teljességet akarják bemu-
tatni. Lineárisan lépegetünk világ- és nem-
zeti irodalmunk történetén. A kérdés az:
képes-e mindezt befogadni az alapiskolás
tanuló vagy az érettségire készülő diák, s
egyáltalán akarja-e befogadni azt a jól be-
vált elemzési sémát, melyet megtanulan-
dó, ezt követően pedig számonkérendő
tananyagként tárunk elé. Elébe megy-e
irodalomtanításunk a jelen problémáinak
jellegével, melyek a ránk bízott tanulókat
körülveszik? Elébe megy-e irodalomtaní-
tásunk a 21. század problémáinak?

Fűzfa Balázs szerint: „...a történelmi

idő előrehaladtával egyre távolabb esik
egymástól a megértendő műalkotások és
a befogadók életidejének kódrendszere,
vagyis a megértéshez egyre bonyolultabb,
időben egyre távolibb jelrendszereket kell
elsajátítani. Bizonyos energiaveszteség fö-
lött ez már nem éri meg, ezért radikálisan
át kellene alakítani a kánont...” (Eső, iro-
dalmi lap,VI. évf. 3. szám, 2003).

Egyáltalán nem afelé akarok tendálni,
hogy a klasszikus kánont teljes mértékben
eltöröljük, hiszen tradíciókra, folytonos-
ságra szükség van, hát még a mi esetünk-
ben! A kisközösségek megtartó ereje a
nemzeti kohézió alappillére, viszont tuda-
tában kell lennünk, hogy a kánon, mely a-
zoknak a műveknek a korpusza, melyek
egy adott közösségben értékközvetítő sze-
reppel bírnak, folyamatosan bővül. Nyitot-
tá, rugalmassá kell(ene) válnunk, hogy az
újonnan megjelenő műveket, áramlatokat
– akár egyetemes magyar, akár szlovákiai
magyar, akár világirodalmi tendenciákat
mutatnak – rárakjuk az alapra. De hova?

Szelektálni kellene... Talán kegyetle-
nebbül kellene szembenézni az értelmet-
len duplicitásokkal. Fölöslegesen sokat i-
dőzünk a múlttal, miközben a jelen, s ha
jól megnézzük, a szlovákiai magyar iroda-
lom is perifériára szorul. Érdemes lenne
kitekintenünk. Vegyük például a némete-
ket: tanítják ugyan Goethet, Schillert, de
nem kel fújni az életrajzi adatokat, mert
műveket tanítanak, s elsődleges cél az esz-
tétikum befogadása, a kreativitás, az él-

ményszerű irodalomtanítás. Ez inkább jár-
ható út, mint az idő szigorával harcolva a
teljességre törekedni, mely eleve kudarcra
ítéltetett.
II.  A (cseh)szlovákiai magyar irodalom
megjelenése tankönyveinkben és a kilé-

pések szintjén (Monitor, érettségi)
A Comenius Pedagógiai Intézet felmé-

rését figyelembe véve láthatjuk, hogy mi-
lyen mértékben találkozhatunk, pontosab-
ban nem találkozhatunk a szlovákiai ma-
gyar irodalommal az alapiskola felső tago-
zatán. A felmérés óta változott a helyzet,
ugyanis új tankönyv jelent meg, s így a
hazai magyar irodalom még szegényeseb-
ben képviselteti magát. Tulajdonképpen
2-3 eseten kívül csak a 9. osztály tananya-
gában, a szlovákiai magyar irodalom feje-
zetében találkozhatunk vele. Ez pedig idő-
ben a második félévre esik.

A kilépés szintjén (Monitor–9, érettsé-
gi) pedig csak olyan tananyagot emelhe-
tünk be a kérdések közé, melyek az első
félévvel bezárólagosan bekerültek a tan-
menetbe. A szlovákiai magyar irodalom
nem ezek közé tartozik. A próbamérések
során, melyet márciusban végzett az Álla-
mi Pedagógiai Intézet, a témához vágó
kérdésre a válasz a következő volt: erről
mi még nem hallottunk, erről mi még nem
tanultunk. Csak egy pillanatra éljük bele
magunkat egy kilencedikes és egy gimná-
ziumot végző diák helyébe: a kilencedikes
megírta a Monitort, ahol nem volt jelen a
szlovákiai magyar irodalom, mert objektív

A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása

Regionális ismeretek elmélyítése az irodalom tanításában

kításában, megőrzésében betöltött szere-
pét világították meg több szempontból, to-
vábbá elemezték a kilencvenes években
lezajlott paradigmaváltás tükröződését a
tantárgy oktatásában.

Pék László, az SZMPSZ elnöke felszó-
lalásában hangsúlyozta, hogy a szövetség
a Comenius Pedagógiai Intézettel karöltve
fontos szerepet vállal a tananyagfejlesz-
tésben és a tanárok továbbképzésében.

Örültem, hogy ott lehettem a konferen-
cián. Hozzáértő, lelkes, bíráló, széles is-
meretekkel rendelkező fiatal oktatógárda
viseli szívén az ügyet. Az érdekes előadá-
sok, a bátor vitafelszólalások jelzik, hogy
változtatni, átalakítani, javítani a tantárgy
oktatásában nem csak akarunk. A szemlé-
letváltás már megtörtént.

Gubíkné Harmati Mária
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okok miatt nem lehetett, felvették a válasz-
tott iskolára, s kifelé kacsingatva már azt
skandálja szépen lassan: „Nincs tovább, /
Most gyertek szabad mellű örömök / S
pusztuljatok ti bilincses iskolák.” Mi ekkor
vágunk bele a hazai magyar irodalmat ta-
nítani. Amikor éppen az érettségi küszö-
bén áll a diák, s az egyetemi felvételi, a
jövője a legnagyobb gondja, akkor még
útravalóul belegyömöszöljük a szlovákiai
magyar irodalmat, a kisebbségi irodalma-
kat abba a hatalmas műveltségi anyagot
tartalmazó tarisznyába, melyből már kü-
lönben is folyik ki az ismeretanyag. U-
gyanoda jutok vissza, mint az elején: át
kell(enne) gondolnunk a kánont, át kell(e-
ne) gondolnunk a magyar nyelv és iroda-
lom koncepcióját. Jó lenne, ha sok egyéb
mellett odafigyelnénk olyan lehetőségek-
re, olyan modulok, projektek beiktatására,
melyek segíthetik az egységes nemzeti iro-
dalom s általában szellemi értékeink mel-
lett kisebb pátriánk kulturális, irodalmi ér-
tékeit megerősíteni, hogy aztán megizmo-
sodva, szülőföldünk történelmi, kulturális
és vallási emlékeit, hagyományait ismerve
egy magasabb fokon a szlovákiai magyar
irodalom értékeinek is méltó helyet bizto-
sítsunk, mert „nem az a fontos, hogy egy
nemzetnek vannak-e értékei, hanem hogy
értékeinek vannak-e megbecsülői”.
III.   Regionális ismeretek elmélyítése

az irodalom oktatásában
Bizonyára elgondolkodtató, mennyire

A Magyar Professzorok Világtanácsa
tagjainak részvételével a Selye János E-
gyetem Tanárképző Kara és a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége kétna-
pos anyanyelvi konferenciát rendezett a
Selye János Egyetemen. A konferencián
– amelynek címe: Anyanyelv a felsőokta-
tásban – hazai és magyarországi előadók
különböző aspektusból járták kö-
rül a témát. Foglalkoztak a ma-
gyar tudományos nyelv helyzeté-
vel és lehetőségeivel, az egyete-
mi hallgatók olvasási szokásai-
val, az olvasás és értelmezés kér-
désével, az egynyelvűség–több-
nyelvűség, valamint a kisebbségi
oktatás problémakörével, továb-
bá az anyanyelvi oktatás felada-
taival a kisebbségi környezetben,
a kétnyelvű elektronikus szótárak
felhasználásának lehetőségével
az oktatásban stb.

Albert Sándor, a Selye János

Anyanyelv a felsőoktatásban

tudjuk megbecsülni szellemi értékeinket.
Az európai gondolkodásban alapvető,
hogy minden nemzet, mely a műveltség
bizonyos fokára lépett, saját polgárait a
haza szeretetére és megbecsülésére neveli,
s máris gondban vagyunk a hazaszeretet
és nemzet fogalmát illetően. Kusý profesz-
szor szerint: „Kik is ezek a mi magyarja-
ink? Kettős, sőt hármas identitású etnikum
nemzeti, kisebbségi és polgári öntudattal.
Etnikum anyanemzetének európai irá-
nyultsága és államának Európa-ellenes
irányultsága között. Etnikum két világ kö-
zött...” (Csáky Pál könyvének előszava).
Célzatként hivatalos dokumentumainkban
is megjelenik az identitástudat kialakítása,
megerősítése.

Honnan rugaszkodhatunk el mégis? Nem-
zettudatunk egyértelmű, hazaszeretetünk
összetett, találóan: „két világ között” őrlődő.

Regionális ismeretek nélkül szinte el-
képzelhetetlen ez a nevelési folyamat.
Tudjuk, ha az identitástudatot erősíteni
szeretnénk, földrajzilag szűkíteni kell a te-
ret, míg eljutunk szülőföldünkhöz, telepü-
léseinkhez, családjainkhoz, melyek ha-
gyományain, szellemi értékein keresztül
a hovatartozás-tudat érzését minden túl-
zott pátosz és romantika nélkül – atrocitá-
sokat kerülve – megerősíthetjük.

Azzal is tisztában vagyok, hogy a meg-
közelítés nem egyetlen, de legfontosabb
eleme a magyar irodalom lehet. Ezért tar-
tom üdvözlendőnek azokat a törekvéseket,

melyeket az SZMPSZ kifejtett a múltban
s ma is. Üdvözlendőek azok a tananyag-
fejlesztési törekvések, melyek hagyo-
mány- és népismeretre, kulturális, szellemi
hagyatékunk megismerésére és ápolására
irányulnak. Olvastam ugyan ezeket a pro-
jekteket, de nem az én tisztem bemutatni
őket, ezért csak a teljesség igénye nélkül
tennék említést arról a projektről, mely a
Toldit úgy tanítja, hogy közben énekről
énekre lépked népünk szellemi kultúráján,
szűkebb régiójának hon- és népismeretén.
Bízom benne, hogy publikációban is meg-
jelenik, ötletet adva másoknak is. Udvöz-
lendő a Kincskeresők c. verseny, melynek
ötletgazdája Szanyi Mária néprajzkutató.
Sajnálatos viszont az a tény, hogy néprajzi
tantervi javaslata a mai napig csak a javas-
lat szintjén maradt – nem a szerző hibájá-
ból. Pedig út lehetne a célhoz.

A tartalmi reform megint asztalra ke-
rült. Bízom benne, hogy hivatalosan is elő-
remozdulunk, nem csak látszatmegoldá-
sokba menekülünk majd, s még jobban ki-
aknázzuk kisebb régiónk szellemi értékeit,
jobban megbecsüljük a szlovákiai magyar
irodalmat, mint az egységes magyar iro-
dalom részét.

Hrbácsek Magdaléna

(Részletek A (cseh)szlovákiai magyar
irodalom az oktatásban c. konferencián

elhangzottakból)

Egyetem rektora szerint az intézmény szá-
mára egy ilyen konferencia kiváló alkalom
arra, hogy minél jobban bekerüljön a nem-
zetközi vérkeringésbe, hogy hallasson ma-
gáról. Ezért fogadták különös örömmel,
hogy a világtanács Komáromot választotta
a konferencia helyszínéül. Erdélyi Mar-
git, az egyetem tanárképző karának dékán-

ja a programról szólva megjegyezte: nyi-
tottság és a témák sokszínűsége jellemzi.
Jókai Tibor SZMPSZ-irodavezető köszö-
netét fejezte ki, hogy az SZMPSZ társszer-
vezője lehetett egy ilyen rangos rendez-
vénynek, hogy nemcsak a felsőoktatásban
dolgozó szakemberek, hanem a közoktatás
képviselői is részt vehettek a konferencián.

Kecskés Mihály, az MPV
elnöke a megnyitón röviden
bemutatta szervezetüket, a-
melynek több mint 700 tagja
van a világ 50 országában.

Az ünnepélyes megnyi-
tón, amelyen jelen volt Szi-
geti László volt oktatási mi-
niszter és Bastrnák Tibor
polgármester, kitüntetéseket
is átadtak. Albert Sándor
rektor és Erdélyi Margit dé-
kán a Nagy Lajos Érdemér-
met vehette át az MPV elnö-
kétől.          /kisséva/
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Az ember hasznos élete, akár a gabo-
namagvaké, azzal a törvényszerű – rend-
szerint mégis váratlan s némelykor a bol-
dogsághoz hasonlatos – fordulattal indul,
hogy a mindenkori szolgálatos kezek be-
gyűjtik.

Behordják valahová az eszmék szérűire.
Ínséges időben, ha többre nem futja:

az ég alól – a szétszórtságból – ég alá:
közösbe. A védettség állapotába vagy leg-
alábbis annak reménységébe; emberka-
langyák, közösségi asztagok melegébe,
jégfogó kévék süvege alá.

1940 őszén elkövetkezett az én közösbe
vétetésem ideje: beíratásom a nagyenyedi
Bethlen Gábor Kollégiumba.

A begyűjtés boldog hangulatában, da-
gadt lábbal s a ritka szorongásban szapo-
ra szívdobogással sántikáltam be a kollé-
gium udvarába. Szemközt a kiskollégium
falán két kicsi harang is szólt, s annak a
hangját hirtelenében magamra véve,
küszködni kezdtem a könnyeimmel. Meg-
indultságomat rejtegetve, föl az égre, majd
az internátus ablakaira vetettem pillan-
tást; a bejárat fölött így vettem észre ma-
gát a Fejedelmet is.

Palatáblás iskolámban a nevét sem
hallottam. Most vesszőkosaramon ülve
ismerkedtem vele. Szavam persze nem
volt, csak elfogódottságom; annak előtte
fejedelmekkel nemigen szoktam társalog-
ni. Az érzés, ami felgyülemlett bennem, az
akkori időknek lehetett volna jobbágyi pa-
naszlevele.

Azt kérdi Nagyságod, mi szél merészelt
engem Kegyelmed magas színe elé hozni;

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége megalakulását követő né-
hány esztendőben többször idéztük,
mottóként használtuk a Sütő András-
tól átvett mondattöredéket: „Jövőnk
oda van letéve az iskola falai közé.” A
marosvásárhelyi pogrom után a gyó-
gyulásából lábadozó író marosvásár-
helyi családi házának kertjében az őt

a szerencse, mondhatnám, egy véletlenül
rám esett pillantás. Sejteni vélem, Nagy-
ságos Fejedelem uram: a tudás, amit e
falak között ígérnek, nehéz terü lesz; egy
és oszthatatlan. Másnak a vállára áthá-
rítani nem lehet. Azt csak a föld veheti le
rólam, amely egyedül képes betömni és
elhallgattatni az egyszer megszólalt em-
beri szájakat. Vékony tehetségemmel már
eddig is felfogtam, miszerint a boldog
fennmaradáshoz nálunknál az Istennek
magának is több esze vagyon; nagysá-
gának és gondjának terhét – Atya, Fiú,
Szentlélek képében – idejekorán három
felé osztotta. Másrészt a magárahagyott-
ságát el nem viselhette volna. Egyik har-
madrész ilyenformán a másiknál panaszt
emelhet. De mondja meg Kegyelmed, mi
kinek a kebelébe tegyük le siralmas álla-
potunkat? Számtalan nyomorúságunkra
kitől remélhetünk resolutiót?

Uraink jól tudják, hogy jövőnk oda van
letéve – palatábla, palavessző formájában
– az iskolák falai közé. Ezért verik széjjel
azokat a jogtiprásnak minden eszközével.

Nemcsak reménységgel: tanulsággal
időzöm itt Kegyelmed színe előtt. Ha em-
lékezni méltóztatik, egyebek között a test-
vériségnek ügyét is reánk hagyakozta: ma-
gyarnak, románnak, szásznak – a székelyt
nem említem, hiszen az is magyar – közös
kertmívelő gondját; az egymással farkas-
szemet néző indulatok helyére az egybefo-
nódó pillantást a Kárpátok tövében.

Lelke nyelve – akár szeme színe – ki-
nek-kinek a maga tulajdona; minden ma-
dár úgy énekel, ahogy a csőre áll. Lehet-

séges, hogy Kegyelmed a szárhegyi feny-
veserdők madarainak változatos énekét
hallgatva fogta föl példásan a különbö-
zőségek és nyelvek értelmét; vagyis a bá-
beli tanulságot, miszerint a látszólagos
zűrzavarral kezdődött a Harmónia mag-
zatmoccanása.

Havasi emberek megfigyelése, misze-
rint a viharban eltévelyedettek akkor ke-
rülnek végveszélybe, ha már hátrafelé sem
tájékozódhatnak, mert lábuk nyomát a hó
befújta.

Köszönöm, hogy a nevét viselő híres
kollégiumba lélekbegyűjtő dézsmásai en-
gem is elhoztak. Az otthoniak – a sárban
maradottak – azt gondolhatják: kiszaba-
dultan a felfelé kapaszkodás útjára lép-
tem. De fülemben a hangjuk s szándéka-
imban a fogadalom: nem fölfele: lefele tö-
rök, Uram; vissza azok közé, akik könnye-
ikkel egész rózsakerteket nevelhetnének…

Ilyenforma lehetett volna tehát az én
panaszos levelem. Szó szerinti igazságát
bárki kétségbe vonhatja. Jómagam is, ha
egy-egy botló szívdobbanás oly gyakorta
vissza nem ültetne álmomban a tanító-
képezde első osztályának kopott padjába;
ha az ott töltött négy esztendőm nem ha-
sonlítana a fügéhez, amelyről tudós em-
berek mondják, hogy virágját sohasem
hullatja el, hanem – mint a reménység
magzatát – körülnövi azt a gyümölcsével.

Bizonyára ilyenek vagyunk, akik akár-
mily csekély értéknek a megőrzésére vál-
lalkoztunk. Ha majd az évek az utolsó falat
húst is lerágják rólunk: föltűnik majd szí-
nehagyatlan ifjúságunk fügevirágja is.

Sütő András emlékére
meglátogató autóbusznyi mátyusföldi
tanítótól üzente akkor a felvidékiek-
nek – pedagógusoknak, szülőknek –
ezt a megállapítást, s immár örökség-
ként hagyta rá mindazokra, akik a to-
vábbiakban is ennek az értéknek a
megőrzésére vállalkoznak.

(pl)

Nagyenyedi fügevirág
/Részletek Sütő András írásából/
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Már negyedik éve, hogy szeptember
elején a szlovákiai holokauszt emlék-
napján az Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium diák-
jai megemlékeznek a törté-
nelem-történelmünk leg-
szörnyűbb eseményéről, a
holokausztról.

Az első osztályban in-
teraktív órán foglaltuk ösz-
sze a diákok ismereteit a
zsidóságról, a zsidó vallás-
ról, kultúráról, szokásokról,
valamint magáról a holoka-
usztról. Az órán nagy hang-
súlyt fektettünk az egymás
iránti tolerancia, a más-
ság tiszteletének fontossá-
gára. Ezután egy videofil-
met tekintettünk meg Izra-
elről, s az emlékezést zene-
hallgatással, ill. daltanulással (Hevenu
Shalom Aleichem) zártuk.

A második osztályban a diákok
rendhagyó történelemórán ismerkedtek
meg a szlovákiai és magyarországi zsi-
dóság 1942-es, ill. 1944-es kálváriájá-
val, jellemezve a holokauszt előzmé-
nyeit. Külön fejezetben foglalkoztunk
Ipolyság és környéke mintegy 1200
zsidó polgárának helyzetével és tragé-
diájával. Ezt követően került levetítésre
A táborok emlékezete című amerikai

dokumentumfilm. A film megtekintése
után sokakban megfogalmazódott a
kérdés: hogyan és miért történhetett

meg mindez?
A harmadik évfolyamban az emlé-

kezés angol nyelven folyt. A diákok an-
gol nyelvű előadást hallgattak meg a ho-
lokausztról, amelyről a történelemórá-
kon már beszéltek. Ezután egy ausch-
witzi haláltábort túlélő visszaemléke-
zéseit olvasták és elemezték. Az emlé-
kezést egy 30 perces angol nyelvű do-
kumentumfilm zárta. Három túlélő
mondta el megrázó történetét a táborok
borzalmairól. A diákoknak a film kap-

csán előkészített kérdésekre kellett vá-
laszolniuk. A vetítést követően mindezt
megbeszéltük, s levontuk a tanulságot:

nem szabad megengedni,
hogy mindez még egyszer
megismétlődjön.

Hadd említsem meg,
hogy diákjaink minden év-
ben bekapcsolódnak az El-
tűnt szomszédaink – elfe-
lejtett történelem című
nemzetközi pályázatba, a-
melyet Szlovákiában a Mi-
lan Šimečka Alapítvány
hirdet meg azzal a céllal,
hogy ösztönözze és bekap-
csolja a középiskolásokat
szűkebb régiójuk zsidó em-
lékeinek felkutatására, a
helyi holokausztok történe-
tének megírására. 2004-ben

Filip Mónika Az élet értéke című esz-
széje országos első helyezést ért el, ta-
valy pedig Pölhös Vendel 60 éve tör-
tént című munkáját is kitűnőre értékel-
ték.

Úgy hiszem, méltóképpen emléke-
zünk az ártatlanul meggyilkolt zsidó
polgártársainkra, ez egyben erkölcsi
kötelességünk. Tisztelet emléküknek.
Shalom!

Tóth Tibor
történelemtanár

Tatán ismét megrendezésre került
immáron hetedik alkalommal a Forest
suliolimpia. Az esemény idén szep-
tember végére esett. A versenyen 7
iskola vett részt, köztük a mi határon
túli gimnáziumunk, a Selye János
Gimnázium is.

A szombati nap atlétikai megmé-
rettetéssel kezdődött, melyben távol-
ugrás, súlylökés, 100 m-es futás és 1
km-es stafétafutás is szerepelt a Tatai-
tó körül. Ezalatt a focisták is megmu-
tathatták tudásukat az edzőtábor 4 fo-
cipályáján. A kosárlabda- és kézi-
labda-mérkőzések csak délután kez-
dődtek. A helyosztókra másnap került

sor. Kézilabdacsapatunk a 6. helyen vég-
zett, kosárlabdacsapatunk pedig bronz-
éremmel tért haza.

A versenyek alatt mindenki fegyelme-
zetten viselkedett. Balesetmentesen zaj-
lott a 2 nap, mivel tanáraink hasznos ta-
nácsait mindenki megfogadta. A szállás-
helyeket estefelé foglalhatták el a csapa-
tok. A megerőltető nap után jólesett a
pihenés, amit a szakács nénik finom va-
csorája koronázott meg. Ezután szabad
programunk volt, ekkor nyílt alkalmunk
megismerni vetélytársainkat a pályán
kívül is. Nagyon barátságos volt min-
denki. Az este folyamán lehetőségünk
volt sétálni a tó partján, mely romantikus

hangulatot árasztott a tóra vetülő
fénnyel együtt.

Másnap a helyosztó mérkőzések
után sor került az eredményhirdetés-
re. Nagy örömünkre gimnáziumunk
az összesítésben a 3. helyen végzett.
A díjkiosztó után már csak a búcsúz-
kodásra maradt idő. Szoros barátsá-
gok születtek, és azzal a tudattal tér-
tünk haza, hogy érdemes volt részt
vennünk a Forest suliolimpián. Re-
méljük, lehetőséget kapunk rá, hogy
jövőre is ugyanilyen szép hétvégét
töltsünk együtt.

Beke Enikő
VII.D osztályos tanuló

Holokauszt emléknap az Ipolysági Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnáziumban

Forest suliolimpia 2006
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A térképkészítés mint szel-
lemi munka az emberréválás
történetében az elsők között
szerepelhetett. A búvóhelyét
elhagyó, táplálék beszerzésére
induló vadász célja családjá-
nak táplálása. Zsákmányával
visszatérni a természet viszon-
tagságaitól megvédő helyre. A
megtett utat kezdetben hamu-
ba, homokba vázolta. Barlang-
rajzokat készített. Útját csont-
darabokra, bőrre, papiruszra
jegyezte.

Napjainkban szupermodern
technika segítségével készül-
nek a pontos térképek űrbeli
felvételek segítségével. A tér-
kép sokféle használatra készül,
ennek megfelelően többféle
speciális mappa létezik. A leg-
ismertebb az iskolai atlasz, au-
tótérkép, meteorológiai, turisz-
tikai térkép. Rövid életű az i-
dőjárást jelző térkép: felhők,
szelek útját mutatja. A katona-
ság titkos, szigorúan titkos tér-
képeket használ, ezek T, SZT
jelzéssel vannak ellátva. Egy-
máshoz illeszthető darabokból
lehet összerakni őket. A térkép
a csapatmozgásokat, a terve-
zést tartalmazza, s ha az ellen-
ség birtokába kerülne, vitatha-
tatlanul előnyhöz juttatná őket.
Használat után a titkos térké-
pet megsemmisítik, elégetik.

Az iskolában használt gya-
korlótérkép, atlasz külalakra
szép, pontos. Élettartama első-
sorban használóitól függ. A
mappa, még ha a gyerekek kí-
méletesen is bánnak vele, idő-
vel károsodik. Rendszerint a
borítólaptól válik le a térkép
belső része, amit kapocs tart
össze. A használó az utolsó ol-
dalon kitölti a táblázatot, ha
marad még üres rubrika, ha
nem, odarajzolhatja. A mód-
szer meghosszabbíthatja a tér-
kép életét. Bátortalanítja a ron-
gálásra készülő fegyelmezet-
len diákot.

A térkép használatát befo-
lyásolhatja helyessége. A meg-
változott határok korszerűtlen-
né teszik a politikai térképet.
A helytelen adatokat tartalma-

zó mappát szükséges kivonni
a használatból, különben sok-
sok értékes percet rabol el a ta-
nításból. A pedagógus magya-
rázata így kezdődik: „tudjátok,
nem is olyan régen volt...”. Ez
nem a megértést segíti. A gye-
rekek fejében egyfajta káosz
elharapódzásának elindítója.

Célszerű ezért a korszerűt-
len térképeket nem használni,
selejtezni akkor is, ha minősé-
gileg a lapok sértetlenek. A tér-
kép nemzetközileg egyeztetett
jelzéseket tartalmaz. A színek

jelentése a különböző nyelven
tanító iskolákban azonos fel-
színi formákról beszél.

Rendszerint a térkép alsó ré-
szében van feltüntetve a méret-
arány. A kisebbítés értékét je-
lenti. Ennek alapján van nagy,
közepes és kis méretarányú
térkép. A gyakorlott térképis-
merő a méretarány ismeretéből
hamar kikövetkeztetheti a két
pont közötti távolságot.

A szintvonalak azonos ten-
gerszint feletti magasságot je-
lölnek. Ott, ahol egymáshoz
közelebb vannak a szintvona-
lak, a vizsgált dombok, a hegy-
ség, a felszín meredekebb ré-
sze található. Ennek turiszti-
kai, hadászati szempontból
van jelentősége.

Az atlasz hátsó oldalain van
feltüntetve a névmutató /re-
giszter/: az ábécé sorrendjében
tartalmazza a térképen feltün-
tetett földrajzi elnevezéseket.

A megnevezést oldalt jelző
számok követik, a szűkített te-
rület, ahol a keresett város föld-

rajzi megnevezése található. Ha
a névmutatóban nincs feltün-
tetve a település, akkor azt
nem tartalmazza a térkép. A jól
képzett seregben a felderítők
között kartográfus /térképké-
szítő, térképismerő/ dolgozik.

A háborúban előfordult,
hogy a harcoló felek egymás
félrevezetése érdekében elfor-
gatták az útjelző táblákat, de-
zorientálták az ellenséget. A
csapatok élén a felderítők ha-
ladnak. A térképszakértők fel-
adata figyelemmel kísérni a
harcoló egység mozgását, a te-
repet térképről ellenőrizni.

A térkép használata tájolás-

sal kezdődik, vagyis vízszintbe
tett térképünket északi irányba
helyezzük.

Hasznosan ismételhető a ta-
nult versike: „Előttem van é-
szak, hátam mögött dél, balra
a nap nyugszik, jobbra a nap
kél.”

A szakértelemmel szerkesz-
tett mappa tévedhetetlen, hoz-
záértő kezében életeket ment-
hető kincs.

A térképet csonkítani hajla-
mos gyerek környezetéből
kapjon tiltó figyelmeztetést,
büntetést, magyarázatot, pél-
damutatást, felvilágosítást. Va-
jon fel tudná sorolni, mennyi
tanult ember precíz munkájá-
nak eredménye a legegysze-
rűbb térkép? Egyáltalán be-
széltek erről?

A térkép higiénája. Védheti
a térképet cifra, drága mű-
anyag, kiolvasott újságpapír,
kialakított bűntudati fáma – a
lényeg: ne csúfítsa külső sérü-
lés!

Az éveken át segédeszköz-

ként használt atlaszban nem il-
domos nyálazva lapozni. A be-
tegséget okozó baktérium így
is terjeszthető. Napjainkban
készülnek speciális anyagra
nyomtatott térképek, ezek le-
moshatóak.

A falitérképeknél ez kivéd-
hető mutatópálca használatá-
val. A térkép tálalásának egyik
módja a rajzolás. Kezdő peda-
gógus óvakodik a táblarajzo-
lástól, pedig ajánlatos, érdemes
erőltetni. A gyerekeknek siker-
élményt jelent, ha a harmadik,
negyedik feladatra javul az
osztályzat. A tanuló magától
iparkodik a pontosságra, kül-
alakra. Révbe ér a motiváció.

A térképrajzolás megszeret-
tetésének formája a sablon utá-
ni kontúrvonalak elkészítése,
hatásos a vaktérképen történő
gyakorlás.

A kereskedelemben sikere-
sen prosperáló cégek terméke-
ik mellé egyenesen a címkére
nyomtatják a térképet, melyik
országban termett, hol készült.
Előfordul, hogy a reklám az a-
dott ország lobogóját, címerét
is feltünteti.

Ha a szemét lehunyó tanuló
a térképen el tudja vezetni a
képzelt személyautót az ország
legkeletibb részéből a legnyu-
gatibb részben fekvő városig,
akkor ismeri a térképet. Nem
felejti el a tájékozódást a map-
pán, ahogyan a szorzótáblát
tudó sem lesz rövidzárlatos, ha
hirtelen válaszolnia kell, meny-
nyi nyolcszor hat.

Az országok rendeződése,
politikáját követő határválto-
zások, természetben átalaku-
lást okozó katasztrófák ne ké-
pezzék újabb iskolaatlaszok
születésének okát.

A felmerülő újdonság ter-
mészetesen ne maradjon meg-
oldatlanul. Az irányító szerv
lényegesen olcsóbban, szak-
mai szempontból gyorsabban
adhat választ, ha néhány olda-
lacska terjedelemben évente
ismertetné a legkisebb isko-
lával is az országban és külföl-
dön történő, földrajzot érintő
változásokat.

Pierzchala József

Térkép
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Már nagyon régen megfigyelték, hogy
a 6. életév döntő fordulatot hoz a gyerme-
kek életében Az iskolai pályafutás egész
időtartamára kihatással van a beiskolázás
megfelelő időpontja.

Legtöbben csak 6-7 éves korukra vál-
nak alkalmassá arra, hogy iskolába járja-
nak. Akiket hatodik évük betöltése előtt
íratnak be, azokkal szinte mindig jóváte-
hetetlen jogtalanság történik. Fontos tudni,
hogy ebben az életkorban néhány hónap
is fontos szerepet játszik a fejlődés, min-
denekelőtt az iskolaérettség szempontjá-
ból, állítják a pszichológusok.

Az iskolakezdés döntő jelentőségű a
testi, a szellemi, a lelki és a szociális ki-
bontakozás szempontjából. Hogy a gyer-
mek örömmel jár-e az iskolába, hogy si-
keresen veszi-e az akadályokat, hogy
személyisége szabadon fejlődik-e tovább,
hogy boldog, egészséges önértékelésű tár-
sakkal van-e együtt, vagy kedvetlenné,
szorongóvá, agresszívvé válik, és nem tud
beilleszkedni a közösségbe. Mindezért és
még sok egyébért is nagyrészt az iskola-
kezdés megválasztásának helytelen idő-
pontja a felelős.

A továbbtanulás az általános iskolai

eredmények függvénye, és nem a tényle-
ges intellektuális adottságok határozzák
meg. A hatéves gyermeknek általában még
nagyon csapongó a képzeletvilága, játé-
kosak, fantáziájuk szabadon szárnyal, a
valóságot szeretik maguk megismerni,
korlátok és irányítás nélkül. Ha egyáltalán
érdekli őket az iskola, az azért van, mert
újdonság. Mihelyt közelebbről megisme-
rik, inkább már szabadulni szeretnének tő-
le. Nehéz nekik az iskolai fegyelemhez al-
kalmazkodni.

Ha egy gyereket iskolába küldenek,
mert ez hivatalos előírás – noha a gyermek
még éretlen erre –, az a tapasztalat, hogy
igen nagy valószínűséggel gyenge tanuló,
osztályismétlő lesz belőle. Az elsőben ta-
nító pedagógusok tudják igazán, hogy sok
az iskolára éretlen tanuló.

Éppen a jó vagy kiemelkedő fiatalokat
nyomorítja meg az érettség és a követel-
mények közötti differencia. Ők szenvedik
meg leginkább, hogy képességeiknek meg
nem felelő gyenge osztályzatokat, rossz
tanulmányi eredményt tudnak csak felmu-
tatni. A tanárok fogadóóráikon a rossz
jegyek miatt rémült szülőkkel találkoznak.
Ennek ellenére sok szülőnél tapasztalunk

Az iskolakezdés megfelelő időpontja
olyan tendenciát, hogy amilyen korán csak
lehet, iskolába adja gyermekét. Némelyi-
kük maga is érzi, hogy csemetéje még nem
készült fel az intézményes tanulásra, de
sajnálja az „elveszett” évet. Ezek a szülők
becsapják magukat, és a kedvetlenül foly-
tatott tanulás gyakori következménye az
osztályismétlés, az új iskolaválasztás és
ezek néha nem egy, de több év veszteséget
is jelentenek.

A „tudós” pszichológusok véleménye
a következő: javasolják, hogy minden
gyermek legkorábban 6-7 éves korában
kezdje el az iskolát, de még jobb a 6-9 é-
ves kor. Az óvodában az utolsó időszak-
ban főleg szociálpedagógusoknak kellene
foglalkozniuk a gyermekekkel, mint a je-
lenlegi előkészítő osztályokban. Hogy
minden gyerek a neki megfelelő időben
kezdhesse a tanulást, ahhoz valóban egy
éven belül kétszer kellene beiskolázni.

Szervezés kérdése, hogy az optimális
idő kivárása ne csupán „parkolás” legyen.
Az életkornak, érettségnek megfelelő el-
foglaltság segíti a gyermek képességeinek
kibontakozását.

Markó Emil

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége a Szülőföld Alap támoga-
tásával pályázatot hirdet TERMÉ-
SZETTUDOMÁNYOS DIÁKSZAK-
DOLGOZATOK itthoni bemutatására.

A pályázat célja: ösztönözni és se-
gíteni a Szlovákiában magyarul tanuló
alapiskolák 8. és 9. évfolyamát látogató
diákok és a középiskolások tehetségé-
nek kibontakoztatását a természettudo-
mányi tantárgyakban és az ezekhez
kapcsolódó területeken, elősegíteni
szülőföldünk természettudományos
múltjának felkutatását, előmozdítani
iskoláinkban a tudományos diákkörök
működését és csatlakozását a magyar
ajkú kutató diákoknak az egész Kárpát-
medencét felölelő mozgalmához, segí-
teni a kutató diákok részvételét a tudo-
mányos diákkörök hazai és külföldi
konferenciáin.

A pályázók köre: a szlovákiai kö-
zépiskolák és az alapiskolák 8. és 9. év-
folyamámak magyar nyelven tanuló

diákjai (egyénileg vagy max. háromfős
csoportban).

A pályamunka jellemzése: természet-
tudományos ismeretekre és kutatásra ala-
pozva érdekes témájú szakdolgozat készí-
tése írásban, bemutatása szóban – magyar
nyelven, előadás 10 percben, 5 perces vi-
tával, digitális adathordozók, fotók, hang-
anyag, poszter stb. segítségével) – rangos
nemzetközi zsűri előtt a következő szak-
területek valamelyikéből: biológia, mate-
matika, fizika, orvostudomány, földrajz
(természet- és társadalomföldrajz), a szak-
középiskola profiltárgyai, természetvéde-
lem /inform., technikai tantárgyak, mező-
gazdaság/, környezetvédelem, kémia, ter-
mészettudományos múltunk felkutatása.

Az alapiskolások és a középiskolások
szakdolgozatai külön kategóriában kerül-
nek értékelésre. A zsűri által értékesnek
minősített dolgozatok szerzői és mentorai,
felkészítő tanárai jutalomban részesülnek.

Az itthoni bemutató helye és időpont-
ja: Dunaszerdahely, 2006. nov. 21–22.

A pályázat feltételei: A jelentkezési
űrlapot kitöltve (letölthető az SZMPSZ
honlapjáról: www.szmpsz.sk), a szak-
dolgozatról készült rövid, egyoldalas
összefoglalóval együtt az alábbi címek-
re kell küldeni (hagyományos vagy e-
lektronikus postával):

– középiskolás pályázók: RNDr.
Kulcsár Andrea igazgatóhelyettes, Me-
zőgazdasági és Élelmiszeripari Közép-
iskola, Nám. sv. Štefana 1533/3, 92938
Dunajská Streda;
e-mail: kulcsar.andrea@post.sk;

– alapiskolás diákok: Gáspár Mária
igazgatóhelyettes, Vámbéry Ármin Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola, Hviezdos-
lavova ul. 2, 92901 Dunajská Streda;
e-mail: vambery@zsmhvieds.edu.sk;

Jelentkezési határidő (a kitöltött
jelentkezési lap és az egyoldalas össze-
foglaló beküldésének határideje): 2006.
október 20.

További információk
a www.szmpsz.sk honlapon,

 a hecht.anna@ksutt.sk e-mail címen
vagy a 0905-439111 mobilszámon.

Pályázat diákok részére
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A somorjai Corvin Má-
tyás Alapiskola és a tejfalusi
kisiskola elsősei szeptember
12-én a somorjai iskolában tar-
tott ünnepi összejövetelen vet-
ték át azt az ösztöndíjat, ame-
lyet a Csehországi és Szlová-
kiai Magyar Kultúráért Alapít-
vány, az SZMPSZ és a Rákó-
czi Szövetség segítségével a
Somorja és Vidéke Kulturális
Társulás folyósított számukra.

Az iskola tanulóinak irodal-
mi összeállítását és a Futrinka
bábcsoport előadását követő-
en Fóthy János, a Somorja és
Vidéke Kulturális Társulás el-
nöke a 2006/2007-es tanév el-
sősei jelen lévő szüleinek is-
mertette a társulás küldetését.
Hangsúlyozta, hogy a társulás
legfőbb feladatának a magyar
identitástudat megőrzését tart-
ja. „Az azonosságtudat alapja
a nyelv, hiszen csak vele, ben-
ne és általa tudjuk megőrizni
egyéniségünket, magyarsá-
gunkat. Mert az, aki ebben a
térségben elveszíti nyelvét, ön-
magát veszíti el” – mondta Fó-
thy János, majd a szülőkhöz
fordulva megjegyezte: a mű-
sort látva meggyőződése, hogy
gyermekeiket jó helyre íratták,
mert ezek a gyerekek a jövőre
nézve megőrzik nyelvüket és
kultúrájukat.

Halzl József, a Rákóczi
Szövetség elnöke a tavalyi
összejövetel pillanatait idézte
fel, amely nem az iskolában,
hanem a kultúrházban zajlott,
s részt vett rajta Lévai Anikó
is. „Öröm ilyen szép iskolába
beiratkozni” – mondta, majd
megjegyezte, hogy Somorján
az iskolaügy jó kezekben van
s eredményesen fejlődik. Ezt
mutatják a statisztikai adatok,
hiszen a februári beiratkozás-
hoz képest szeptemberre növe-
kedett a magyar iskolát válasz-
tók száma. A Rákóczi Szövet-
ség kifejezi szolidaritását a-
zokkal, akik a magyar tannyel-
vű iskolát választották. A be-
iratkozási ösztöndíj is olyan

gesztus, amellyel sok-sok ma-
gyar állampolgár, civil szerve-
zet fejezi ki szolidaritását. Be-
szédét az alábbi szavakkal fe-
jezte be: „Számíthatnak ránk

a jövőben is. Arra kérem önö-
ket, a magyar iskolaügy mel-
lett elkötelezetteket, segítsenek
abban, hogy mások is a helyes
útra lépjenek.”

Hecht Anna, a beíratási
program felelőse hangsúlyoz-
ta, hogy az anyanyelven meg-

szerzett műveltség a legegy-
szerűbben megszerezhető mű-
veltség, majd Rákóczi Krisz-
tiánnal, a Rákóczi Szövetség
munkatársával egyetemben
néhány szervezési tudnivalót
ismertetett a szülőkkel, akik
ezt követően nagy örömmel át-
vették a gyermeküknek járó
ösztöndíjat.

Addig, amíg az ösztöndí-
jak átvétele zajlott, Halzl Jó-
zsefet és Hecht Annát meg-
kértük, nyilatkozzanak a be-
íratási programról.

Halzl József: A tavaly in-
dított beiratkozási ösztöndíj
akció idén tovább folytatódik
a tavaly kijelölt regiókban tel-
jes körűen minden olyan gyer-
mek számára, akit magyar is-
kolába íratnak be. Az akciót i-
dén kiterjesztettük a többi ré-

gióra is, de csak korlátozottan.
A Dunaszerdahelyi járásban
például a nagycsaládosoknak
és a naponként más település-
ről bejáró diákoknak ajánlot-
tuk fel. Somorja, mint veszé-
lyeztetett város – értem ezen
Pozsony elszívó hatását – sze-
repelt a programban tavaly, és
szerepel az idén is. Nagy ö-

Aki elveszíti nyelvét, önmagát veszíti el
römmel állapítjuk meg, hogy
Somorján idén sikeres volt az
akció, amit az is mutat, hogy a
tavalyihoz képest sikerült gya-
rapítani a magyar iskolába be-
íratott gyermekek számát. Az
is nagy öröm számunkra, hogy
a februári beíratáshoz képest
szeptember 1-jén a Somorja és
Vidéke Kulturális Társulás
vonzáskörzetébe tartozó ma-
gyar tanítási nyelvű iskolákban
tízzel több gyermek kezdte
meg iskolai tanulmányait. A
jövőt illetően szeretnénk ezt az
akciót tovább folytatni, sőt iga-
zából az volna jó, ha a kedvez-
ménytörvény szerinti támoga-
tást minden diák megkapná,
nem csak a beiratkozó évfo-
lyam diákjai. Mert a kedvez-
ménytörvény értelmében min-
den magyar nyelvű oktatási-
nevelési intézménybe járó gye-
rek jogosult erre a támogatás-
ra. Annak is örülnénk, ha a ma-
gyarországi civil szférához
kapcsolódva a felvidéki ma-
gyar közösség is beszállna eb-
be az akcióba, ha csak szimbo-
likus adománnyal is, hiszen a
Felvidéken létkérdés, hogy a
magyar családokban élő gyer-
mekek magyar iskolába kerül-
jenek.

Hecht Anna: Elérkeztünk a
Somorja és Vidéke Kulturális
Társulás beiratkozási prog-
ramjának ahhoz a részéhez,
amikor a szeptember 1-jén ma-
gyar iskolákba belépő elsősök
átvehették a Pro Professione és
a Csehországi és Szlovákiai
Magyar Kultúráért Alapítvány,
valamint egyéb magyarországi
civil szervezetek támogatását.
A programot idén nemcsak a
magyarországi civil szerveze-
tek, hanem szlovákiai vállalko-
zók is támogatták adománya-
ikkal, így a Somorja és Vidéke
Kulturális Társulás vonzáskör-
zetében az oktatási támogatás-
ra pályázók zöme, pontosab-
ban 94-en az OTP Banka Slo-
vensko és a Slovnaft adomá-
nyaiból 1400 korona értékben
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Tisztelt igazgató asszony, igazgató úr,
óvónők, tanítók és tanárok, szülők, célala-
pok munkabizottságának tagjai!

Az SZMPSZ 2006-ban sikeresen pá-
lyázott a Szülőföld Alapnál a beiratkozási
program további folytatásának segítésére,
megerősítésére. Szövetségünk mellett a
Szülőföldön Magyarul Társulás a tavalyi
évhez hasonlóan e témában szintén támo-
gatásban részesült.

A pedagógusszövetség 1996-től 2000-
ig kialakított és leírt beiratkozási program-
ját igyekezett megvalósítani, amelyet e-
gyeztetett a szlovákiai magyar óvodákkal,
iskolákkal. A program Beiratkozási prog-
ram szülőknek, pedagógusoknak a boldog
gyeremekért címen vált ismertté. Ennek a
programnak része volt az Óvodásból is-
kolás c. kiadvány, amely szülőnek, leendő
elsősnek segített az iskolába lépést meg-
könnyíteni, mely kiadvány a magyar gyer-
meket magyar iskolába jelszó szellemében
érvelt a magyar iskola mellett. Ezt a prog-
ramot az Illyés Közalapítvány támogatta.
2000 után az Illyés Közalapítványnak a
beiratkozási programról való elképzelése
és támogatási rendszere is megváltozott.

Az SZMPSZ a 2000. évet követően a
Rákóczi Szövetség célalaprendszerével
történő együttműködés keretében folytatta
tovább a beiratkozási program megvaló-
sítását. A pedagógusszövetség vezetői a
program országos koordinációjában, to-
vábbi pedagógusok a Város és Vidéke
munkabizottságaiban fejtették ki tevé-
kenységüket, voltak az iskolai és a telepü-
léseken szervezett közösségi programok
létrehozói, a tanszer- és ajándékcsomagok
eljuttatói az óvodákba és az iskolákba,

segítették a szülők és a magyar iskolák
jobb egymásra találását.

2006-ban a Szülőföld Alap támoga-
tásának köszönhetően újra lehetőség nyílik
a szövetség beiratkozási programjának új-
ragondolására, az óvodák és iskolák, vala-
mint a Szülőföldön Magyarul Társulás és
a további regionális szervezetek ez irányú
munkájának hatékonyabb összehangolá-
sára.

Mint a beiratkozási program és az anya-
nyelvű oktatás elkötelezett és tevékeny hí-
vét és résztvevőjét tisztelettel kérjük önt,
a beiratkozási program és a magyar iskola
sikeressége céljából ossza meg eddigi ta-
pasztalatait velünk. Ezek a tapasztalatok
bizonyára segítenek minden magyar óvo-
dának/iskolának saját beiratkozási prog-
ramja megalkotásában, segítenek meg-
győzni a bizonytalan szülőt a magyar is-
kola/óvoda előnyeiről. Mi hisszük azt,
hogy a beiratkozási program csakis minő-
ségi iskolában, motivált pedagógusok pél-
dája révén lehet sikeres.

A Szülőföld Alap támogatásával a
2006-os őszi időszakban az SZMPSZ tá-
mogatni kívánja olyan kistérségi közössé-
gi fórumok létrejöttét, mely az érdekeltek
(óvónők, pedagógusok, intézményveze-
tők, szülői szervezetek, célalap-munkabi-
zottságok, az önkormányzatok, egyházak,
a kulturális és ifjúsági szervezetek képvi-
selőinek) részvételével kialakított közös
gondolkodás után írásbeli formában kísér-
letet tesz a kistérség oktatási tervének ki-
dolgozására, mely tartalmazni fogja az is-
kolaszerkezet állapotával, a minőségi is-
kola működtetésével, a beiratkozási prog-
ram keretében a szülőkkel való leghatéko-

átvehették ezt a támogatást, a-
mi 10 ezer forintos támogatás-
nak felel meg. Az ösztöndíjra
azok pályázhattak, akik So-
morján kezdték meg tanulmá-
nyaikat, továbbá a vidéki isko-
lák tanulói közül a háromgyer-
mekes családok vagy az olyan
falvakban lakók, ahol nincs
magyar tanítási nyelvű iskola,
s a gyermek a szomszéd falu
iskolájába utazik. Így jött ösz-
sze a 94 pályázó, akik még a
tavalyi tanévben pályáztak.
Közben örömteli módon tízzel
több lett az elsősök száma, eb-

nyabb kapcsolattarás formáit.
Az egyes régiókban a fórum megszer-

vezésére 2006. november 10-i határidőig
kérjük az SZMPSZ területi választmányai-
nak vezetőit, az iskolák igazgatóit és a cél-
alapok vezetőit, melyhez anyagi támo-
gatást nyújtunk. A fórum megszervezésére
irányuló szándékukat minél előbb szíves-
kedjenek közölni a levélben megadott cí-
men.

Az óvodapedagógusok őszi, Deákiban
tartandó országos szakmai konferenciája
a beiratkozások kérdéskörével kiemelten
fog foglalkozni.

Olyan két kiadvány megjelentetését,
mely az eddigi tapasztalatokat összegzi,
újrafogalmazza. Összegyűjti az óvónők-
től, az iskolák alsó tagozatos pedagógu-
saitól, a programba eddig bekapcsolódott
szakemberektől, pedagógusoktól, igazga-
tóktól, szülőktől, szervezőktől mindazt a
szellemi értéket, ötletet, mely az anyanyel-
vű oktatást, a magyar iskola vállalását se-
gíti. Az egyik kiadvány a szülőket és a
gyermekeket célozza meg, míg a másik ki-
advány az oktatási és önkormányzati szak-
embereknek szólna.

Hasznos tapasztalatait tanulmány, cikk,
esetleg fényképekkel kiegészítve szíves-
kedjen eljuttatni legkésőbb 2006. október
25-ig az rpk.rsz@szmpsz.sk, ill. a
pek@szmpsz.sk e-mail címre. A kiad-
ványban megjelenő írások honorálását az
elnyert támogatásból biztosítani tudjuk.
További információt a 047/5631205 tele-
fonszámon Ádám Zita nyújt.

Együttműködését és együttgondolko-
dását az SZMPSZ nevében előre is tisz-
telettel megköszönjük. Munkájához erőt,
egészséget és sok sikert kívánunk.
      Ádám Zita Pék László
a program felelőse    az SZMPSZ elnöke

ből Somorján héttel, Tejfalun
kettővel, Doborgazon pedig
eggyel több tanuló kezdte meg
tanulmányait magyar iskolá-
ban. Ők a mai napon töltötték
ki a pályázati űrlapot, s kapták
meg a támogatást. Örömünkre
szolgál, hogy idén a magyar ó-
vodákba beíratott gyermekek-
nek is tudtunk étkezési hozzá-
járulást nyújtani 600 korona ér-
tékű bevásárlási utalvány for-
májában, amely a Jednota Coop
üzleteiben vásárolható le.

Tóth Ilona
(A szerző felvételei)

Levél az igazgatókhoz
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SZOCIOLÓGUS: Hatan vagyunk,
öt felnőtt és egy gyermek.

ÓVÓNŐ: Én óvónő vagyok.
LAJOS BÁCSI: Én meg 63 éves.
A GYERMEK: Már nekem is van

véleményem.
KÖLTŐ: Jó neked, nekem inkább ál-

maim vannak...
A SZÜLŐ: Én tudom, hogy ez a be-

szélgetés nem arról szól, hogy kinek van
igaza, de meggyőződésem, hogy én mint
szülő belelátok az „iskolai dolgokba”.

LAJOS BÁCSI: Mondja, maga szo-
cialista? Éppen most?

SZOCIOLÓGUS: Szociológus va-
gyok, társadalomkutató, s egy rövid kis
kutatáshoz akár most is elegen vagyunk.

A GYERMEK: Most az én iskolám-
ról fogunk beszélgetni?

ÓVÓNŐ: Arról is, de az oktatással,
neveléssel több intézmény is foglalko-
zik, ezért jó lenne, ha arról beszélget-
nénk, mely intézmények vannak hatás-
sal az egyénre, az emberekre, hol tanul-
juk meg a társas viselkedéseket.

A SZÜLŐ: Hát a jót nem az iskolá-
ban...

SZOCIOLÓGUS: A legtöbb tradi-
cionális társadalomban az a család, a-
melybe az egyén beleszületik, nagyrészt
meghatározza a társadalmi helyzetét
egész életére. Nem mindenütt van ez
így, de akár nálunk is: a gyerekek a szü-
leikre vagy az őket körülvevő közeg, kö-
zösség tagjaira jellemző viselkedésfor-
mákat veszik át.

A GYERMEK: Akkor fölöslegesen
járok iskolába?

LAJOS BÁCSI: Szerintem a „mai”
iskolákba igen. Régen, amit a tanító
mondott, annak úgy kellett lenni, ma
meg? Minden gyerek azt csinál, amit a-
kar. A gyerekek csúnyán beszélnek, nem

tudnak köszönni, a viselkedésük meg
felháborító!

A SZÜLŐ: Ne mondjon már ilyet a
gyereknek! Iskolába járni kötelező, hi-
szen régen a szegény gyerek iskolába se
járhatott, ma viszont a hátrányos hely-
zetű gyerekek is, ha jól tanulnak, még
akármi lehet belőlük.

SZOCIOLÓGUS: A mai iskolákkal
szembeni elvárásként fogalmazódik
meg, hogy segítségükkel a gyerekek fel-
szabadulhassanak társadalmi hátterük
korlátai alól. Intézményként ezer szállal
kapcsolódik a társadalom világához,
hatnak rá a világ társadalmi, gazdasági,
kulturális változásai, vonatkoznak rá a
jog szabályai, ugyanakkor a gazdasági-
társadalmi viszonyok újratermelődésé-
nek egyik helyszíne. Minden egyes isko-
la és osztályterem a társadalom lenyo-
mata.

ÓVÓNŐ: Sajnos, nálunk elég szegé-
nyes ez a lenyomat...

SZOCIOLÓGUS: A nevelési folya-
mat legkülönbözőbb összetevői – a tan-
termek belső topológiájától egészen a
nevelő által alkalmazott nem szóbeli
kommunikációs eszközökig – rejtett tár-
sadalmi jelentést hordoznak, és gyakran
a várttól eltérően hatnak. A szervezett
tanítást-tanulást egy másik, spontán ala-
kuló elsajátítási folyamat kíséri, amely-
ben a tanulók a tananyagról eltérő szo-
ciális ismeretek birtokába jutnak.

LAJOS BÁCSI: Az előbb én nem
ezt mondtam?

SZOCIOLÓGUS: A „hidden curri-
culumot” az iskolán belüli és a társadal-
mi környezetből származó tényezők e-
gyüttesen határozzák meg. A rejtett tan-
terv az intézményi elvárásokhoz, az in-
tézményben generált érzelmi helyzetek-
hez való alkalmazkodás definíciója. Ezt

az alkalmazkodást elsősorban a család-
ból származó, iskolával kapcsolatos atti-
tűdök határozzák meg. Az iskolai nor-
mák elsajátításáért az intézmény érdem-
jegyekkel jutalmazza a tanulót, ami hoz-
zájárul a továbbtanulás sikeréhez, kije-
lölve a későbbi társadalmi státushoz ve-
zető utat. Ezzel az iskola betölti rejtett
funkcióját: konzerválja a társadalmi sze-
lekciót.

A GYERMEK: Én is szeretném el-
mondani a véleményemet, de nem ér-
tem, amit mondanak.

ÓVÓNŐ: Megpróbálom elmagya-
rázni. A rejtett tanterv megmutatkozásá-
nak egyik különleges területét jelentik
a tanulók súgással kapcsolatos beállító-
dásai. A tanári normák szerint a súgás
bűn, amely lebukás esetén komoly bün-
tetést von maga után, nem is beszélve a
tanár szemében elszenvedett presztízs-
veszteségről, mégis igen általános és el-
terjedt szokásként van jelen az iskolai
életben. A súgás egyrészt gerillaharc, a
diákok eszköze az intézmény folyama-
tos teljesítménymérésével szemben.
Másrészt a súgás a bajtársiasság mércéje
is, hiszen a diákok nem mindig és főkép-
pen nem mindenkinek súgnak. Kitünte-
tett helyzetben vannak a barátok, have-
rok a felelés alkalmával, tehát a kortárs-
csoport.

A GYERMEK: Ezt már ismerem.
Én is szoktam súgni, muszáj, mert akkor
a többiek megharagszanak, pedig már
kaptam érte beírást.

A SZÜLŐ: Ez így van, szép dolog
az arra való törekvés, hogy a gyerekek
egyformák legyenek, sose lesznek azok,
mert alig-alig nevelik őket, sokat bünte-
tik, és a „szponzorgyerekeknek” mégis
mindent szabad... Van a szociológiában
igazság?

SZOCIOLÓGUS: A szociológus-
nak nem az igazság keresése a munkája,
hanem a társadalom, egyén és a közöt-

Az iskola és társadalom,
avagy  az isko láró l mindenkinek van vé leménye

Az óvodákat, iskolákat mindenki
nap mint nap értékeli, az óvodák-
ról, iskolákról mindenkinek van vé-
leménye, hiszen vagy oda jár a
gyermeke, vagy ott dolgozik, vagy
a családja révén érintett, esetleg
visszaemlékezik arra az időre, ami-
kor még „rendes gyerekek” jártak
az óvodákba, iskolákba.

Az iskola tehát a társadalom
szempontjából fontos, kutatható, az

ember társas életével szorosan ösz-
szefüggő, így tárgyát képezheti a
szociológia tudományának.

Dolgozatomban a fenti sorok
szellemiségében szeretném vázolni
a szociológia és az iskola-oktatás
összefüggéseit.  Kissé rendhagyó
módon, „kitalált személyek” be-
szélgetésében tolmácsolom a „tár-
sadalom” különböző véleményeit e-
gyetlen témára, ami az ISKOLA.
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tük létrejövő kapcsolatok leírása és ma-
gyarázata. Én csak azt tudom elmonda-
ni, mi a feladata az oktatásügynek a je-
len helyzetben a szociológia szempont-
jából: A családban elsajátított társadal-
mi és kulturális tőke kihat a jövőbeni vá-
lasztásokra mind a családkép, mind a le-
endő munka, hivatás tekintetében. Ezt a
hozott társadalmi tőkét hivatott átformál-
ni az oktatási rendszer. Az iskolának gyen-
gítenie kell a státusbeli különbségeket,
közelítenie kell egymáshoz a különböző
társadalmi rétegből érkező diákokat.

LAJOS BÁCSI: Költő úr! Maga
nem szól semmit?

KÖLTŐ: Felemelő gondolatok a je-
lenből ritkán jutnak az eszembe, de szí-
vesen mondok olyat, amilyennek én sze-
retném látni az iskolai nevelést: „Az agy
nem egy edény, amit meg kell tölteni, ha-
nem tűz, amelyet lángra kell lobbanta-
ni!” (Plutarchos)

A GYERMEK: Ez nekem is tetszik,
de az iskolában mégis annyi feladatunk
van, hogy nem győzöm megtanulni.

A SZÜLŐ: Csak tanuld meg, hiszen
csak így lesz belőled VALAKI!

A GYERMEK: De én nem akarok
VALAKI lenni, a szemetesautón dolgoz-
ni vagy az internettel foglalkozni az a
VALAMI!

ÓVÓNŐ: Azt hiszem, jó, hogy ez a
helyzet kialakult, ez olyan „mindenna-
pos” probléma. Mi a pedagógus dolga?
A szociológus szerint a „társadalmi kü-
lönbségek” csökkentése, a szülő szerint
a sok tudás átadása, a gyerek szerint va-
lami éppen olyan, amit ő szeret. Nos,
akkor mi?

LAJOS BÁCSI: Megmondom én.
Azt kell a gyereknek megtanítani, hogy
amit csinál, azt csinálja rendesen, fele-
lősséggel, no meg közben legyen bol-
dog. Ehhez meg az kell, hogy a pedagó-
gus szeresse azt a gyereket, akit tanít,
ismerje, hogy tudja, mit akar, és abban
segítse, amihez tehetsége van.

KÖLTŐ: Ezt Janesse Korczak így
fogalmazta meg: „Keresem a gyermek
titkát, és kérdezem: Hogyan segíthetnék
abban, hogy önmaga lehessen.”

SZOCIOLÓGUS: Mint embernek
nekem is tetszik ez a vélemény, s ha a
kutatásokat és a véleményemet összeg-
zem, akkor az így hangzik: pedagógu-
sokkal és szülőkkel készült interjúkból
jól kirajzolódik az az általános érzet,
hogy nincs idő a nevelésre. Teljesen
mindegy, hogy milyen nevelésről van
szó, mintha közmegegyezés lenne arról,
hogy az oktatáson (tehát az információ-
tömeg átadásán és néhány szükséges

készség kialakításán) túl már nem marad
idő, energia, pénz, hely a nevelésre, kü-
lönösképpen nem a felkészítésre az
állampolgári létre. Az oktatási intézmé-
nyeket teljesítményük szerint szokták ti-
pologizálni, aszerint osztályozva őket,
hogy a sikeres továbbtanulásra vagy ép-
pen a munkanélküliségre készítik-e fel
tanulóikat. Az iskolák egy harmadik –
igen kisszámú intézményt tartalmazó –
csoportját illetik „alternatív” gyűjtőnév-
vel, ahol a laikus számára sokszor vala-
miféle furcsa színjátéknak tűnő, nagyon
tudatos nevelés zajlik, ahol az oktatás
mellett nevelés is van, szinte hóbortból,
netán angolszász vagy más nyugati mo-
dellek másolásával.

Azt gondolom, hogy többet kell be-
szélnünk a „nincsen idő” iskoláiról és a
„miért ne” iskoláiról. Hiszen, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy mindenképpen zaj-
lik nevelés az iskolában, sőt állampol-
gári nevelés is, akkor nagyon markáns
üzenetet hordoz az a tény, hogy egy in-
tézményben soha semmire nincsen idő.
A tanulók, a szülők és maguk a képzést
végző pedagógusok is úgy érzik, hogy
hónapról hónapra csak loholnak. Vagy
azért, hogy a felvételi vizsgán még ma-
gasabb pontszámot érjen el a diák (és
tanára, szülője), vagy azért, hogy lega-
lább egy picit javítsák a diákok szöveg-
értését, koncentrálóképességét stb.

Akár van idő egy iskolában, akár
nincs, akár tudatában vannak az iskola-
polgárok (tehát nemcsak a pedagógusok,
hanem a diákok és a szülők is), hogy ki-
mondva vagy kimondatlanul nevel az is-
kola, az állampolgári nevelés szempont-
jából ennek az intézménynek döntő a je-
lentősége, mert az első intézmény az em-
ber életében és egyben az első munka-
hely is.

A személyiség fejlesztésének kérdés-
körébe tartozik a gyerekek teljesítménye
és annak visszajelzése, a felkészítés a
következő iskolafokozatra, a képessé-
gek kibontakoztatása és precíz megíté-
lése. Mindez ezekben az években szinte
azt követeli a pedagógustól, hogy egy-
szerre legyen bölcs tanító és modern
projektkoordinátor, művelődésszervező
és mentálhigiénés szakember, mediátor,
programszervező és fundraiser. A legna-
gyobb kihívás pedig az individuum fej-
lesztése, az értelmes önzésre és a tisztes-
séges versenyre való képesség kialakítá-
sa, illetve a társadalmi felelősségválla-
lásra, valamint a közösségi, társas és csa-
ládi létre való felkészítés. Mindez ko-
rántsem csak a diákok személyiségéről,
ugyanennyire a pedagógusokéról is szól.

Az itt bemutatott három kérdéskör: a
társadalmi-állampolgári létezés, az esély-
egyenlőség és a személyiség kibontako-
zása vagy (vissza)fejlődése legalább
annyira feladat és lehetséges további fej-
lesztési terület a pedagógusok körében,
mint a gondjaikra bízott diákokéban.

LAJOS BÁCSI: Ezt igazán szépen
mondta! Ettől okosabbat én már nem-
igen mondok, megköszönöm hát a be-
szélgetést.

A GYERMEK: Én is szociológus le-
szek, ha nagy leszek.

A SZÜLŐ: Akkor nem hiszem, hogy
nagyon gazdag leszel. Csak tanulj!

ÓVÓNŐ: Köszönöm a beszélgetést,
de azért újra rá kellett jönnöm, hogy sok
mindenben eltér a véleményem a „hiva-
talos meghatározásoktól”.

SZOCIOLÓGUS: Hálás vagyok az
őszinte véleményekért, nekem erre van
szükségem.

KÖLTŐ: „A nagy emberek a gondo-
latokról elmélkednek, az átlagemberek
a cselekedetekről diskurálnak, a kis em-
berek mindig a másikról beszélnek.” Azt
hiszem, mi most akár nagy embereknek
is gondolhatjuk magunkat. Szívesen ta-
lálkozom mindenkivel máskor is.

Felhasznált irodalom

Buda Mariann (szerk.): Légkör – köz-
érzet – tanulás. Debreceni Egyetem Ne-
veléstudományi Tanszék, Debrecen,
2005.

Csepeli György: Szerep. In Szociál-
pszichológia. Osiris Kiadó, Budapest,
1997.

Mannheim, Karl: A szociológia és az
osztályterem. In Az iskola szociológiai
problémái. Közgazdasági és Jogi Könyv-
kiadó, Budapest, 1974.

Sikur Tamásné: A középiskolai érték-
rend ellentmondásai mint a „rejtett tan-
terv” működésének forrása. http://www.
iqdepo.hu/dimenzio/18

Fellegi Borbála – Ligeti György (2003):
Hátrányos helyzetűek a közoktatásban.
Országos kérdőíves és interjúkon alapu-
ló kutatás. Oktatási Jogok Miniszteri
Biztosának Hivatala, Budapest.

Ligeti György – Márton Izabella (2001):
Szülői jogok a közoktatásban – országos
kérdőíves és interjúkon alapuló szocio-
lógiai kutatás. Oktatási Minisztérium,
Budapest.

Ligeti György (1999–2000): Demok-
ratikus állampolgári szocializáció. Pécs.

Kamarás István: Íme az ember! Okta-
táskutató Intézet Edukáció Könyvkiadó,
1990.

Gyetvai Judit
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Szeptember
– Közösségi fórum előkészítése – a pe-

dagógusok bizottságának ülése, ajánlások
megfogalmazása

– Az adatbázis pontosítása és továbbí-
tása

– A TV irodájának átköltöztetése
– Az OE ülésén való részvétel – Vankó

T. és Szetyinszký V.
– A munkatervek elkészítése
– Óvópedagógusi találkozó Komárom-

ban /Magyarország/ – Vankó T.
Október
– Irodaavató ünnepség: a régió „Kincs-

keresőinek” bemutatkozása
– A Siklósi Gyermekfesztivál meghir-

detése
– A 2006-os év továbbképzéseinek

megtervezésében való részvétel – együtt-
működés a CPI-vel

– Részvétel az OV ülésén – Sze-
tyinszký V., Vankó T. és Szanyi M.

– 2006. okt. 28. – Vízkelet – Közösségi
fórum – az Otthont a hazában, hazát a
szülőföldön elnevezésű konferencia meg-
szervezése

– Részvétel az anyanyelvi konferencián
Komáromban – Szetyinszký V.

– Kincskeresők: pályamunkák meghir-

detése, szervezési feladatok – Szanyi M.
– A beiratkozási program új terveze-

tének kidolgozása – Vankó T. és Szanyi
M.

– Környezetvédelem – turisztikai tanul-
mányút – szervező a Nádszegi AI

– Matematikusok találkozója – a tehet-
séges tanulókkal való foglakozás – Csor-
ba F. /Győr/, versenyfeladatok megoldása
– Szabó R. és Putera A.

November
– Magyar szakos pedagógusok tovább-

képzése – Az identitás megőrzése és az új
módszerek bemutatása a magyartanítás-
ban – Hrbácsek M., Bárczi Zs., Keserű
J. és Nagy A. – Galánta, SZMPSZ-iroda

– Óvópedagógiai konferencia: Az élet-
re való nevelés az óvodában – az érzelmi
inteligencia fejlesztése, Deáki, 2006. no-
vember 24–25.

– Az osztályfőnöki munka fejlesztése,
a hátrányos helyzetű és az integrált tanu-
lókkal való foglakozás – előadók /iskola-
pszichológusok/: Strédl T., Maňka V.,
Mészáros M. – Magyar Ház, Vágsellye

– Lapoda – digitális tananyagfejlesztés
– előadó: Topor Gy. – galántai Kodály Z.
Alapiskola

– A PPA pályamunkájának értékelése

Az SZMPSZ Dunaszerdahelyi Területi
Választmányának vezetése a 2006-os év
második félévében azokat a módszertani
összejöveteleket szeretné megvalósítani,
amelyekre az egyes alapszervezetek, szak-
mai társulások pályáztak, mert a területi
választmány vezetésének a nyár folyamán
sikerült bérbe vennie és berendeznie egy
irodahelyiséget, amely kompletizálása e-
léggé felemésztette a választmány anyagi
helyzetét. E gondok ellenére a következő
szakmai összejöveteleket szándékozzuk
megvalósítani:

– Személyiségfejlesztés, konfliktuske-
zelés és önismereti játékok /a Nyárasdi
Magyar Alapiskola SZMPSZ Alapszerve-
zete és a TV szervezésében/,

– Kisrégiós iskolavezetők szakmai ta-
lálkozója /a Vitalita polgári társulás és a
TV szervezésében/,

– Óvópedagógusok szakmai tovább-

képzése /az óvópedagógusok szakmai
társulása és a TV rendezésében/,

– 2006. november 21–22-én kerül sor
Dunaszerdahelyen a Vámbéry Ármin
MTNYAI és a Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Középiskola TUDOK /a termé-
szettudományi diákpályázók/ országos se-
regszemléjére.

– A kisiskolák megtartása és a beíratási
program sikeres megvalósítása érdekében
fel akarjuk venni a kapcsolatot az újonnan
megválasztott polgármesterekkel, ennek
keretében levéllel fordulunk hozzájuk, és
meghívjuk őket arra a december elején tar-
tandó összejövetelre, amelyen pedagógiai
előadással majd beszélgetés formájában
hívjuk fel a figyelmüket fenntartói felada-
taikra és lehetőségeikre iskolájuk megtar-
tása érdekében.

– A gyógypedagógiai tanácsadóval kö-
zösen konferenciát tartunk az igazgatók-

– ünnepélyes díjkiosztás – kiállítás szerve-
zése

– Győri tanulmányút: a BGR-módszer
megismerése – szakmai előadó: Görcsné
M. Viktória

– Az Amit ma a magyar nyelv és iroda-
lom tanításáról tudni kell c. előadássoro-
zaton való részvétel Budapesten a MIOK-
PSZI szervezésében – résztvevő: Szetyin-
szký V.

– részvétel az OE ülésén – Vankó T.
és Szetyinszký V.

December
– Programkészítés az óvodában – elő-

adó Vankó T., helyszín: SZMPSZ-iroda,
Galánta

– Színházlátogatás /Komárom, Győr
vagy Budapest/

– Az anyanyelv hete – közös rendez-
vény a Csemadok Galántai Járási Választ-
mányával

– Anyanyelvi vetélkedő és versmondó
fesztivál az 5–9. évfolyamosok, valamint
mesemondó fesztivál az 1–4. évfolyamo-
sok számára

– Vidám óévbúcsúztató – SZMPSZ-
iroda, Galánta

Szetyinszký Veronika
az RPK vezetője és a TV elnöke

nak, pedagógusoknak, amelyen bemutat-
kozik az intézmény, és elbeszélgetünk az
együttműködési lehetőségekről.

Terveink között szerepelt az Apáczai
Kiadó magyar nyelv 5–8. évfolyamos  tan-
könyvcsomagjának ismertetése és felhasz-
nálásának bemutatása az 5–9. évfolya-
mokban. Ez a tervünk feltehetően a követ-
kező évben valósul majd meg.

A területi választmányi ülést az őszi
országos ülés után tartjuk meg, amelyet
összekapcsolunk irodánk ünnepélyes át-
adásával, az első félév értékelésével és a
jövő évi terveink, elképzeléseink felvázo-
lásával, egyeztetésével. Szeretnénk, ha a
nyári egyetem a következő években is já-
rásunkban valósulna meg, ennek lehetősé-
geit is szeretnénk megbeszélni.

Gúgh Béla
a TV elnöke

A Galántai RPK és TV munkaterve 2006 második félévére

Az SZMPSZ Dunaszerdahelyi TV munkaterve
a 2006-os év őszére
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Az SZMPSZ Komáromi Regionális Pe-
dagógiai Központja a területi választmá-
nyokkal egyeztetve elkészítette pedagógus-
továbbképzési tervét 2006 őszére.

Az elmúlt évek gazdag és sikeres prog-
ramjai régiónkban hozzájárultak a magyar
óvodákban/iskolákban nevelő-oktató peda-
gógusok alaposabb szakmai felkészülésé-
hez, ami záloga a magyar iskola jó hírnevé-
nek, a szülők bizalmának, a magyar gyer-
mekek sikerességének.

Az elmúlt években a szakmai találkozá-
sok az óvoda/iskola nevelő-oktató munká-
jának minőségi javulását, a pedagógusok
módszertani kultúrájának gazdagítását, va-
lamint az emberi kapcsolatok és a saját él-
ményen alapuló tapasztalatszerzés bővíté-
sét szolgálták.

Az előző évek szakmai programjai a ré-
gióbeli szakmai hagyományokat vitték to-
vább. A képzés módja horizontális pedagó-
gus-továbbképzés, mely értelmében min-
den képzés helyben, az iskolában valósul
meg. Így a pedagógusok érintettsége és be-
lemerítése a szakmai programokba közvet-
len, gyakorlatorientált és kapcsolatépítő.

1.
A képzés címe: Tanulásmódszertan a

tanulás-tanítása
A képzés célja: élményszerű tanítási ó-

rák szervezése a megismert és elsajátított
módszerek segítségével.

A képzés tartalma: másfél órás bemuta-
tó óra, melyen a tanulók az emlékezet fogal-
mával és annak fajtáival ismerkednek. A
tréningen a résztvevők megismerkednek a
tanulásmódszertan alapjaival és annak
munkaformáival.

A foglalkozás vezetője: Héczné Tóth
Mária szakelőadó, Mosonszentmiklós.

A fogadó iskola: Duna Utcai MTNY AI,
Pozsony.

A továbbképzés időpontja: 2006. októ-
ber 26.

2.
A képzés címe: Kompetencia alapú ó-

vodai nevelés
A képzés célja: a kompetencia alapú ó-

vodai program megismertetése.
A képzés tartalma: a programcsomag a-

lapelvei, szerkezete, tartalma.
A foglalkozás vezetője: Kovács Erika

szakelőadó, Budapest.
A fogadó intézmény: Eötvös Utcai

MTNY Óvoda.
A továbbképzés időpontja: 2006. októ-

ber 30.
3.

A képzés címe: Kézművesség – esztéti-
kai nevelés az óvodában és az 1–4. osz-
tályban

A képzés célja: kézműves technikák al-
kalmazási lehetőségei az óvodában és az
alsó tagozaton, iskolai klubban.

A képzés tartalma: természetes anyagok
felhasználása, megmunkálása. Új kézmű-
ves technikák megismerése. Az esztétikai
nevelés lehetőségei a kézműves foglalkozá-
sokon, a kreativitás fejlesztése. A feldolgo-
zott és elkészített anyagok felhasználásá-
nak lehetősége.

A foglalkozás vezetője: Szép Erzsébet
pedagógus, Komárom

A fogadó iskola: Jókai Mór MTNY AI,
Komárom

A továbbképzés időpontja: 2006. no-
vember 10.

4.
A képzés címe:„Alkotni jó” vizuális

nevelés az iskolában
A képzés célja: a gyermeki fantázia fej-

lesztése
A képzés tartalma: olyan képzőművé-

szeti technikák bemutatása, gyakorlatban
való kipróbálása, amelyeket a diákokkal
mind a délelőtti és délutáni foglalkozáso-
kon a kevésbé felszerelt iskolákban is
könnyen lehet alkalmazni.

A foglakozás vezetője: L. Ritók Nóra
művésztanár, Berettyóújfalu.

A fogadó iskola: Csicsói MTNY AI.
A továbbképzés időpontja: 2006. no-

vember 16.
5.

A képzés címe: Az osztályfőnök kap-
csolatrendszere – kapcsolattartás a szü-
lőkkel és más nevelési tényezőkkel

A képzés célja: az osztályfőnök pedagó-
giai viszonyainak, lehetőségeinek azonosí-
tása, az önismeret fontosságának hangsú-
lyozása és a kommunikáció módjainak
megismerése.

A képzés tartalma: önismereti játékok
alkalmazása önmagunk és környezetünk,
saját személyiségünk megismerésére, kom-
munikációs készségünk és kapcsolataink
karbantartására, érzéseink gazdagítására.

A foglalkozás vezetője: Pusztai Katalin
szakelőadó, Budapest, XIII. ker. Pedagó-
giai Szolgáltató Központ.

A fogadó iskola: Ady Endre MTNY AI,
Párkány.

A továbbképzés időpontja:2006. no-
vember 24.

6.
A képzés címe: Sajátos nevelési igényű

tanulók fejlesztése
A képzés célja: a pedagógusok a képzés

során szakmai segítséget kapnak a tanulási
és magatartási gondokkal küzdő tanulók
nevelési és oktatási problémáinak megol-
dásairól.

A képzés tartalma: a sajátos igényű ta-
nulók nevelésére vonatkozó jogszabályok;
a képesség- és a részképességzavar jellem-
zői; a képességek és a részképességek fej-
lesztése; a szociokulturális hátrány kom-
penzálása; egyéni törődés – egyéni fejlesz-
téstervek; az egész személyiséggel való tö-
rődés; fejlesztés és gyakorlat; tapasztalatok
megbeszélése.

A foglalkozás vezetője: Stredl Terézia
gyógypedagógus, Komárom.

A fogadó iskola: MTNYAI, Muzsla
A továbbképzés időpontja: 2006. no-

vember 14.
7.

A képzés címe: Sajátos nevelési igényű
tanulók fejlesztése

A képzés célja: a pedagógusok szakmai
segítséget kapnak a tanulási és magatartási
gondokkal küzdő tanulók nevelési és oktatá-
si problémáinak megoldásairól.

A képzés tartalma: a sajátos igényű ta-
nulók nevelésére vonatkozó jogszabályok;
a képesség- és a részképességzavar jellem-
zői; a képességek és a részképességek fej-
lesztése; a szociokulturális hátrány kom-
penzálása; egyéni törődés – egyéni fejlesz-
téstervek; az egész személyiséggel való tö-
rődés; fejlesztés és gyakorlat; tapasztalatok
megbeszélése.

A foglalkozás vezetője: Stredl Terézia
gyógypedagógus, Komárom

A fogadó iskola: Móra Ferenc MTNY
Alapiskola, Nemesócsa

A továbbképzés időpontja: 2006. no-
vember 24.

8.
A képzés címe: Mesterkurzus zenepe-

dagógusoknak
Célcsoport: nyugat-szlovákiai magyar

zenepedagógusok
A fogadó iskola: Művészeti Alapiskola,

Komárom
A továbbképzés időpontja: 2006. de-

cember
9. – tanulmányút

Helyszín: „Néphagyományok Óvodája”,
Gödöllő

A tanulmányút célja: néphagyományok
tanulmányozása óvodai keretek között.

A tanulmányút tartalma: óvodai foglal-
kozások megtekintése. A hagyományőrzés
óvodai alkalmazása. Tapasztalatcsere a ha-
zai és a magyarországi óvónők között.

Célcsoport: a komáromi TV mellett mű-
ködő óvópedagógiai szakcsoport óvónői.

A tanulmányút időpontja: 2006. no-
vember 17.

Jókai Tibor
a Komáromi RPK vezetője

A Komáromi RPK őszi programja
A IV. Regionális Szakmai Napok terve
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Bizonytalan vagyok, hogy kíváncsi-e
valaki az SZMPSZ Rimaszombati Regioná-
lis Pedagógiai Központ /RPK/ tevékenysé-
gére. Bizonytalanságom abból fakad, hogy
immár több éve működik egy regionális rend-
szer, ami példa (jó vagy rossz, azt a működés
hatékonysága dönti el, és a régióban a szol-
gáltatást igénybe vevő pedagógusok véle-
ménye mérvadó egyéb értékelési rendszer
kidolgozatlansága miatt) arra, hogyan lehet
a szakmai szolgáltatást intézménybe lehe-
lyezni, példa arra, hogy kevés pályázati pénz-
ből kielégíthető-e a szolgáltatást igénybe
vevők szakmai kíváncsisága és a képzésből
eredő hiányosságok kiküszöbölése, illetve
a tartalom megszerkesztése mindenkor a ré-
gióbeli pedagógusok szakmai igénye alap-
ján alakul.

Bizonytalanságom azonnal eloszlik, ha
azokra az iskolákra és kollégákra gondolok,
akiknek hiányozna, ha elmaradnának a
programok.

A számszerű adatok és a tartalom felso-
rolását mellőzve arra térnék ki értékelőm el-
ső részében, hogyan alakulnak ki a programok.

1. Ami örvendetes: félévente egyeztetés
folyik a régióban található területi választ-
mányok és alapszervezetek között. Az e-
gyeztetés felöleli a tartalmat, amit az egyes
intézmények elvisznek, a pályázatok egyez-
tetését és a programok megvalósítását.

2. Óriási pozitívum (de ezt a rendszeres,
egymásra figyelő és komoly munka hozta
magával), hogy az egyes intézmények kvázi
szakmai megrendelőkként lépnek fel, arti-
kulálni tudják a saját intézményükön belül
megszületett igényt. Ez azt jelenti, hogy kom-
munikálnak egymással a módszertani mun-
kaközösségek, kommunikálnak az alapszer-
vezet elnökével, aki a regionális tanácsko-
zásra magával hozza a kollégák elvárásait.

3. Kialakult és megindult a kistérségi tan-
ügyi hivatallal való együttműködés, illetve
a polgármesterekkel való párbeszéd. Igaz,
ez még eléggé eseti, de alapja lehet az e-
gyüttműködésnek.

Amin javítani lehetne
1. A szakmai programok alaposabb e-

gyeztetése a pályázások és az egész időszak
folyamán.

2. A területi választmányok és az RPK
(mint a szakmai programok megtervezője,
pályázója, kivitelezője) közötti koordinál-
tabb munka nem az RPK javára (mert mi
az RPK, ha nem több TV szakmai program-
jának koordinátora és megvalósítója), ha-
nem az esetlegesség kiküszöbölése és az
összehangoltabb, minőségibb munka érde-
kében.

3. Az igazgatókkal való szakmai kom-
munikáció sem produktív. Nem elég annyi,
hogy az intézményvezető helyet ad egy-egy

továbbképzésnek, módszertani napot rendel
az iskola pedagógusai részére, ezen tovább
kellene lépni az iskola arculatának alakítása
irányába. Tudom, jogi keretek nélkül ez
majdnem lehetetlen. De megérne egy pró-
bálkozást. Legalább annyit, hogy az intéz-
ményben folyó pedagógiai munka szerve-
zett formában történjen.

4. Az igazgatókkal való jó kommuniká-
ciót szolgálná, ha az iskoláról mint szerve-
zetről, az ott folyó munka hatékonyabbá té-
teléről beszélnénk. Sürgős feladat lenne az
iskola minőségbiztosításának kidolgozása,
ennek a megtanulása, a kistérségi együtt-
gondolkodás és tervezés, ill. a minőségbiz-
tosítási rendszer kiépítése. Ez nem ütközne
jogi szabályokba, mert a kistérség és a mun-
káltató beleegyezésével, annak együttműkö-
désével történne.

5. A kistérségi tervezés, startégia a jövő
kérdése, a határon átnyúló együttműködés
európai példa lehetne. Erre megvannak a
lehetőségek, csak élni kellene velük.

6. A kisiskolák szakmai igényeinek fel-
térképezése és az azokra való odafigyelés,
megvalósítás.

7. A kistérségek igényeinek feltérképe-
zése, a polgármesterekkel való intenzívebb
és hatékonyabb kommunikálás a pedagó-
gus-továbbképzések fellendítése, a pedagó-
gusok naprakészebb tudásának, módszer-
tani kultúrájuk fejlesztése érdekében.

8. Fájó, hogy szakmai műhelyek nem ala-
kulnak ki az iskolákban, de egy-egy járáson
belül sem. Ezen kellene változtatni úgy,
hogy az innovatív pedagógusokat havonta
vagy kéthavonta leültetni, szakmai kommu-
nikációt folytatni egymással. A gyermekba-
rát és hatékony módszerek átadásával, ter-
jesztésével példát lehetne mutatni, s idővel
iskolákon belül is megindulna a párbeszéd,
terjednének az új eljárások, módszertani
technikák. Ez lehetne alapja a pedagógiai
programok születésének, segítene egy-egy
intézmény arculatának kialakításában.

9. Tréneri kompetenciák kialakítása, át-
adása, egymás módszertani erősítése, új té-
mák 30 órás kidolgozása, fejlesztő műhely-
ben való felkarolása, csoportalakítások – mind
időszerű és fontos feladat lenne. Ez az előb-
bi ponttal szorosan összefügg. Ebből szület-
hetnének meg az akkreditált programok.

Az SZMPSZ Rimaszombati RPK 2006
első félévében a következő szakmai prog-
ramokat tervezte, szervezte és bonyolította
le a régió magyar intézményeivel közösen.

Február
– MATANDA, matematikai tanulói és

pedagógusi segédeszközök bemutatása:
Csordásné Anda Éva /Rimaszécsi AI/

– Európai uniós pályázatok írása: Boros
András /Rimaszombat/

Március
– Projektpedagógia: Ádám Zita /Szom-

bathy Viktor AI, Feled/
– Gyermekrajzok elemzése: Kárpáthy

Magda /Speciális AI, Rimaszombat; Kár-
mán József AI, Losonc/

– Kooperatív tanulás: Bódi Katalin,
Ádám Zita /Tompa Mihály AI, Mocsáry
Lajos AI, Fülek/

– Drogstop – drogprevenció: Kurdics
Mihály /Ferenczy AI, Rimaszombat; Szom-
bathy Viktor AI, Feled; Gesztetei AI; Ka-
zinczy F. AI, Tornalja; Szádalamási AI/

– Simonyi Zsigmond Helyesírási Ver-
seny regionális fordulója /Tompa Mihály
AI, Rimaszombat/

Április
– Tanulásmódszertan: Holló Éva /Ifjú-

ság Utcai AI, Fülek; Kazinczy Ferenc AI,
Tornalja; Pelsőci AI/

– Sajó Károly Környezetvédelmi Ver-
seny országos döntője /Tompa Mihály
Református Gimnázium, Rimaszombat/

– Művészetekkel való nevelés – óvodai
program: Papp Irén, Fülöp Róza /Torna-
görgői és Bátkai Óvoda/

Május
– Kooperatív tanulás: Bódi Katalin /Der-

női AI, Bátkai AI; bemutató óra a differen-
ciált óravezetésre az 1. évfolyamban; taní-
tott: Icso Valéria/

– Személyiségfejlesztés gyermekkorban:
Kárpáthy Magdolna /Kazinczy Ferenc AI,
Tornalja; Ifjúság Utcai AI, Fülek/

– Orava program: progresszív tanítási és
tanulási módszerek – Sebők Csilla, Gyu-
rán Ágnes /Bátkai AI/

– Tanulmányi verseny országos döntője:
Fekete város /Tompa Mihály AI/

Egy félévben 18 pedagógus-továbbkép-
zés nem kevés. De nem a számok beszélnek,
hanem a tudás, amit a pedagógus visszafor-
gat saját személyiségébe, munkájába, a ta-
nulókba és a környezetébe a magyar iskola
vonzóbbá tétele érdekében.

Ami a számokat illeti: minden tovább-
képzés úgy valósult meg, hogy a képzést fo-
gadó intézményből legkevesebb 5-10 peda-
gógus részese volt a képzésnek, ill. a régió-
beli pedagógusok jelentkezés alapján vettek
részt a továbbképzésen. A továbbképzé-
seken átlagban 20-25 (nem volt ritka a 35-
40 résztvevő sem) kolléga vett részt.

Köszönet a szervezésben részt vevő isko-
láknak és kollégáknak, akik partnerek voltak
a munka folyamán, akik megértették a fo-
lyamatos párbeszéd szükségességét, felfe-
dezték a párbeszédben rejlő fejlődés lehető-
ségét, hogy a cél nem a szétforgácsolás, ha-
nem az erők egyesítése, és csak a közös ter-
vezés, az együttműködés vezet sikerre.

Ádám Zita

A Rimaszombati RPK 2006-os tavaszi
programjainak értékelése
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1.
A képzés címe: Együttnevelés: problé-

mák, megoldások, jogszabályi keretek,
törvényismeret

A foglalkozás vezetője: Maňko Vero-
nika, DIC, Zólyom

Célcsoport: a kistérségben dolgozó igaz-
gatók, nevelési tanácsadók

A fogadó iskola: Szombathy V. MTNY
Alapiskola, Feled

A továbbképzés időpontja: szept. 27.
A szervezésért felelős: Ziman Ágota –

Sebők Valéria
Telefonszám: 047/5698425 (iskola),

zs.szombathyho@stonline.sk

2.

A képzés címe: Progresszív módszerek
a tanulás-tanítás folyamatában

A foglalkozás vezetője: Gyurán Ágnes
– Sebők Csilla

Célcsoport: pedagógusok, tanítók, ne-
velőnők

A fogadó iskola: MTNY AI, Gesztete
A továbbképzés időpontja: október 27.
A szervezésért felelős: Zagyi Katalin

igazgató
Telefonszám: 047/5699102 (iskola),

zshostice@zshostice.edu.sk
Jelentkezési határidő: 2006. szept. 31.

3.

A képzés címe: Ami bennünk van –
személyiségfejlesztés

A foglalkozás vezetője: Kárpáthy Mag-
da pszichológus, Pécs

Célcsoport: pedagógusok, tanítók, ne-
velők, szülők

A fogadó iskola: Dernői MTNY AI
A továbbképzés időpontja: október 24.
A szervezésért felelős: Tisza Hilda
Telefonszám: 058/7971120 (iskola),

info@zsdrnava.edu.sk
Jelentkezési határidő: október 5.

4.

A képzés címe: Ami bennünk van - sze-
mélyiségfejlesztés

A foglalkozás vezetője: Kárpáthy Mag-
da pszichológus, Pécs

Célcsoport: pedagógusok, tanítók, ne-
velők, szülők

A fogadó iskola: Ifjúság Utcai MTNY
Alapiskola, Fülek

A továbbképzés időpontja: október 25.
A szervezésért felelős: Tomolya A.
Telefonszám: 047/4381924, e-mail:

tomolyadri@geniusnet.sk
Jelentkezési határidő: 2006. október 5.

5.
A képzés címe: Sajátos nevelési igényű

tanulók fejlesztése
A foglalkozás vezetője: Maňko Veroni-

ka, DIC Zólyom
Célcsoport: pedagógusok, tanítók, ne-

velőnők
A fogadó iskola: Fábry Zoltán MTNY

AI, Rozsnyó
A továbbképzés időpontja: október 11.
A szervezésért felelős: Molnár Gabriella

igazgató
Telefonszám: 058/7885490 (iskola), e-

mail: zsfabryhoroznava@gmail.com
Jelentkezési határidő: szeptember 30.

6.

A képzés címe: A Föld meséi
A foglalkozás vezetője: Környei Alice,

Terény
Célcsoport: óvodapedagógusok
A fogadó iskola: Tornagörgői MTNY

Óvoda
A továbbképzés időpontja: október 23.
A szervezésért felelős: Kapczy Sarolta
Telefonszám: 055/4662223 (óvoda)
Jelentkezési határidő: október 5.

7.

A képzés címe: Matematika és mód-
szertan

A foglalkozás vezetője: Hajdú Sándor
– Scherlein Márta

Célcsoport: tanítók, matematika szakos
tanárok

A fogadó iskola: Tompa M. MTNYAI,
Rimaszombat

A továbbképzés időpontja: október 9.
A szervezésért felelős: Csúsz László

igazgató
Telefonszám: 047/5623824 (iskola),

csuszladislav@rsnet.sk
Jelentkezési határidő: szeptember 30.

8.

A képzés címe: Az Európai Unió támo-
gatási rendszere – kisrégiós, határokon
átnyúló közoktatási projektek

A foglalkozás vezetője: Kovács Ottó
igazgató, Ózd

Célcsoport: igazgatók, pedagógusok,
polgármesterek (fenntartók)

A fogadó iskola: Szombathy V. MTNY
AI, Feled

A továbbképzés időpontja: október 17.
A szervezésért felelős: Ádám Zita
Telefonszám: 047/5631205; 0907/

051188; rpk.rsz@szmpsz.sk
Jelentkezési határidő: szeptember 30.

9.
A képzés címe: Hiperaktivitás, maga-

tartászavar – a fejlesztés lehetőségei
A foglalkozás vezetője: Jávori Ildikó

gyógypedagógus, Budapest
Célcsoport: tanítók, tanárok, nevelők,

óvónők
A fogadó iskola: Kazinczy F. MTNY

AI, Tornalja
A továbbképzés időpontja: október 6.
A szervezésért felelős: Hubay Adél
Telefonszám: 047/5522396, e-mail:

kfmtnyat@pobox.sk
Jelentkezési határidő: szeptember 30.

10.

A képzés címe: Fejlesztő játékok az ó-
vodában

A foglalkozás vezetője: Vankó Teréz ó-
vodapedagógus, Vágsellye

Célcsoport: óvónők
A fogadó iskola: Rimaszécs, MNNY

Óvoda
A továbbképzés időpontja: nov. 7.
A szervezésért felelős: Győry Magdolna

igazgatónő
Telefonszám 0902 913934 (óvoda)
Jelentkezési határidő: október 5.

11.

A képzés címe: Esélyteremtés, felzár-
kóztatás lehetősége a BGR segítségével

A foglalkozás vezetője: Zachar Tünde
koordinátor, Hajdúsámson

Célcsoport: igazgatók, pedagógusok
A fogadó iskola: Szombathy V. MTNY

AI, Feled
A továbbképzés időpontja: nov. 27.
A szervezésért felelős: Bódi Katalin
Telefonszám: 047/5698425 (iskola),

zs.szombathyho@stonline.sk
Jelentkezési határidő: október 5.

12.

A képzés címe: Projektpedagógia a
gyakorlatban

A foglalkozás vezetője: Ádám Zita,
SZMPSZ RPK, Rimaszombat

Célcsoport: pedagógusok
Foglalkozási órák száma: 8; 8.30-tól

16.30-ig, közben ebédszünet
A fogadó iskola: Rimaszécs, MTNY AI
A továbbképzés időpontja: dec. 11.
A szervezésért felelős: Rapi Valéria

igazgató
Telefonszám: 047/5593227, e-mail:

zs.rima.sec@post.sk
Jelentkezési határidő: október 31.

A Rimaszombati RPK őszi továbbképzési kínálata

/Befejezés a 22. oldalon/
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1. Játék az óvodában – előadás és gyakorlati képzés
2. Kooperatív tanulási technikák – tréningszerű foglalkozás

pedagógusoknak
3. Anyanyelven tanulunk – beiratkozási program óvodáknak,

iskoláknak, szülőknek /pszichológiai előadással egybekötve/
4. Elégedettség és minőségmérés iskoláinkon – előadás, gya-

korlati alkalmazás
5. Személyiségfejlesztés, kommunikációs tréning pedagó-

gusoknak
6. Az iskolatanácsok helye és szerepe az intézményfejlesz-

tésben
7. Az intézményfenntartók időszerű feladatai a közoktatás-

ban – előadás
8. Drámapedagógia, drámajátékok, kommunikációs fejlesz-

tés – gyakorlati foglalkozások
9. Hogyan írjunk pályázatot, pályázati lehetőségek – előadás
10. Tanulmányút, tapasztalatcsere – ismerkedés ukrajnai

iskolai pszichológusok munkájával
Az előadások és foglalkozások pontos időpontjáról, vala-

mint az előadók személyéről a meghívóban értesítünk minden-
kit. A tanulmányút tervezett időpontja november vége.

Jelentkezni 2006. november 20-ig lehet az RPK-ban.
Szuperák Mária
az RPK vezetője

A Királyhelmeci RPK
munkaterve – 2006 ősz

A Komáromi Ma-
gyar Gimnázium Öreg-
diákjainak Baráti Köre
és a Selye János Gim-
názium t isz telet tel
meghívja a baráti kör

2.
TAGSÁGI
ÖSSZEJÖ-

VETELÉRE.

Az összejö-
vetel t a Ko-
máromi Ma-
gyar Gimnázium Öreg-
diákjainak és Tanárai-
nak Baráti Köre és a
Selye János Gimnázi-
um igazgatósága szer-
vezi a Komáromi Ben-
cés Gimnázium, vala-
mint a Király püspök
utcai épületben később
különböző neveken

működő utódiskolák és
a Pedagógiai Iskola di-
ákjai, növendékei, va-
lamint huzamosabb i-
deig itt tanító tanárai
számára.

A tagsági
öss z ejöve t e l
időpontja:

2006. októ-
ber 28.,

szombat.
Helyszín: Se-
lye János Gim-

názium, Komárom.
Főszervezők: dr.

Bastrnák Ferenc, a ba-
ráti kör elnöke, Gáspár
Tibor,  a Selye János
Gimnázium nyugalma-
zott tanára és az 1956/
57-es tanévben érettsé-
gizett XI.A és XI.B
osztály tanulói.

Meghívó

/Befejezés a 21. oldalról/

1.
A feledi kistérségben megvalósuló

kiskonferencia a Feledi Községi Tanügyi
Hivatallal való együttműködés alapján

Időpont: 2007. december 7.
Helyszín: Feled /a kultúrház tanácster-

me/
Célcsoport: a kistérség oktató-nevelő

intézményeinek vezetői, a kistérség pol-
gármesterei, önkormányzati képviselői

Cél: A résztvevők meggyőzése a kistér-
ségi gondolkodás és támogatási rendszer
hasznosságáról és fejlesztési lehetőségei-
ről

Tartalom: tehetséggondozás a kistérségi
közoktatási ellátási rendszerben; a
kistérségi rendszer kiépítése; tervezés és a
tevékenység megszervezése.

Előadók: Kormos Dénes (B.A.Z. me-
gye közgyűlésének alelnöke), Sarka Fe-
renc (MPI igazgató, Miskolc), Szigeti
László (oktatáspolitikus, Pozsony)

Szervező: Feledi Községi Tanügyi Hiva-
tal, SZMPSZ Rimaszombati RPK

Jelentkezési forma: a jelentkezési la-
pokat Sebők Valériának, a FKTH vezetőjé-

nek kell eljuttatni november 15-ig a kö-
vetkező címre: Školský úrad, 98002 Je-
senské

2.

Olvasás- és szövegértés konferencia
Időpont: 2006. november 17–18.
Helyszín: Rimaszombat (kultúrház,

gömbterem)
Célcsoport: óvodapedagógus, tanító, ta-

nár
Cél: a tanulók olvasási és szövegértési

készségének fejlesztése
Tartalom: mikor van készen a tanuló ol-

vasása és szövegértése; mikor van optimá-
lis szinten ez a készség; az olvasás- és szö-
vegértés készségének részképességei; mi
a szülők, az óvoda, az iskola (minden tanár)
feladata a fejlesztésben stb.

Előadók: szervezés alatt; szakmai segí-
tő: SuliNova Kht. (Budapest)

Szervező: SZMPSZ Rimaszombati RPK
és az SZMPSZ TV

Jelentkezési forma: a jelentkezőlapokat
Ádám Zitának kell eljuttani 2006. október
31-ig e-mailen (rpk.rsz@szmpsz.sk).

3.
„1956, te csillag” – tanári konferencia

az 56-os forradalom tiszteletére
Időpont: 2006. november 30. – decem-

ber 1–2.
Helyszín: Komárom, a Tiszti Pavilon

díszterme
Célcsoport: történelem és magyar sza-

kos tanárok, érdeklődő pedagógusok
Cél: amit az 1956-os forradalomról tud-

ni és tanítani kell az alap- és középiskolák-
ban: a tanárok kapjanak összefoglaló képet
a forradalom előzményeiről, a forradalom-
ról, utóéletéről, a forradalom hatásáról a
különböző művészeti területeken.

Előadók: Rainer M. János, Szakolczai
Attila (1956-os Intézet), Varga Zsuzsan-
na (ELTE), Pomogáts Béla (Anyanyelvi
Társaság), Sümegi György (Állambizton-
sági Hivatal), Jalsonszky Katalin (Ma-
gyar Nemzeti Múzeum), Simon Attila,
Vajda Barnabás (Selye János Egyetem),
Pelle István (MTNY Alapiskola, Bátorke-
szi)

Szervező: SZMPSZ
Jelentkezési forma: a meghirdetés után

(kb. november 15-ig) az SZMPSZ (Vil-
lanytelep 2., 94501 Komárom; szmpsz@
szmpsz.sk) elérhetőségei egyikén.

Országos és kistérségi konferenciák és kiskonferenciák
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„A rovásírás a magyar nép ősi
írása, mely nyelvünkkel párhuza-
mosan alakult és fejlődött ki népi
hagyománykincsünk gazdag jel-
képvilágával egységes rendszert
alkotva... A rovásírás jelképrend-
szere az őstörténelmünkkel meg-
egyező ősi hitvilágunkban gyökere-
zik, amelyet néphagyományunk és
magyar nyelvünk őrzött meg. Ezért
minden magyart egyesíthet – bár-
hol legyen a világon – a rovásírá-
sunk, magyar nyelvünk és népha-
gyománykincsünk. Ez éltette a ma-
gyar népet évezredeken át, az ősi
hitvilág mentette meg annyiszor a
kipusztulástól és adott erőt az újjá-
születéshez, mert a magyar nép nem
évtizedekben, sem évszázadokban,
hanem évezredekben gondolkozik.
Az isteni küldetéstudatra neveli u-
tódait, felvértezve e gazdag nemzeti
örökséggel.” (Zomora Márta)

A fenti gondolatokkal azonosul-
va a felvidéki Palóc Társaság 2006-
ban már másodszor rendezte meg
Alsóbodokon a Kárpát-medencei
rovásírásverseny felvidéki orszá-
gos döntőjét, s a tizenkét tovább-
jutó magyar diák részt vett s dere-
kasan helytállt a Budapesten meg-
rendezett Kárpát-medencei döntőn.
Alsóbodokon a versenyző diákokat

A szülőföldhöz való hűség költője, az ipolysági szü-
letésű Sajó Sándor emlékének ápolására MAGYAR-
NAK LENNI: NAGY S SZENT AKARAT! címmel a
Palóc Társaság hatodik alkalommal rendezi meg a ma-
gyar költők hazafias verseinek szemléjét. A magyar vers
ünnepére szeretettel hívja és várja a versmondó alap-
és középiskolás diákokat, akiknek két költeményt /egy
tetszés szerint választott Sajó Sándor-költeményt, vala-
mint a magyar hazafias költészetből egy ugyancsak sza-
badon választott verset/ kell könyv nélkül előadniuk szak-
mai bírálóbizottság előtt.

A versmondó verseny 2006. november 11-én, szom-
baton lesz Sajó Sándor szülővárosában, Ipolyságon.

A részt vevő diákok ellátásáról és jutalmazásáról a
rendező és támogatói gondoskodnak.

Jelentkezni jelentkezőlapon a név, életkor, kategória
(alapiskola felsőtagozata  vagy középiskola), az iskola
vagy a versenyző elérhetőségei, valamint a két előadan-
dó vers költőjének és címének feltüntetésével lehetett
október 23-ig a Palóc Társaság címén (99122 Olováry
132), telefonszámán (047/4879115), illetve e-mail cí-
mén (z.urban@paloctarsasag.real-net.sk).

A jelentkezőknek részletes tájékoztatást tartalmazó
meghívót küldött a Palóc Társaság.

Sajó Sándor válogatott versei 2000-ben Nem akarok
gyáva csendet címmel jelentek meg a Ménrót Kiadó
gondozásában; ugyancsak ez a kiadó adta ki 2001-ben
a Trianont ledöntjük c. válogatást, melyben Sajó-versek
is találhatók. 2006-ban a dunaszerdahelyi Lilium Aurum
gondozásában jelent meg Sajó Sándor Magyarnak lenni
című kötete, amelyhez az utószót Zalabai Zsigmond írta.
Olvashatunk még Sajó-verseket a Benedek István szerkesz-
tette Rendületlenül c. kötetben (Officina Nova, 1989)
és a Medvigy Endre szerkesztette A magyarokhoz c. kö-
tetben (Felsőmagyarországi Kiadó-Kiskapu Kiadó).

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége a Szülőföld Alap támogatásával, a
pozsonyi Szlovákiai Magyar Kultúra Mú-
zeuma társszervezésében második alka-
lommal képzőművészeti pályázatot hirdet
Magyar irodalmi művek illusztrálása
címmel.

Rendezvényünk fővédnöke Krasztev
Péter, a Magyar Köztársaság pozsonyi
Kulturális Intézetének igazgatója.

A képzőművészeti pályázatra a következő
kategóriákban és témákkal lehet pályázni:
– alapiskolák alsó tagozata: legkedvesebb
magyar népmesém illusztrálása, legkedve-
sebb magyar versem illusztrálása;
– alapiskolák felső tagozata és a nyolcosz-
tályos gimnáziumok első négy évfolyama:
XIX. századi magyar költők verseinek il-
lusztrálása, kedvenc Mikszáth Kálmán-no-

vellám illusztrálása;
– középiskolások: XX. századi magyar köl-
tők verseinek illusztrálása, kedvenc Mik-
száth Kálmán-regényem illusztrálása;
– óvodások: legkedvesebb magyar népmesém.

Az alkotásokat A/3 vagy A/2 formátu-
mú rajzlapon kérjük beküldeni a következő
címre: Žižkova ul. 18., P. O. Box 13, 81006
Bratislava 16; mellékelni kell azt a pályáza-
ti űrlapot, amelyet az SZMPSZ honlapjáról
(www.szmpsz.sk) lehet letölteni. A techni-
kát mindenki egyénileg választhatja meg.

Beküldési határidő: 2006. november 3.
A program főkoordinátora Jókainé Kiss

Éva művésztanár, akihez szakmai segítsé-
gért a 0905-681548-as telefonszámon lehet
fordulni naponta 14.00-tól 17.00 óráig.

A munkákat november folyamán egy
szakmai zsűri értékeli. A legjobb alkotások

beküldői és felkészítő tanáraik meghívót
kapnak egy tanulmányúttal egybekötött
ünnepi kiállításra, amelyet 2006. november
28-án tartunk Pozsonyban a Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeumában. A tanul-
mányút keretén belül a résztvevők megis-
merkedhetnek Pozsony történelmi neveze-
tességeivel és múzeumaival. A zsűri által
kiválasztott munkák alkotói és felkészítő
pedagógusaik jutalomban részesülnek,
amit a kiállításon vehetnek át.

A kiállítás anyaga a tavasz folyamán
megtekinthető lesz az ország különböző
magyar tannyelvű iskoláinak iskolagalé-
riáiban. A legjobb alkotásokból egy album
készül, 2007 áprilisában a művek megte-
kinthetők lesznek az SZMPSZ XIII. Orszá-
gos Pedagógustalálkozóján Rozsnyón.

Jókai Tibor

Irodalom és képzőművészet gyermekszemmel
Pályázati felhívás

felkészítő és kísérő tanárok kifejez-
ték azt az óhajukat, hogy a rovás-
írás népszerűsítése, mind szélesebb
körben való terjesztése, a rovásírás
tanításának módszere s nem utolsó-
sorban az iskolai oktatás-nevelés
rendszerében való megérdemelt
helyének biztosítása céljából tanfo-
lyamot kellene szervezni. A Palóc
Társaság ebből kiindulva örömmel
vállalja e feladatot, s megszervezi
a rovásírásoktatók első tanfolya-
mát.

A rovásírásoktatók képzésére
2006. november 3-án, pénteken
kerül sor a komáromi Ipari Iskola
és Kereskedelmi Akadémia épü-
letében (Nám. Štefánika 5/34, a Jó-
kai Színház közelében). A tanfo-
lyam tanárai: Friedrich Klára,
Rákász Mihály, Szakács Gábor
rovásszakértők, a Forrai Sándor
Rovásíró Kör tagjai. Kezdete 9.30
óra, vége kb. 15.00 óra.

Jelentkezni október 15-ig lehe-
tett a Palóc Társaság levélcímén
(99122 Olováry 132 vagy a 047/
4879115-ös telefonszámon, illetve
a z.urban@paloctarsasag.real-
net.sk e-mail címen. A tanfolyam
díjmentes. Frissítőről, ebédről (i-
gény szerint szállásról is) gondos-
kodunk.

A magyar vers ünnepe –
versek a magyarságról

Tanuljuk és tanítsuk
a rovásírást!
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A pályázat célja a szülőföldhöz, a szlo-
vákiai magyarság tájegységeihez, telepü-
léseihez és etnikai csoportjaihoz kapcso-
lódó kulturális, helytörténeti és tájföldrajzi
értékek felkutatása és bemutatása diákok
pályamunkái által, regionális és országos
diákkonferenciákon a következő kategó-
riákban.

I. kategória / 1–4. évfolyam/

Az iskola vagy a település névadójához
vagy a helyi közösség jeles személyiségé-
hez kapcsolódó album készítése, fényké-
pek, fogalmazások, rajzok, illusztrációk és
szakirodalom felhasználásával.

Pályázhatnak kisiskolák, évfolyamok,
napközis csoportok és osztályközösségek.

Jelentkezni a pályamunka beküldésével
lehet. Ezzel egyidőben kell elküldeni a fe-
lelős pedagógus által írt 1-2 oldalas bemu-
tatkozó levelet az album témájáról, az al-
bum készítésében részt vevő csapatról, ill.
diákközösségről, valamint a megvalósítás
folyamatáról.

Beküldési határidő. 2006. október 31.
Cím: SZMPSZ – RPK, Ul. Z. Kodálya

777, 92401 Galanta.

II. kategória  /az alapiskolák 5–9.
évfolyama és a nyolcosztályos
gimnáziumok 1–4. évfolyama/

1. A település kulturális életének törté-
nete (Csemadok, dalárdák, színjátszás
stb.) a 20. sz. elejétől napjainkig – bele-
értve akár a mai falunapok és egyéb kultu-
rális rendezvények hagyományokra épülő
leírását is.

2. 1956 – ahogy a helybeliek megélték.
Helyi emlékek felkutatása 1956-ról.

3. Tetszés szerint választható témakör:
egy település vagy egy tájegység története,
mese- és mondavilága, hírességeinek, kul-
turális és természeti kincseinek, vallásos
hagyományainak, néprajzi értékeinek, épí-
tett örökségének, táji, földrajzi jellemzői-
nek, növény- és állatvilágának stb. regio-
nális (a továbbjutók országos) konferen-
cián Power Point segítségével tíz perces
előadás keretében történő bemutatása. (Az
előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is
kapcsolódhat.)

Pályázhatnak egyének vagy csapatok

(legfeljebb 2 fő), bármely szabadon vá-
lasztott témával.

A jelentkezéssel egyszerre kell bekül-
deni a választott téma 1-2 oldalas, számí-
tógéppel írt összefoglalását és a forrásanyag
(irodalom, adatközlők) megjelölését.

Jelentkezni (iskolánként legfeljebb 2
csapatnak) a kitöltött jelentkezési lapon
lehet, postán és e-mailben az alábbi címe-
ken: SZMPSZ – RPK, Ul. Z. Kodálya 777,
92401 Galanta; (rpk.ga@szmpsz.sk).

Jelentkezési határidő: 2006. okt. 31.

III. kategória /középiskolások/

Szlovákia tájaihoz és községeihez kap-
csolódó, a téma iránt a pályázó személyes
kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamun-
kák készítése a következő témakörökben:

1. A település kulturális életének törté-
nete (Csemadok, dalárdák, színjátszás
stb.) a 20. sz. elejétől napjainkig – bele-
értve akár a mai falunapok és egyéb kultu-
rális rendezvények hagyományokra épülő
leírását is.

2. 1956 – ahogy a helybeliek megélték.
Helyi emlékek felkutatása 1956-ról.

3. Tetszés szerint választható témakör
(kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, val-
lástörténet, iskolatörténet, művészet, iro-
dalom, földrajz, természetvédelem, gazda-
ságtörténet, építészet stb.): egy település
vagy egy tájegység története, mese- és
mondavilága, hírességeinek, kulturális és
természeti kincseinek, vallásos hagyomá-
nyainak, néprajzi értékeinek, épített örök-
ségének, táji, földrajzi jellemzőinek, nö-
vény- és állatvilágának stb. bemutatása.
(Az előadáshoz tárgyi emlékek bemutatá-
sa is kapcsolódhat.)

A pályamunkát esszé formában, nyom-
tatásban és CD-n, (nem az előadás nyom-
tatott változata!) legalább 5, legfeljebb 20
oldal terjedelemben kell elkészíteni, mel-
lékletekkel (fotó, térkép, levéltári doku-
mentum, rajz stb.) ellátni, és a pályázathoz
kapcsolódó regionális és országos konfe-
rencián digitális feldolgozásban, vetített-
képes, 10 perces előadás keretében bemu-
tatni. Az előadáshoz tárgyi emlékek, film-
részlet, egyéb mellékletek bemutatása is
kapcsolódhat.

A pályamunkának tartalmaznia kell a

forrásanyag megjelölését (a szakirodalom
pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az
adatközlő/k neve, szül. éve – ha a téma
megkívánja, vallása, mestersége –, lakcí-
me).

Pályázhatnak egyének vagy csapatok
(legfeljebb 2 fő), a helytörténethez kap-
csolódó bármely szabadon választott té-
mával. Jelentkezni a pályamunka 1-2 olda-
las összefoglalásával és a teljes munka
nyomtatott változatának beküldésével le-
het.

A pályamunkákat és a jelentkezési la-
pokat (iskolánként legfeljebb 2 csapatét)
postán és e-mailben kell elküldeni a követ-
kező címekre: SZMPSZ – RPK, Ul. Z.
Kodálya 777, 92401 Galanta;
e-mail: rpk.ga@szmpsz.sk

Jelentkezési határidő: 2006. okt. 31.

Az 1–4. évfolyamos tanulók által készí-
tett albumok megtekinthetők lesznek a re-
gionális és országos konferenciákon, vala-
mint 2007-ben az országos pedagógusta-
lálkozón Rozsnyón, majd érdeklődés sze-
rint vándorkiállítás formájában az ország
több községében, ill. iskolájában.

Az 5–9. évfolyamos diákok pályamun-
káinak elbírálása mind a regionális, mind
az országos konferencián kizárólag az elő-
dások alapján történik. Írásbeli forduló
nincs. Ezzel az előadói kvalitásokat sze-
retnénk erősíteni a diákokban, valamint se-
gíteni felkészülésüket a további kutatások-
hoz, továbblépésként pedig a majdani kö-
zépiskolai pályázatokhoz szükséges írás-
beli felkészültséget.

A pályázat kiírásánál fontos feladatunk-
nak tekintjük, hogy a pályázatokban részt
vevő diákok bemutathassák elért eredmé-
nyeiket egymásnak és egy szakértő zsűri-
nek, akik javaslataikkal, kritikáikkal útmu-
tatást tudnak adni a kutatás további folyta-
tásához. A konferenciák megszervezésé-
nek másik fontos eleme a kutató diákok
és felkészítőik megismertetése kortársaik-
kal és a hasonló érdeklődésűekkel.

A pályázat sikerét segíti elő, ha a pá-
lyázó tanácsért fordul a helyi értékeket őr-
ző múzeumhoz, levéltárhoz vagy a kör-
nyezetében élő helytörténészekhez. A pá-
lyázó felkészítője lehet a tanára, szülője,
nagyszülője, ismerőse vagy a környezeté-
ből az adott témában jártas helytörténész,
szakember.

További információk:

rpk.ga@szmpsz.sk
m.szanyi@centrum.sk

tel.: 031/7807935, 031/7804864.

KINCSKERESŐK
Az SZMPSZ, a CSEMADOK és

a Pro Pátria Honismereti Társulás
a Szülőföld Alap támogatásával

KINCSKERESŐK – Regionális
értékeket felkutató diákok címmel
pályázatot hirdet.



2006. október   PEDAGÓGUSFÓRUM           25

Pedagógusok innovatív továbbképzése és az iskolavezetők
szakmai találkozói pályázat kiértékelése

A tananyagfejlesztési pályázat kiértékelése

A pályázat témája A pályázó megnevezése Összeg
Szakmai továbbképzés zenepedagógusok részére RPK Komárom – Jókai Tibor 5 000
Projektpedagógia, hiperaktív gyermekek, ... BGR RPK, Rimaszombat – Ádám Zita 5 000
Projektpedagógia, integrációfejlesztés és felzárkózás ASZ Szombathy V. MTNYAI, Feled – Ziman Á. 5 000
Kooperativ tanulás, integrációfejlesztés és felzárkózás ASZ Spec. MTNYAI, Rimaszombat – Csank Irén 5 000
Digitális tanananyagfejlesztés SZMPSZ Galánta-Vágsellyei TV – Szetyinszký V. 5 000
Tanulmányút Győrbe a BGR oktatási intézménybe TV, Galánta-Vágsellye – Szetyinszký Veronika 5 000
Kooperativ tanulás, a tanulás tanítása ASZ Tompa M. Ref. MTNYG – Sebők Valéria 5 000
Pedagógiai program tervezése és TQM Majtény A. MTNYAI, Udvard – Kocsis Júlia 5 000
A játék szerepének, alkalmazási lehetőségeinek... SZMPSZ óvodai szekció, Nagyrőce 4 000
Osztályfőnöki kompetenciák fejlesztése, művészetekkel... ASZ Almágyi AI és Óvoda – Lukácsová M. 5 000
Szakmai továbbképzés SZMPSZ Lévai TV – Lendvay Tibor 5 000
A testnevelés fontossága a kisiskoláskorú gyerekeknél... SZMSZSZ ASZ, Iskola Utcai MTNYAI, Gúta 5 000
A tanulás tanítása ASZ, Pongrácz L. MTNYAI, Ipolyság – Farkas I. 5 000
 XII. Nógrádi Pedagógustalálkozó Szülőföld Polgári Társulás – Bolla K. 5 000
Szakmai tanácsadás és bemutató óra: individuális... SZMPSZ ASZ, MTNYAI, Füge – Gyurán Csilla 0
Projektpedagógia, differenciálás az alapozó szakaszban ASZ, Tompa M. MTNYAI, Rimaszombat – Csúsz L. 5 000
Védekezés a kiégés ellen, személyiségfejlesztés... SZMPSZ Rimaszombati TV – Csúsz László 5 000
Kooperativ tanulás, integráció: fejlesztés és... SZMSZSZ ASZ, Várgedei AI – Knapp Éva 5 000
Iskolavezetők regionális szakmai találkozója Tőketerebesi TV, Királyhelmec – Szuperák Mária 5 000
A tanulás tanítása, a tanulási zavarok hatékony kezelése SZMSZSZ ASZ, Arany J. MTNYAI, Ekecs 5 000
XIII. Tavaszi Szakmai Napok Czuczor G. AI, Érsekújvár – Liszka Éva 5 000
Szakmai hétvége SZMPSZ Lévai TV – Lendvay Tibor 5 000
Helyi és kistérségi tervezés és együttműködés... SZMPSZ ASZ, Dreski Alapiskola – Korda Edit 4 000
Projektszerű tervezés az óvodában SZMPSZ Nagyrőcei TV – Korda Edit 4 000
Szakmai továbbképzés Galánta-Vágsellyei TV – Vankó Terézia 5 000
Drámapedagógia SZMPSZ ASZ, Gömörfalva – Vezér K. 4 000
Kistérségi konferencia ASZ, Serkei MTNYAI – Tinta Edit 5 000
Internetes honlapok készítése ASZ, Sajógömör – dr. Pusko Enikő 5 000
Személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés és önismereti... ASZ, Nyárasdi MTNYAI – Takács Zsuzsanna 5 000
Kisrégiós iskolavezetők szakmai találkozója Vitalita PT – Hencze Angelika 5 000
Szakmai továbbképzés Dunaszerdahelyi TV, óvodapedagógusok – Takács T. 5 000
Szakmai továbbképzés: turisztika ASZ, Nádszegi MTNYAI – Csánó M. 5 000
Szakmai továbbképzés: turisztika ASZ, Taksonyi AI – Kelemen Zs. 5 000
Szakmai továbbképzés: turisztika ASZ. Felsőszeli MTNYAI – Renczés Andrea mérnök 5 000

161 000Összesen

A pályázat témája A pályázó neve és munkahelye Helyezés Összeg
Fizika munkafüzet a 6. osztály részére Molnár Márta –  MTNYAI, Nádszeg 3. 4 000
Természetrajz munkafüzet 7. osztály Czakó Mária  – MTNYAI, Nádszeg 2. 6 000
Tananyagfeldolgozás a szl. magy. 
alapiskolák.részére, 1. osztály

Bóna Irén, Szabó Mária – Katona M. MTNYAI Búcs 3. 4 000

Az iskola a mesék világában Újj Beáta – Rimaszécsi AI 2. 6 000
Modultankönyv...  a magyar irod. órákon Ferenc Izolda – MTNYAI, Fülek, Ifjúsági u. 1. 8 000
Néprajz a magyartanításban Puntigán Tünde – MTNYAI, Fülek, Ifjúsági u. 2. 6 000
Leíró fogalmazás Dusza Mária, Miklós Mária – MTNYAI, Gömörfalva 3. 4 000
Képzőművészeti nevelés a 8. évf.-ban Fodor Mária – Kodály Z. MTNYAI, Dunaszerdahely 2. 6 000
Településünk – Tornagörgő Kardos Kornélia 3. 4 000
Rendezési algoritmusok RNDr. Tomolya Róbert – Gimnázium, Fülek 2. 6 000
Képzőművészeti nevelés Juhos Mária – MTNYAI, Nádszeg 3. 4 000

58 000Összesen
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Vá-
lasztmánya, Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központja és
Rimaszombati Területi Választmánya 2006. november 17–18-
án (péntek–szombat) Rimaszombatban a Tompa Mihály Refor-
mátus Gimnázium dísztermében konferenciát szervez Olvasás-
és szövegértés címmel.

A konferencia országos jelleggel bír. A szervezők Szlovákia
minden részéből várják az érdeklődő óvodapedagógusokat, tanító-
kat, alap- és középiskolai tanárokat (mindenféle szakos tanár).

A konferencia programja és előadói
– Az olvasási, szövegértési kompetencia kifejlettségének krité-

riumai és fejlesztésének problémái a mai közoktatásban – Nagy
József (Szegedi Tudományegyetem, Szeged)

– Kompetencia alapú oktatás – Korányi Margit (SuliNova,
Budapest)

– Oktatási helyzetkép a PISA eredményei ismeretében – Hrbá-
csek Magdolna (ÁPI, Pozsony)

– Kompetenciafejlesztő programok a SuliNova Kht.-ban –
Nagyné Rápli Györgyi (SuliNova, Budapest)

– A szövegértési kompetencia és fejlesztésének lehetőségei a
gyakorlatban – Kerner Anna (SuliNova, Budapest)

– Szövegértési deficitek – Korányi Margit (SuliNova, Buda-
pest)

– Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja – Kereszty Zsu-
zsa

– A tanulók szövegértése egy kutatás tükrében – Vančoné
Kremmer Ildikó (Konstantin Egyetem, Nyitra)

Az előadásokhoz kötődő szekciók
– Az idegenyelv elsajátításának hatékony módszerei kisiskolás-

korban. Kuti Zsuzsa (SuliNova)
– Az óvoda szerepe az alapkészségek fejlesztésében: Kovács

Erika (SuliNova)
– A PISA és a magyarországi kompetenciamérések tanulságai

a problémamegoldó gondolkodás szempontjából: Somfai Zsuzsa
– Az olvasáskutatás területei, tapasztalatai: Nagy Attila (Ma-

gyar Olvasástársaság)
– Az anyanyelvi kompetencia szintje kisiskoláskorban és annak

fejlesztése: Fejér Zsolt (SuliNova)
– Olvasás- és szövegértés fejlesztése a különböző tantárgyak

keretében: Kerner Anna (SuliNova)
– A szövegértés – szövegalkotás fejlesztésének módszerei: Ko-

rányi Margit (SuliNova)
– Médiaszövegek és megértésüknek problémái: Jankay Éva

(Kecskemét)
A konferencia részvételi díja egységesen 100 korona, amit a

regisztrációkor kell befizetni.
Az érdeklődő pedagógusok jelentkezését a szervezők a követke-

ző névre és e-mail címre várják: Ádám Zita, rpk.rsz@szmpsz.sk;
mobil: 0907-051188.

A Nyugat-Szlovákiából jelentkező pedagógusok jelentkezési
lapjukat Jókai Tibornak küldjék: szmpsz@szmpsz.sk.

A jelentkezőlapokat a megadott e-mail címekre  2006. október
31-ig kell eljuttatni.

A nyugati régióból jelentkezők részére az SZMPSZ autóbuszt
indít Komáromból.

Bővebb információt is ezeken az elérhetőségeken lehet sze-
rezni.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége há-
romnapos tanári konferenciát szervez az 1956-os forra-
dalom 50. évfordulója tiszteletére.

A konferencia címe: „1956, te csillag”
Időpont: 2006. november 30. – december 1–2.
Helyszín: Komárom, a Tiszti Pavilon díszterme
Célcsoport: szlovákiai magyar alap- és középiskolák

történelem és magyar szakos tanárai, érdeklődő pedagó-
gusok

Az 1. és a 2. nap programja
1. Az 1956-os forradalom helye a XX. század törté-

nelmében, a forradalom mint a mai demokrácia hagyo-
mánya – Rainer M. János, 1956-os Intézet, Budapest

2. Magyarország helyzete a 2. világháború után –
szervezés alatt

3. A szovjet típusú rendszerek kiépítése a térségben,
súlypontozva Magyarországra; a rendszerek hanyatlása
Sztálin halála után – szervezés alatt

4. Az 1956-os forradalom Magyarországon – Sza-
kolczay Attila, 1956-os Intézet

5. A forradalom utáni helyzet (a Kádár-korszak), a
forradalom hatása a térségben – Varga Zsuzsanna,
ELTE, Budapest

6. A forradalom hatása Szlovákiában – Simon Atti-
la, Selye János Egyetem, Komárom

7. A forrdalom szépirodalma – Pomogáts Béla,
Anyanyelvi Konferencia, Budapest

8. 1956 Képtára – Sümegi György, Állambizton-
sági Hivatal, Budapest

9. A forradalom ikonográfiája – Jalsovszky Kata-
lin, Magyar Nemzeti Múzeum Képtára, Budapest

10. A forradalom filmművészete – Varga Balázs,
Filmtörténeti Múzeum, Budapest

11. A forradalomnak szentelt emlékművek – Boros
Géza, OKM, Budapest

12. Az 1956-os forradalom tanításának módszertani
megoldásai a szlovákiai magyar AI-kban – Pelle István

13. Az 56-os forradalom tanításának lehetséges mód-
szertani megoldásai a szlovákiai magyar középiskolák-
ban – Vajda Barnabás, Selye J. Egyetem, Komárom

14. Az 56-os forradalom tanítása a magyarországi
gimnáziumokban – Foki Tamás, Fazekas Mihály Gim-
názium, Budapest

3. nap: tanulmányút Bp.-re: Korvin köz, Széna tér,
Rákoskeresztúri köztemető 301-es parc. /koszorúzás/

Kiegészítő programok
1. este: a komáromi diákok előadóestje a forradalom

emlékére
2. este: az 1956-os Intézet által készített dokumen-

tumfilm bemutatása, beszélgetés a rendezőkkel /M. To-
pits Judittal és Kóthy Judittal/.

Bővebb információ a www.szmpsz.sk honlapon
található. Itt tölthető le a jelentkezési lap is.

A konferenciára 2006. október 31-ig lehet jelent-
kezni az szmpsz@szmpsz.sk e-mail címen.

„1956, te csillag”
Felhívás Konferencia
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Tisztelt kollégák!
Szeretném felhívni a figyelmüket az általam megjelen-

tetett oktatófilmekre, melyek általános és középiskolák szá-
mára készültek.

Oktatóprogramjainkat számos szakmai szervezet okta-
tási segédanyagnak ismerte el, például az ORFK Bűnmeg-
előzési Osztálya, az Országos Egészségfejlesztési Intézet,
a Közlekedési Főfelügyelet, a Nemzeti AIDS Bizottság, a
megyei ÁNTSZ-ek, pedagógiai intézetek, az országos bün-
tetésvégrehajtási intézetek, addiktológiák stb.

Filmjeinket két csoportba kategorizáltuk:
1. mentálhigiénés oktatófilmek (drog, dohányzás, alko-

hol, AIDS, anorexia stb.),
2. Kerettantervi oktatófilmek (biológia, földrajz, fizika,

kémia stb.).
Közel 100 filmből álló kínálatunk lehetőséget teremt

arra, hogy a tanteremben színesebb, érdekesebb tanórák
legyenek.

Oktatóprogramjainkról bővebben a www.studyguard.hu
honlapunkon tájékozódhat, ahol lehetőség van a filmekbe
belenézni.

Szeretnénk, hogy a filmjeink elérhetőek legyenek a hatá-
ron túli magyar iskolák számára is.

Fülöp Dániel

Az SZMPSZ Óvodapedagógiai Társasága 2006. novem-
ber 24–25-én Deákiban Édes többlet, az érzelmi intelli-
gencia fejlesztése az óvodában címmel országos szakmai
konferenciát szervez.

Előadóink között üdvözölhetjük Licskainé Scsipokovics
Erika klinikai szakpszichológust, dr. Strédl Teréziát, Forró Zsu-
zsannát és Lipták Ildikó drámapedagógust.

A konferencia programja és jelentkezési lapja az SZMPSZ
honlapján is megtalálható november elejétől.

Mindenkit nagy szerettel várunk.
Vankó Terézia elnök

A fesztivál célja
A hagyományteremtés mellett a gyer-

mekek irodalmi műveltségének fejleszté-
se, irodalmi értékeink őrzése.

A nyelvi, irodalmi és kommunikációs
– NYIK – nevelési program szerint tanító
magyarországi iskolák és határainkon túli
iskolák közötti kapcsolat kiépítése.

A fesztivál szellemi védnökei: Fejér Ta-
más filmrendező /A Tenkes kapitánya –
1963/, Péter Gizi, Szabó Gyula, Szilágyi
István, Vajda Márta, Brunner Márta szín-
művésznő.

A fesztivál szervezője: Batthyány Káz-
mér Általános és Alapfokú Művészeti Is-
kola, Siklós

A fesztivál helyszíne: Siklós, Köztársa-
ság tér 6.

A rendezvény időpontja: 2007. már-
cius 23–24.

A fesztivál résztvevői: a fesztiválon a
NYIK nevelési program alapján működő
iskolák tanulói és a határainkon túl élő ma-
gyar gyermekek vehetnek részt az alábbi

korcsoportokban:
– I. korcsoport: 3. és 4. évf. tanulók,
– II. korcsoport: 5. és 6. évf. tanulók,
– III. korcsoport: 7. és 8. évf. tanulók.

Nevezni max. 5 perces lírai vagy epikai
művel lehet azoknak a költőknek, íróknak
az alkotásaival, akik születésének kerek
évfordulójára emlékezünk 2007-ben: Dsi-
da Jenő /1907/, Ady Endre /1877/, Vajda
János /1827/, Karinthy Frigyes /1887/,
Mikszáth Kálmán /1847/, Arany János
/1817/.

A regionális központok által meghir-
detett versenyekről korcsoportonként 2-2
fő juthat a siklósi fesztiválra.

Határainkon túli régióközpontok: Ro-
mánia – Bethlen Gábor Kollégium, Aiud,
Szerbia – József Attila Általános Iskola,
Újvidék /Novi Sad/; Ukrajna – 10. sz.
Dayka Gábor Középiskola, Ungvár; Hor-
vátország – Horvátországi Magyar Peda-
gógusok Szövetsége; Szlovákia – Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége:
Szetyinszký Veronika, vágsellyei Páz-

A muzslai Endrődy Já-
nos Alapiskola és Óvoda
tisztelettel értesíti volt diák-
jait és egykori pedagógusait,
hogy 2006. december 10-én
10 órai kezdettel ünnepli az
iskolaépület átadásának 90.
évfordulóját. Az ünnepség
keretében kiállítjuk a Kincs-
keresők albumgyűjtemé-
nyét, valamint a Magyar iro-
dalmi művek illusztrálása cí-
mű képzőművészeti verseny
győzteseinek munkáit. Sze-

retettel várjuk vendégeinket.
Jelentkezni és érdeklődni

lehet a következő címen:
Endrődy János Alapiskola
és Óvoda, 94352 Mužla
491; tel.: 036/7583104; e-
mail: zsmuzla@pobox.sk;
mobil: 0908-736595.

A muzslai Endrődy János
Alapiskola és Óvoda igaz-
gatósága, tantestülete, is-
kolatanácsa, az SZMPSZ

ASZ és tanulói

mány Péter Alapiskola (031/7703495).
A regionális versenyekről 2007. febr.

10-ig kell a továbbjutó tanulók adatait el-
küldeni a siklósi iskolába.

Adatok: a tanuló neve, korcsoportja; a
mű szerzője, címe, műfaja, témaköre; a ta-
nuló iskolájának a neve és címe; a tanulót
felkészítő tanár neve.

Cím: Batthyány Kázmér Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola, H-7800 Sik-
lós, Köztársaság tér 6.; tel.: 0036-72/495-
018; fax: 0036-72/495019.

A fesztiválon fellépő minden tanuló és
felkészítő tanára ellátásáról a rendezők
gondoskodnak.

Az SZMPSZ OE döntése alapján ér-
deklődő iskoláink a nekik megfelelő RPK-
nál jelezzék részvételi szándékukat, s meg-
felelő számú versenyző esetén az RPK-k
szervezik a regionális fordulókat.

Határidő: 2007. január 15.

Szetyinszký Veronika
a Galántai RPK vezetője

SIKLÓSI IRODALMI GYERMEKFESZTIVÁL 2007
„Lélektől lélekig”

Oktatófilmek

STUDY Guard Bt.
Budapest, H-1158 Késmárk u.18.

Tel: 0036-1/4109806, 0036-70/3841296.

Óvónők figyelmébe

Felhívás



Több mint 210 lelkes cserkész és
szimpatizáns vett részt október első
hétvégéjén Marcelházán, a Szlová-
kiai Magyar Cserkészszövetség re-
göstalálkozóján, mely
a Felcser elnevezést
kapta. Mint azt Csémi
Szilárd cserkésztiszt-
től, a rendezvény házi-
gazdájától megtudtuk:
„A regöscserkészet ma
elsősorban a népdalra,
a néptáncra és a kis-
mesterségekre épít.
Művelői azt szeretnék,
ha néprajzi öröksé-
günk mindennapjaink
része lenne. A Felcser
egy rövidítés, a Felvi-
déki Cserkészek Regös-
hétvégéjét jelenti.”

Az idei találkozóra Kassától Po-
zsonypüspökig Szlovákia minden ma-
gyarlakta tájegységéről érkeztek a 13
éven felüli résztvevők, sőt Magyaror-
szág több tájegysége is képviseltette
magát. A program igazán gazdag és
igényes volt: három kultúrműsor, két
táncház az Árgyélus,
ill. Pengő zenekarok-
kal, öt kiállítás, hat elő-
adás és több mint húsz
kézművesség várta a
résztvevőket.

„A kézműves foglal-
kozások között megta-
lálhattuk a hagyomá-
nyos kismesterségek
bemutatóit ugyanúgy,
mint például a nemeze-
lést, rézdomborítást,
játékkészítést, kötélve-
rést, paszománykészí-
tést, mézeskalács-díszí-
tést vagy lószőrékszer-
készítést, akár a modernebb kéz-
ügyességeket is – ilyen volt a gyöngy-
fűzés, falikép-kasírozás, gyertyadíszí-
tés vagy a szalvétatechnika. A leg-
jobb, hogy mindezt ki is próbálhat-
ták. A kisebbek körében a termésbáb-
készítés, a nagyobbak körében első-
sorban a különböző technikával ké-
szülő ékszerek készítése, ill. a bőrözés

volt a legnépszerűbb” – mondta el ne-
künk Gál Angelika, a FELCSER há-
ziasszonya, aki egyúttal a marcelházi
cserkészek csapatparancsnoka is.

Nem hiányzott a programból a népi
játék és a népdaltanítás sem, ez utób-
bit Szász Szilvia és Écsi Gyöngyi ta-
nította. Écsi Gyöngyi hozta el a talál-
kozóra a hetényi Tábita bábcsoportot
is. Aki az izgalmat kereste, megtekint-
hette a Baranta harci bemutatót, ill.

FELCSER,
avagy a hagyományok hétvégéje

Regösség ma a szellemi
és tárgyi népi kultúra megis-
mertetése, megszeretteté-
se, ill. elősegítése annak,
hogy néprajzi örökségünk
mindennapi életünk részévé
váljon.

kipróbálhatta a honfoglalás kori íjá-
szatot is.

A találkozó talán legnagyobb si-
kerét idén is a Méncsergő Teaház a-

ratta. Itt esténként a
táncházak szüneteiben
nyílt lehetőség kultu-
rált, varázslatos kör-
nyezetben társalogni,
szórakozni. „A kiállítá-
sok közül a Felvidéki
népviseletek babákon
volt a legnépszerűbb. A
kiállítás létrejöttéről
Szobiné Kerekes Eszter,
a kiállítás kurátora me-
sélt még a megnyitón.
Az előadók között ne-
héz rangsort felállítani,
mind egyformán érdek-
feszítő és tanulságos

volt. Bujna Zoltán a Vámbéry nyo-
mában kerékpáros expedícióról me-
sélt, Némethy Kálmán a regösség mai
feladatairól, Kovács-Csomor Endre
a honfoglalás korának viseletéről és
fegyverzetéről. Kocur László a ma-
gyar népdalok rejtett érzéki tartalmá-

ról beszélt. Ez utóbbi
előadás különleges
voltát a témán kívül az
is adta, hogy meghall-
gatása betöltött 17. é-
letévhez volt kötve” –
sorolta Szilárd, akit
cserkészberkekben
csak Kismedve néven
ismernek. Búcsúzóul
még hozzátette: „A ren-
dezvény fontosságát
sokan felismerték s tá-
mogatták. Elsősorban
a marcelházi önkor-
mányzatot és a magyar
tannyelvű alapiskolát

illeti a köszönet, de számos szülő, szim-
patizáns, magánvállalkozó is segítet-
te a szervezést. Külön köszönetünket
kell kifejeznünk Novák Róbertnek és
a Kuckó polgári társulásnak az aján-
dékokért. Bízom benne, a következő
regöstalálkozót még színvonalasab-
ban tudjuk megszervezni.”

(CSZ)


