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KISTÉRSÉGI FÓRUM
LÉVÁN AZ
OKTATÁSRÓL
2006. október 30-án a Lévai
Egyházi Gimnázium adott
helyet a kistérségi oktatás-
tervezésről és együttműkö-
désről szóló rendezvénynek.
A beiratkozási program
keretében megvalósult
fórumon a járás magyar
iskoláinak vezetői vettek
részt. A találkozó fő célja az
volt, hogy a megjelentek
reális képet kapjanak a
régió oktatásügyi
helyzetéről.

2006. szeptember 1-jétől az
ógyallai magyar iskola a
Feszty Árpád Alapiskola és
Óvoda nevet viseli. Az intéz-
mény pedagógusai október
19-én és 20-án tantestületi
továbbképzésen vettek részt.
A képzést Fodor Attila, a
Comenius PI igazgatója
vezette. Az összejövetel
témája az iskola jövőképe,
a jó iskola fogalma és
küldetése volt.
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A lap támogatói:
Az Illyés Közalapítvány

A Pázmány Péter Alapítvány
Az MK Oktatási Minisztériuma
Az SZK Oktatási Minisztériuma

Többnyire egymásra várunk,
időnként egymásra mutogatunk.

Arról beszélek, hogy megint
közeledik az iskolai beiratkozás
ideje, s ilyenkor ki-ki lelkiálla-
pota, vérmérséklete, helyzetis-
merete szerint állást foglal, véle-
ményt mond, tanácsot ad. Így
megy ez jóformán a rendszer-
váltás óta, merthogy előtte a ma-
gyar iskolákat nem volt ildomos
propagálni. Ma ezen már túl va-
gyunk, lehet propagálni, szóró-
lapokat készíteni, fórumokat tar-
tani, még imádkozni is, hátha az
hozza meg a várva várt sikert.
Egyelőre azonban nincs siker, e-
gyelőre leszállóágban vagyunk.
Elég, ha a legutóbbi népszámlá-
lás adatait nézzük. Abból azt ol-
vashatjuk ki, hogy 50 ezerrel let-
tünk kevesebben 10 év alatt. To-
vább bontogatva az „igazság
csomagját” kiderül, hogy a fo-
gyás évente 5 ezer magyar em-
ber. A téma iránt érdeklődő szor-
gos szociológusok ilyen tenden-
ciákból pontosan meg tudják ál-
lapítani, meddig tart még felvi-
déki jelenlétünk.

Az iskolai beiratkozások ada-
tai ebből a szempontból hiteles
képet nyújthatnak sorsunk ala-
kulásáról. Ez kép – valljuk meg
– lehangoló.

Ismerjük a tényt, hogy a ma-
gyar anyanyelvű gyerekek egy-
negyede szlovák iskolába jár, a
25 %-uk. Történik mindez a de-
mokrácia beköszönte után, ami-
kor lehetőségeink a magyar is-
kolák megtartására megnöve-
kedtek. Történik mindez erőfe-
szítéseink, a lelkes egyéni és cso-
portpropaganda, a hangzato-
sabb, anyagilag is megtámoga-
tott beiratkozási programok el-
lenére. Beolvadásunknak ezt a
törhetetlen lendületét a rendszer-
váltás eufóriája, a határok gya-
korlati megszűnése sem tudta
megállítani.

Mi lehet az ok?
Töprengéseim során arra a

megállapításra jutottam, hogy
talán az ok a felvidéki magyar-
ság hiányzó jövőképe lehet,
vagy másképpen fogalmazva hi-
ányzó stratégiája a megmaradás-
ra. Persze, ez így nagyon elvont-

/Hiányzó/ stratégia
a megmaradásra

nak tűnik, de stratégiát – különö-
sen nemzetstratégiát vagy szimp-
la nemzetiségi stratégiát – nem
az utca emberének a dolga meg-
fogalmazni. Az utca emberének
konkrétabb formákat ölt a jövő-
képe, kézzelfoghatóbb részle-
tekből áll: lakás, autó, munka-
hely, család, gyerek/ek/. Úgy ta-
pasztalom, közöttünk kevés az
olyan civil ember, aki közösségi
célokban gondolkodik, aki azért
gyűjt „pénzt, paripát, fegyvert”,
azért tart össze közösségeket,
hogy ne a saját, hanem a vele egy
sorsban élők boldogulását segítse.

Gazdát keresve a feladatnak,
politikai képviseletünk jutott e-
szembe. Hiszen ők deklaráltan
érdekeinket képviselik, ők a mi
kinyújtott karunk, gondolataink,
vágyaink megfogalmazói. Talán
kisebbségünk elitjeként hivatot-
tak lennének ennek a jövőkép-
nek a megalkotására. Beisme-
rem, a hiba bennem is lehet,
könnyen előfordulhat, hogy van
ilyen kimunkált jövőkép, csak
én nem tudok róla. A mai világ-
ban annyi mindenre kell figyel-
ni, hogy sok jó dologról lemara-
dunk.

Ami ebből a stratégiából en-
gem közelebbről érdekelne, az
az anyanyelvi oktatás jövője.
Hogyan képzeljük el, mondjuk
20 év múlva a felvidéki magyar
iskolákat? A számok már ma is
sokat elárulnak. Ám ha azt is tu-
datosítjuk, hogy az Európai Uni-
óban már nem 10 vagy 15 évi ta-
nulásról beszélnek, hanem élet-
hosszig tartóról, akkor rögtön tud-
juk, másképp kellene berendez-
kednünk, oktatásügyünket is be-
leértve. És nem valamikor majd,
hanem rögtön. Nagyszerű, hogy
van magyar egyetemünk meg
híd a Dunán, de a 25 %-nyi ma-
gyar gyerek csendes, folyamatos
lemorzsolódását nem kompen-
zálhatja semmi, még az a büsz-
keségünk sem, hogy lám, 8 évig
mi is az ország kormányrúdjánál
állhattunk. Mert ezek csak múló
dicsőségek, nekünk viszont a
tartós ittlétre, a megmaradásra
kellene komolyabb erőfeszítése-
ket tenni. Amíg nem késő.

Lendvay Tibor
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Mikor és milyen feltételek között jött
létre a Dunaszerdahelyi RPK?

– A füleki országos választmányi ülésen
2006. október 21-én a választmány – úgy-
mond – megszavazta a Dunaszerdahelyi
Regionális Pedagógiai Központ létrejöttét.
Nekem őszintén szólva egy kicsit furcsa is
volt, úgy éreztem, mintha – idézőjelben –
megengedte volna az OV, hogy működjünk.
Ez gyakorlatban csak egy formális döntés,
nem jelent többet, minthogy kitalálhatjuk,
mit szeretnénk csinálni, és a RPK nevében
írhatunk pályázatokat.

Mi az új regionális pedagógiai köz-
pont küldetése, feladatköre?

– Az októberi országos választmányi ü-
lést követően volt már egy területi választ-
mányi ülésünk, amelyen a vezetőség előter-
jesztett egy, az eddigieknél részletesebb, ér-
dekesebb tavaszi továbbképzési tervet. Úgy
gondoltuk, ha már létrehoztuk az RPK-t, ak-
kor talán sikerül a működéséhez szükséges
pénzösszeget is valahonnan előteremteni.
Ebben az évben két komolyabb rendezvényt
szeretnénk megvalósítani. Az egyik a TU-
DOK-konferencia, amelynek a helyszíne
Dunaszerdahely lesz. Erre már mozgósítot-
tuk az erőinket, s úgy látszik, sikerült is.
Szereztünk szponzorokat, például több
könyvkiadó is támogat bennünekt. De talán
annak örülünk a legjobban, hogy sikerült
vonzó és érdekes programot összeállíta-
nunk a középiskolák és az alapiskolák 8.,
illetve 9. évfolyamos tanulói részére. Kelle-
mesen meglepődtünk, hogy ilyen sok pálya-
munkával jelentkeztek. A meghirdetett ha-
táridőig 47 középiskolai és 41 alapiskolai
munka érkezett.

Mi lesz a másik rendezvény?
– A másik nagyobb kezdeményezésünk

a beiratkozási programokkal kapcsolatos
fórumok megszervezése. Úgy döntöttünk,
hogy a program keretében, mivel a járá-
sunkban sok magyar iskola van – mintegy
60 –, megszólítjuk az iskolákat fenntartó
polgármestereket is. A Dunaszerdahelyi já-

rásban három helyszínen tartunk fórumot,
ezekre elhívjuk az újonnan megválasztott
polgármestereket, az iskolaigazgatókat és
a három érintett város és vidéke célalap ve-
zetőségét, köztük az óvodai programfelelő-
söket is. Az első fórum december 11-én lesz
Dunaszerdahelyen a városi hivatal tanács-
termében, december 12-én Somorján a Fó-
rum Intézet tanácstermében találkozunk a
Somorja és Vidéke Célalap vonzáskörzeté-
ben, és a harmadik találkozót december 13-
án Ekecsen tartjuk a nagymegyeri régió szá-
mára. Fontos, hogy az iskolafenntartók tu-
datosítsák: nincsen egy-egy községben an-
nál fontosabb dolog, mint hogy jól működ-
jön a helyi magyar iskola. Erre érdemes a-
nyagiakat is fordítani a község költségveté-
séből. Továbbá ezeken a találkozókon sze-
retnénk megtárgyalni a magyar nyelv hiva-
talos használatát is az adott régióban. Pél-
dául azzal is kezdhetjük a témát, hogy az
iskolák hivatalos elnevezése rendben van-
e. S még egy fontos dolgot szeretnénk az
iskolafenntartókkal megbeszélni: ez egy
gyógypedagógiai tanácsadó kialakítása és
működtetése a járásban. El szeretnénk érni
azt is, hogy az integrálttá minősített gyerek
vagy annak a szülője ne érezze az integrált-
ságot megbélyegzőnek. Az integráció tulaj-
donképpen segítségnek fogható fel. A gyer-
mek az iskolában maradva nem kerül ki a
megszokott közösségből, együtt lehet a töb-
bi gyerekkel a saját községében. A pedagó-
gusnak viszont, ha nincs megfelelő képesí-
tése az ilyen tanulóval való foglalkozásra,
a gyógypedagógiai tanácsadó segíteni tud.
S az sem mellékes, hogy a község, mint
fenntartó, nagyobb normatívát kap az integ-
rált gyerekre.

Tudjuk, hogy korábban a Nagyszom-
bati Kerületi Tanügyi Hivatal vezetője
voltál. Nyilván a Dunaszerdahelyi Regio-
nális Pedagógiai Központ létrejöttében
az is szerepet játszott, hogy ez a megbíza-
tásod véget ért...

– Természetesen igen. 2006. szeptember
30-án a kormány elnöke visszahívott az em-

lített munkakörből. Nem ért meglepetés-
ként, várható volt, hogy az új kormány új
embert nevez ki erre a posztra. Ebben az új
helyzetben viszont azzal, hogy nem kell na-
ponta Nagyszombatba utaznom, sokkal
több időm marad a dunaszerdahelyi régió
oktatási kérdéseire, és több feladatot vállal-
hatok az SZMPSZ OV alelnökeként is.

Hol és hogyan kezdődött el az új köz-
pont működése?

– Az őszi TV-ülést már az új helyen, a
dunaszerdahelyi Csemadok épületében tar-
tottuk. Ebben az épületben az Illyés Közala-
pítványtól nyert pályázat támogatásából bé-
reltünk egy irodát. Itt van a pedagógusszö-
vetségnek egy számítógépe s egy olyan
munkatársunk, akit a TV fog egyelőre hono-
rálni, hiszen az RPK-nak ilyesmire csak ak-
kor lesz pénze, ha a sikerül valamilyen pá-
lyázat keretében erre pénzt kapnunk.

A megszokott választmányi feladato-
kon kívül terveztek-e mást is a jövőben?

– Több pedagóguscsoportnak is szeret-
nénk a Dunaszerdahelyi járásban továbbkép-
zéseket biztosítani. Tudjuk, hogy a Nagy-
szombati Kerületi Hivatal által szervezett
daltonos projekt a végéhez közeledik. Jó
lenne ezen a téren is előbbre lépni. Éppen
kaptunk egy ajánlatot a győri partnereinktől,
hogy a Visegrádi Alapnál lehet pályázni a
magyarországi daltonos iskolák számára
szlovákiai partnercsoport kiválasztására.
Megszólítottak bennünket, hogy lehetne-e
ez a Dunaszerdahelyi Területi Választmány
vagy az új regionális pedagógiai központ.
Jeleztük, hogy igen, szeretnénk ezt az
együttműködést folytatni. A Dalton-projekt
nagyon időszerű pedagógiai módszert kínál
az egyes tantárgyak oktatásához. Tulajdon-
képpen az informatika, az internet és a cso-
portmunka adta lehetőségeket próbálja ki-
aknázni. További tervünk az, hogy a reál sza-
kosok számára kínáljunk színvonalas elő-
adókat. Fel kellene vállalnunk még a közép-
iskolás tanárok szaknyelvi továbbképzését
is. A mi régiónkban sok középiskola van,
és tudjuk, hogy a középiskolai tanárok je-
lentős része szlovákul végezte az egyetemet,
miközben a szaktantárgyat magyar középis-
kolában magyarul oktatja. Emiatt a szak-
nyelvi ismereteik kiegészítésre szorulnak.
Ilyen téren is kezdeményeznünk kellene, s
ki kellene használnunk a magyarországi le-
hetőségeket. A szakirodalmat is be kell sze-
rezni, s valahogy koordinálni kell a szerve-
zést. Azt gondolom, ezt a feladatot is fel
kell vállalni valakinek, mégpedig ott, ahol
a legtöbb középiskola működik.

Köszönöm a  beszélgetést.
Lendvay Tibor

Az elmúlt években az SZMPSZ OV tá-
mogatásával 4 helyszínen alakult regioná-
lis pedagógiai központ az ország különbö-
ző pontjain. Most Királyhelmec, Rima-
szombat, Galánta és Komárom után Duna-
szerdahely is létrehozta a maga regionális
pedagógiai központját a magyar oktatási
intézmények pedagógusai részére. Vezető-
jével, dr. Hecht Annával, az SZMPSZ OV
alelnökével a megalakulás körülményeiről
beszélgettünk.

Regionális pedagógiai központ Dunaszerdahelyen is
Az idén még 3 fórumot és egy konferenciát szervez az új szervezet
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Október és november folyamán az
SZMPSZ területi szervei és a magyar
nyelvű oktatás megtartásában és fej-
lesztésében érdekelt szervezetek és
intézmények Szlovákia több régiójá-
ban (Léván, Vízkeleten, Királyhelme-
cen, Rimaszombatban, Komáromban
stb.) tartottak oktatási fórumokat a
magyar iskolák helyzetéről, jövőjéről
és a beiratkozási programról. A ren-
dezvényeken a helyi szakemberek
mellett Szigeti László, Fodor Attila
és Pék László tartottak előadást. A
magyar tanítási nyelvű kisiskolák

helyzetéről tartott szakmai konferen-
cián Szádalmáson részt vett Lezsák
Sándor, az MK parlamentjének alel-
nöke is.

*
2006. október 20-án a Zselízi

MTNY Gimnázium megalakulása
ötvenedik évfordulójának ünnepségén
a jubiláló iskolát többek között az
SZMPSZ elnöke és a központi iroda
titkára is köszöntötte.

*
A TUDOK természettudományos

diákpályázatok seregszemléjét előké-

Röviden

Az SZMPSZ egy sikeres európai
uniós pályázat segítségével Tananyag-
újítás és digitalizációja című programot
valósít meg 2006 áprilisa és 2007 má-
jusa között.

A program felelőse Pék László el-
nök, a megvalósítás koordinátorai Győ-
ző Andrea és Tomolya Róbert.

A programba elsősorban azok a kol-
légák kapcsolódtak be, akik tankönyv-
íróként eddig is foglalkoztak ilyen tevé-
kenységgel, illetve a Pázmány Péter A-
lapítvány keretében nyújtottak be sike-
res pályamunkát. A program koordiná-
torai igyekeztek további olyan kollégá-
kat megszólítani és bekapcsolni a pro-
jektbe, akik eddig számos olyan tapasz-
talatot szereztek munkájuk és a tovább-
képzések során, amelyek segítségével

az elavult tananyagokat oly módon tud-
ják megújítani, hogy azok a pedagógus-
kollégák és tanítványaik számára egya-
ránt hasznosak lehetnek.

November 10-én és 11-én Füleken ta-
lálkoztak a csoportból 24-en, hogy meg-
vitassák, milyen szempontok alapján,
milyen módon és hány témakörben, ki-
sebb csoportban történjen a tananyag
megújítása. A csoportokat tantárgyak,
ill. egyes újításra, fejlesztésre váró te-
rületek alapján határoztuk meg.

A szakmai rendezvény során a cso-
portok tagjai megbeszélték, mi az, amit
újítani szeretnének, mivel tudnák legha-
tékonyabban segíteni és vonzóvá tenni
a tanulási-tanítási folyamatot a tanulók

számára. A prog-
ram célja első-
sorban az, hogy
az elavult tana-
nyag és tanítási
módszerek he-
lyett  egy mo-
dern, hatékony
segédanyag ke-
rüljön a pedagó-
gusok kezébe. A
fejlesztési folya-
mat eredménye-
képpen az elké-
szült munkák di-
gitális formában
cédére kerülnek, melyeket a pedagógus-
szövetség a jövő évben eljuttatja min-
den iskolába. Az elkészült munkák le-

tölthetők lesznek
a szövetség hon-
lapjáról is.

A tananyag
megújításán dol-
gozó pedagógu-
sok szakmai ta-
nácsokat is kap-
tak a találkozón.
Puntigán Tünde
füleki pedagógus
olyan alapelve-
ket ismertetett,
amelyek alapul
szolgálhatnak a
munkák elkészí-

Tanácskozás a digitális tananyagról
Füleken találkoztak az EU-s projekt megvalósítói

téséhez. Rápli Györgyi, a SuliNova
képviselője a magyarországi tananyag-
fejlesztésekkel kapcsolatban osztotta
meg velünk tapasztalatait.

Mivel a programban résztvevők az
ország minden szegletéből jöttek össze,
a fejlesztők közötti együttműködést in-
ternetes kapcsolattartással, illetve vi-
deokonferenciák segítségével kívánjuk
megkönnyíteni. Ezért nyolc helyszínre
videokamerát tudtak a szervezők bizto-
sítani a programba bekapcsolódók ré-
szére, hogy annak segítségével kommu-
nikálhassanak egymással az egy cso-
portban, közös témán dolgozók. A mun-
kák május végére készülnek el, akkor
fórumokon ismertetjük majd a program
eredményét az érdeklődőkkel.

-gya-
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Rohanó világunkban gyermekeink é-
letében egyre több nemkívánatos jelen-
ség figyelhető meg. Mindannyian, akik
felelősek vagyunk értük, érezzük, hogy
valami nincs rendben a nevelés terüle-
tén. Az iskolákban jelentősebb figyel-
met kell szentelni a nevelési tanácsadás
hatékonyságának növelésére. A problé-
más tanulókkal való foglalkozás a pá-
lyaválasztás segítése mellett a nevelési
tanácsadók fő feladatai közé tartozik.

Az állami tanfelügyelőség az iskolai
ellenőrzések során rendszeresen értéke-
li a nevelési tanácsadás színvonalát. A
szlovákiai oktatás és nevelés színvona-
lát értékelő éves jelentésből öt évre
visszamenőleg megtudhatjuk, hogy az
értékelés jó színvonalnak felel meg (na-
gyon jó, jó, átlagos, kevésbé megfelelő,
nem megfelelő skálán). A hiányossá-
gokra az egyes tanfelügyelői központok
részletesebb jelentései mutatnak rá. Kö-
zülük a leggyakoribb a nevelési tanács-
adó munkájának a pályaválasztásra való
irányultsága. A valódi nevelési tanács-
adás elhanyagolása mutatja, hogy bár
az összesített értékelés „jó“, mégis az
iskolákban egyre több a megoldásra vá-
ró nevelési probléma, amelyek megol-
dásában a nevelési tanácsadóknak in-
tenzív szerepet kell vállalniuk.

A nevelési tanácsadók munkakörét az
iskolaügyi minisztérium 43/1996-os ren-
delete határozza meg. Tanácsadói fela-
datot lát el a nevelés és a pályaválasztás

területén. A pályaválasztási szaktanács-
adás része az információk átadása a ta-
nulóknak, szülőknek, a személyi és pá-
lyaadottságok összehangolása, ill. az
alapiskolákban a jelentkezési lapok ki-
töltése és elküldése a középiskolákba.
A nevelési tanácsadás magába foglalja
a beilleszkedési, ill. tanulási nehézsé-
gekkel és magatartási rendellenessé-
gekkel küzdő tanulók problémáinak fel-
tárását (névsort kell vezetni és feljegy-
zéseket készíteni a velük és szüleikkel
való beszélgetésekről). Figyelemmel kí-
séri továbbá a hátrányos helyzetű tanu-
lókat, a csökkent munkaképességűeket
és a tehetségeseket. Koordinálja a sajá-
tos nevelési szükségletű gyermekekkel
és az integrált tanulókkal való foglalko-
zást. Kapcsolatot tart fenn nevelési ta-
nácsadást nyújtó intézményekkel, szol-
gáltatásaikat javasolja a tanulóknak és
szüleiknek. A nevelési tanácsadó kidol-
gozott és jóváhagyott évi terv szerint
dolgozik, szorosan együttműködve az
osztályfőnökökkel.

A nevelési tanácsadás színvonaláért
az iskolaigazgató felel. Kinevezi a ne-
velési tanácsadót, lehetőleg hosszabb
időszakra. A választásnál fontos figye-
lembe venni, hogy tapasztalt, kommu-
nikatív, a tanulókkal és szülőkkel jó
kapcsolatokat kiépítő pedagógus legyen
megbízva. A személyi feltételek mellett
a szakmaiakra is hangsúlyt kell fektetni,
kétéves képzés elvégzése ajánlott. Az

évente kiadott minisztériumi oktatási és
szervezési utasítások minden tanév
elején felhívják az igazgatók figyelmét
a nevelési tanácsadás színvonalának
emelésére és a tanácsadók munkakörül-
ményeinek javítására. Az órarendben
konzultációs nap kijelölése, állandó he-
lyiség biztosítása, felmentés az ügyele-
tek és helyettesítések alól – ezek mind
segítik a hatékonyságot. Természetesen
a morális és anyagi megbecsülés is mo-
tiváló hatású.

Az Érsekújvári járásban 2005-ben
végzett felmérésből kitűnik, hogy a ne-
velési tanácsadók nagy része nincs meg-
elégedve munkája elismerésével és
munkakörülményeivel. Átlagos életko-
ruk 49 év, 47 %-uk 51 és 61 év közötti,
42 % kevesebb mint 5 éve van kinevez-
ve, felének nincs szakképesítése. Ezen
problémák is megoldásra várnak.

Az iskolák igazgatóinak mindenkép-
pen tudatosítaniuk kell, hogy a minő-
ségfejlesztés magába foglalja nemcsak
az oktatást, hanem a nevelést is. A jól
működő iskola jellemzője a hatékony
nevelési tanácsadási rendszer. Minden
gyermek jogosult a nevelési tanácsadó
szolgáltatásainak igénybevételére, fi-
gyelmünkre, segítségünkre. Tegyünk
meg mindent azért, hogy jó közérzetük
biztosítsa a feltételeket sikereik elérésé-
hez.

RNDr. Balogh Edit
tanfelügyelő

szítő munkacsoport Hecht Anna ve-
zetésével több alkalommal tartott
megbeszélést. A diákpályamunkák
országos bemutatójára november 21-
én és 22-én került sor Dunaszerdahe-
lyen a mezőgazdasági szakközépisko-
lában és a Vámbéry Alapiskolában.

*
A Határon Túli Oktatási Tanács

Bazsa Tamásnak, az OM e témában
illetékes titkársága vezetőjének irá-
nyításával 2006. október 27-én tartott
ülést, melyen elsősorban a nyári aka-
démiák lebonyolításának tapasztalata-
it és a határon túli magyar oktatás tá-
mogatásának kérdéskörét tekintették
át a résztvevők.

*
A Pázmány Péter Alapítvány Kura-

tóriumának 2006. október 30-i ülésén

az újjáalakult kuratórium tagjai /az
SZMSZSZ képviseletében A. Nagy
László, Keve Szilvia, Mézes Rudolf,
Rigó Magdolna, Takács Zsuzsa, az
SZMPSZ képviseletében Duka Zólyomi
Árpád, Gúgh Béla, Pék László, Szigeti
László, Tomolya Róbert/ megválasztot-
ták a kuratórium elnökét Rigó Magdol-
na és az ellenőrző bizottság tagjait Búcsi
Terézia, Sátor Zoltán és Böszörményi
Edit személyében. A új kuratórium kö-
szönetét fejezte ki Pék Lászlónak és a
régi kuratórium tagjainak a Pázmány P.
Alapítvány eddigi sikeres tevékenységé-
nek koordinálásáért. A kuratórium tár-
gyalt az ez évi pályázatok elszámolásá-
ról, és kezdeményezte az alapítványi le-
vél módosítását.

*
A tananyag megújítása és digitalizá-

lása című európai uniós projektbe
bekapcsolódott pedagógusok 2006.
november 10–11-én Füleken találkoz-
tak a tananyag-innovációk összehan-
golása céljából. A kétnapos szakmai
programon a résztvevők megismer-
kedhettek a tananyagok digitalizálását
segítő programokkal és eszközökkel
is.

*
Az SZMPSZ OV és a Rimaszom-

bati RPK szervezésében november
17-én és 18-án Rimaszombatban Á-
dám Zita szakmai alelnök irányítá-
sával Olvasás- és szövegértés címmel
országos szakmai konferenciára ke-
rült sor. A rendezvényen jeles hazai
és magyarországi szakemberek tartot-
tak előadást.

(pl)

Nevelési tanácsadás az iskolában
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Szeptember 2-án Nagyka-
poson rendezték meg a Szlo-
vákiai Magyar Iskolák Or-
szágos Tanévnyitó Ünnep-
ségét, amelyen a Comenius
Pedagógiai Intézet képvisele-
tében Fodor Attila igazgató
vett részt.

*

Szeptember 11-én Komá-
romban, az új konferencia-
központban tartották a Selye
János Egyetem tanévnyitó
ünnepségét, amelyen a Co-
menius PI képviseletében Fo-
dor Attila vett részt.

*

Szeptember 21-én a tanév-
kezdő DIFER-mérések le-
bonyolításának módját és ü-
temtervét vitatták meg a Co-
menius PI mérő szakemberei
Csík Zoltán vezetésével.

*
Szeptember 27-én Csík

Zoltán előadására került sor
a DIFER-mérések elméleti és
gyakorlati kérdéseiről az A-
rany János Alapiskola tantes-

tülete számára Ekecsen.
*

Október 2-3-án került sor
annak az európai uniós prog-
ramnak az  első képzési
blokkjára, amelynek célja a
közoktatási vezetőképzés
beindítása a Selye János E-
gyetemen. A program első
szakaszában (2006 októbere
és 2007 májusa között) zajlik
a majdani oktatók képzése,

Az alábbiakban a Selye
János Egyetem Comenius
Pedagógiai Intézetét érintő

A Comenius Pedagógiai Intézet hírei

eseményekről, rendezvé-
nyekeről adunk rövid, hír-
szerű összefoglalót.

(2006. szeptember – október)

Szeptember 6-án került sor
az Ógyallai Társult Közsé-
gek Tanügyi Hivatala szer-
vezésében a körzet iskola-
igazgatóinak tanévnyitó mun-
kaértekezletére, amelyen Fo-

dor Attila a Comenius PI te-
vékenységével és szakmai
szolgáltatásaival ismertette
meg a jelen lévő intézmény-
vezetőket.

Szeptember 13–16-a kö-
zött tantestületi továbbképzés
zajlott Rozsnyón a reformá-
tus egyházi alapiskolában. A
Comenius PI által akkreditált
Pedagógiai program tervezé-

se és TQM-alapú minőség-
biztosítása c. 30 órás tanfo-
lyamot Fodor Attila vezette.
A négynapos képzésen a tan-
testület teljes létszámban
részt vett.
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200 óra ter jedelemben. A
képzést Baráth Tibor /ké-
pünkön/, a szegedi székhelyű
Közoktatási Vezetőképző In-
tézet (KÖVI) igazgatója ve-
zette. Az EU-s projekt tartal-
mi és szervezési biztosításá-
ban a Comenius PI munkatár-
sai is részt vesznek.

*
Október 4–5-én Beszter-

cebányán a Módszertani-Pe-
dagógiai Központ (MPC BB)
szervezésében került sor arra
a nemzetközi konferenciá-
ra, amelyen a pedagógusok
helyzetét, életpálya- és kar-
riermodelljét, valamint a to-
vábbképzés rendszerét vetet-
ték össze négy országban
(Csehország, Lengyelország,
Magyarország, Szlovákia). A
pedagógus-továbbképzéssel
foglalkozó szekció egyik e-
lőadója Fodor Attila, a Co-
menius PI igazagtója volt.

*
Október 6-án Komárom-

ban került sor arra a megbe-
szélésre, amely az SZMPSZ
Országos Választmánya és
regionális pedagógiai köz-
pontjai, valamint a Comenius
PI közti tervezettebb és ösz-
szehangoltabb szakmai pár-
beszédet és együttműködést
volt hivatott elősegíteni. A ta-
nácskozáson az SZMPSZ ré-
széről Pék László elnök, Pel-
le István alelnök, Szetyinsz-
ký Veronika és Jókai Tibor
RPK-vezetők, a Comenius PI
képviseletében Fodor Attila
igazgató és Csík Zoltán pe-
dagógiai főmunkatárs vettek
részt.

Október 14–15-én került
sor a Selye János Egyetem és
a Comenius PI szervezésében
zajló vezetőképző program
második képzési blokkjára. A
Kommunikáció és konfliktus-

kezelés című 20 órás modul
előadója (trénere) dr. Szabó
Győzőné KÖVI-s oktató, a
Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei PI igazgatója volt.

Október 28-án Füleken
tizenkettedik alkalommal
került megrendezésre a Nóg-
rádi Pedagógustalálkozó. A
Szülőföld Polgári Társulás
rendezvényén Agócs Attila,
C. Tóth János, Pála Károly,
Szalai Katalin és Kovács
Ottó mellett Céltalan iskolák
– fejlesztési kudarcok címmel
előadást tartott Fodor Attila,
a PI vezetője is.

Október 19–20-án Ógyal-
lán a Feszty Árpád Magyar
Tannyelvű Iskola és Óvoda
tantestülete számára tartott
15 órás képzést a Comenius
PI vezetője, Fodor Attila. A
pedagógiai munka tervezé-
sére irányuló tanfolyamon a
résztvevők helyzetelem-
zéssel, cél- és feladatképzés-
sel, valamint problémaelem-
ző technikákkal ismerkedtek,
saját intézményi gyakorlatra
és tapasztalatokra alapozva,
tréningszerű formában.

*
Október 24-e és 26-a kö-

zött került sor Szegeden a ju-
bileumi, X. Közoktatási Mi-
nőségbiztosítási Konferen-
ciára, melynek programja a
Hálózatok – a horizontális
tanulás lehetőségei cím és
téma köré szerveződött. A
konferencián részt vett Fodor
Attila, a Comenius PI vezető-
je is.

*
Október 30-án Léván kör-

zeti oktatási fórumot szer-
vezett a Lévai Egyházi Gim-
názium SZMPSZ alapszerve-
zete és az SZMPSZ Lévai Te-
rületi Választmánya. A Kis-
térségi oktatástervezés és e-
gyüttműködés a Lévai járás
területén című fórumon Fo-
dor Attila a kistérségi együtt-
működés gyakorlati lehetősé-
geiről tartott előadást.
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Szakmai napok a komáromi régióban
A Szlovákiai Magyar Pe-

dagógusok Szövetsége Ko-
máromi Regionális Pedagó-
giai Központjának vezetője,
Jókai Tibor tájékoztatott a
régióban november folya-
mán zajlott  IV. Regionális
Szakmai Napok rendezvény-
sorozatról, amely az Illyés
Közalapítvány, a Pázmány
P. Alapítvány, az SZMPSZ
Komáromi és Érsekújvári
TV támogatásával valósult

Október 26-án Pozsonyban
a Duna Utcai MTNY Alap-
iskolában tanulás-módszerta-
ni tréninget szerveztünk. A
foglalkozást Héczné Tóth
Mária, a mosonszentmiklósi
Széchenyi Általános Iskola
igazgatója tartotta. A tovább-
képzés másfél órás bemutató
órával kezdődött, amelyet szin-
tén a tréningvezető tartott. A
hazai iskolákban nem szokvá-
nyos másfél órás tanítási-tanu-

lási folyamatban az egyéni
munka, a játék és a kooperatív
tanulási forma váltotta egy-
mást. A bemutató órát tréning-
szerű továbbképzés követte,
melyen a pedagógusok beha-
tóbban megismerkedtek a ta-
nulásmódszertan alapjaival és
annak munkaformáival. A ren-
dezvényen 25 pedagógus vett
részt a komáromi, érsekújvári
és pozsonyi választmányok
térségéből.

Október 30-án Komárom-
ban az Eötvös Utcai MTNY
Óvodában a kompetencia ala-
pú óvodai programmal ismer-
kedett 35 óvópedagógus a Ko-
máromi és az Érsekújvári já-
rásból. A továbbképzést Ko-
vács Erika, a SULINOVA Kht.
szakelőadója tartotta, aki el-
mondta, hogy e programcso-

mag abban segíti az óvónőket,
hogy saját programjaikat még
hatékonyabban tudják megva-
lósítani. A programcsomagban
három témakör dominánsan
szerepel: 1. az óvodából az is-
kolába való átmenet, 2. az in-
kluzív pedagógia és integráció,
3. a játék, érzelmi és erkölcsi
nevelés.

November 10-én a komá-
romi Jókai Mór Alapiskolá-
ban kézműves technikák, illet-
ve természetes anyagok óvodai
és alapiskolai alkalmazási le-
hetőségeivel ismerkedtek az
érdeklődő pedagógusok, akik
Pozsonyból, Érsekújvárból és
a komáromi régióból érkeztek.

A továbbképzést Szép Er-
zsébet vezette. Örvendetes,
hogy ezen a rendezvényen kö-
zel negyven nevelőnő megálla-

podott, hogy az SZMPSZ Ko-
máromi TV égisze alatt újjá-
alakítják a nevelőnők régebben
működött szakcsoportját. Ösz-
szefogásukra, továbbképzé-
sükre nagy szükség van, hiszen
az iskolai klubban – a reform-
pedagógiai törekvésekkel össz-
hangban – a gyerekekkel nem-
csak a leckéjüket kell megta-
níttatni, hanem a nevelőnők a
képességeiket, kreativitásukat
is próbálják csiszolni.

November 14-én Muzslán
az Endrődy János Alapisko-
lában került megrendezésre az
a 8 órás tréning, amelyen 30
pedagógus az Érsekújvári, Ko-
máromi és a Lévai járásból a
sajátos nevelési igényű tanulók
fejlesztéséről hallhattak isme-
reteket, valamint gyakorlati ta-

pasztalataikat is megvitathat-
ták. A továbbképzést Strédl
Terézia pszichológus vezette.

A képzés során szó esett sa-
játos igényű tanulók nevelésé-
re vonatkozó jogszabályokról,
a képesség- és a részképesség-
zavar jellemzőiről és azok fej-
lesztéséről.

meg.
Hagyományosan intéz-

ményekbe kihelyezve végez-
zük a pedagógusok szakmai
továbbképzését – a régió is-
koláiból, óvodáiból, a terü-
leti választmányoktól érke-
zett igényekkel összhang-
ban.

Továbbképzéseket szer-
veztünk a pozsonyi, komáro-
mi és érsekújvári választ-
mány igényei alapján.
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megkönnyítve a szülői válasz-
tást, majd Strédl Terézia pszi-
chológus a kisgyerekek iskola-
érettségéről tartott előadást. A fó-
rumon megjelent Bastrnák Ti-
bor komáromi polgármester is.

A helyszínen a helyi óvónők
játszóházas foglakozást szer-
veztek azoknak a kicsiknek, a-
kiknek felügyeletét a szülők más-
képp nem tudták biztosítani.

*
A IV. Regionális Szakmai

Napok decemberben még foly-
tatódnak. Sor kerül a zenepeda-
gógusok mesterkurzusára a he-
lyi művészeti alapiskolában,
majd Nemesócsán a sajátos ne-
velési igényű tanulók fejleszté-
sével foglalkozó 8 órás tréning-
re. A Komáromi RPK főszerve-
zője az 1956-os magyar forra-
dalom tiszteletére szerveződő
konferenciának, melynek tartal-
mi részét Ádám Zita SZMPSZ-
alelnök állította össze.

Bízunk abban, hogy a tovább-
képzéseken részt vevő pedagó-
gusok a szerzett ismereteket a
mindennapi oktató-nevelő mun-
kában hatékonyan tudják majd
alkalmazni.

Köszönöm a tájékoztatást.
/kisséva/

Tizenkettő az egy tucat, s ez
nemcsak gombócból sok, de
pedagógustalálkozóból is. Kü-
lönösen, ha mögéje látunk a tör-
ténéseknek, s ha látjuk a ren-
dezvények megszületését kísé-
rő egyéni erőfeszítéseket. Ez a
nógrádi /füleki/ találkozó egyéb-
ként abban különbözik az ország-
szerte zajló ilyen-olyan szakmai
rendezvényektől, hogy itt kez-
dettől fogva egy szervező, Bol-
la Károly, a Mocsáry Lajos A-
lapiskola igazgatója vállalta a
motor szerepét. Ő végezte, vég-
zi a háttérmunkát, a szponzorok
felkutatását, a program összeál-
lítását, a résztvevők megnyeré-
sét, hogy ha elérkezik a rendez-
vény napja, mégsem félig üres
terem várja a messziről érkező
előadókat.

Nem tudni, hogy az ilyen a-
lig felmérhető munkát teljesítő
„lámpások” kapnak-e valaha
érdemi elismerést, köszönetet
vagy akár egy szimpla okleve-
let, de tény, hogy az általuk
„gondozott” pedagógusközös-
ségnek nem mindennapi élmé-
nyekben lehet része, közvetlen
kapcsolatba kerülhet évről évre
a pedagógusszakma legjobbjai-
val.

Az idei összejövetelen sem
volt ez másképpen, hiszen az ok-
tóber 28-án zajlott találkozón
az előadók többsége az anyaor-
szágból érkezett. C. Tóth Já-
nos történész az 1956-os forra-

dalom eseményeit idézte fel, Pá-
la Károly, a SULINOVA Kht.
igazgatója a képességek fejlesz-
téséről beszélt. Egy érdekes
megállapítását közre adom: Az
olvasástanulás /a szövegértő
olvasás/ 12 évig tartó folyamat.
A második év végén – egy fel-
mérés szerint – még csak a ta-
nulók 9 %-a tud rendesen olvas-
ni. Mivel az alapképességek 16
éves kor után már nem fejlőd-
nek, aki addig nem tanult meg
jól olvasni, az már nem is fog.

Szalai Katalin pszicholó-
gus az idegrendszer fejlődésé-
ről szólva állapította meg, hogy
ez a folyamat 20 éves korig tart.
Azt is elgondolkodtatónak vé-
lem, hogy nemcsak a gyerekek,
de a pedagógusok jelentős ré-
sze is negatív énképpel rendel-
kezik. Kovács Ottó az Ózd kör-
nyéki iskolák együttműködést
mutatta be. Céltalan iskolák, fej-
lesztési kudarcok címmel Fo-
dor Attila, a Comenius  PI igaz-
gatója tartott előadást. A hazai
előadókat képviselte Agócs At-
tila, a losonci múzeum munka-
társa is, aki Fejezetek a 760 é-
ves Fülek történetéből címmel
visszatekintést nyújtott a nagy
múltú város történetéből.

Bízzunk abban, hogy a tucat-
nyi nekilendülés után lesz 13.,
sőt még lesznek további találko-
zók is, mert a megkezdett úton
menni kell tovább.

/lendvay/

Nógrádi Pedagógustalálkozó
tizenkettedik alkalommal

November 16-án Csicsón a
helyi alapiskolában a gyerme-
ki fantázia és a vizuális nevelés
fejlesztését szolgáló foglalko-
záson vehettek részt a komáro-
mi nyári egyetem 30 órás kép-
zésébe is bekapcsolódott peda-
gógusok. A közel negyven részt-
vevő különböző képzőművé-
szeti technikák alkalmazását sa-
játította el, melyekkel jelentős

mértékben fejleszthetik diákja-
ik rajzkészségét.

A kipróbált technikák az ó-
vodai és iskolai foglalkozáso-
kon a kevésbé felszerelt intéz-
ményekben is könnyen alkal-
mazhatók.

A továbbképzést L. Ritók
Nóra művésztanár tartotta Be-
rettyóújfaluról.

November 17-én 45 óvópe-
dagógus tanulmányúton vett
részt Gödöllőn a Néphagyomá-
nyok Óvodájában. A pedagógu-
sok bemutató órán vettek részt.
Közvetlenül megismerkedtek a
hagyományőrzés óvodai alkal-
mazásával, majd a helyi neve-
zetességekkel ismerkedtek.

*
A Komáromi RPK társszer-

vezője volt a november 17-18-
án a Rimaszombatban szerve-
zett Olvasás és szövegértés
című szakmai konferenciának.
A nyugati régióból 20 pedagó-
gus vett részt e rangos rendez-
vényen. Sajnos, hiányoztak az
egyik legnagyobb tv képviselői,
a dunaszerdahelyi pedagógu-
sok. A konferencia főszervező-
je a Rimaszombati RPK veze-
tője, Ádám Zita volt.

*
November 20-án a kisrégiós

beiratkozási program keretében
találkozóra hívtuk azokat a szü-
lőket, akik a négy helybeli ma-
gyar tanítási nyelvű alapiskola
valamelyikébe szeretnék beírat-
ni gyermeküket. Pék László
SZMPSZ-elnök előadása után
mindegyik iskola bemutatta be-
iratkozási programját, profilját,
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A Zselízi Magyar Tannyel-
vű Gimnázium 2006. október
20-án ünnepelte fennállásának
50. évfordulóját. Ebből az al-
kalomból rendezvénysorozat
megszervezésére került sor.
Már kedden, október 17-én író-
olvasó találkozót szervezett
meg egy rendhagyó irodalom-
óra keretén belül Gubík Má-
ria tanárnő.

Másnap, október 18-án az
iskola épületében matematikai
szakmai napot tartottunk ma-
gyarországi vendégek részvé-
telével: dr. Rábai Imre, a Fa-
zekas Mihály Gimnázium nyu-
galmazott tanára, Holló-Szabó
Ferenc, az ELTE tanára fogad-

ták el a szervező Kuczmann
Erika tanárnő meghívását. Ez
a szakmai nap elsősorban ma-
tematika szakos kollégáinknak
szólt, ennek ellenére szép szám-
ban vettek rajta részt diákok is.

Pénteken 12.00 órakor kez-
dődött az ünnepi műsor. Tartal-
mas, színvonalas kultúrműsor-
ral köszöntötték a jubiláló is-
kolát, meghívott vendégeit, az
egykori és mai diákjait a zselízi
Franz Schubert Vegyeskar, a
Magyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola Franz Schubert Gyer-
mekkara és a gimnázium le-
ánykara Horváth Géza kar-
nagy vezetésével. A kórusok
fellépését a gimnázium tanu-
lóinak szavalatai tarkították.

Ezt követte az igazgatónő,
Cserba Katalin ünnepi kö-
szöntője. Beszédében többek
között elmondta: „Az emléke-
zés múltunk ismerete nélkül
nagyon hiányos lenne, csonka
volna a jelenünk, hiú ábránd
a jövőnk!” Hangsúlyozta, hogy
miért fontos felidézni a régi
emlékeket: „ezek adnak erőt a
válságos, nehéz időkben, ezek
adnak erőt mindennapos meg-
újhódásunkhoz, hogy nap mint
nap újra és újra nekilendül-
jünk gyönyörű hivatásunk fela-
datainak teljesítéséhez”.

Ezt követően került sor az
emlékplakettek, évkönyvek át-
adására az egykori igazgatók-

nak, kollégáknak, támogatók-
nak, díszvendégeknek. A dísz-
vendégek között volt dr. Mlá-
deková Ľudmila, aki a Nyitra
Megyei Önkormányzat Iskola-
ügyi Szakosztályát képviselte,
Pék László, az SZMPSZ or-
szágos választmányának elnö-
ke, Farkas Gyula, a gimnázi-
um első osztályának osztályfő-
nöke, a környék alapiskoláinak
és gimnáziumainak igazgatói,
képviselői. Az emlékplakettet
iskolánk egyik büszkesége,
Tóth Liliána, 4. osztályos ta-
nuló tervezte. A díszvendékek
ünnepi hozzászólásaiból kie-
melném a gimnázium mellett
működő szülői munkaközös-
ség elnökének, Csenger Tibor

50 éves a Zselízi Magyar Gimnázium

mérnöknek a szavait, aki fejet
hajtott az iskola mindenkori
pedagógusai előtt, így köszön-
ve meg munkájukat.

Az ünnepi műsort a secunda
osztály tanulólányai és a Kin-
cső néptáncegyüttes zárták, s
ezt követően vendégeink kiállí-
tást tekinthettek meg az iskola
épületében.

Este a helyi kultúrházban
„öregdiákbálon” találkozhat-
tak az egykori diákok egymás-
sal, az iskola egykori és jelen-
legi tanáraival.

A beszélgetések folyamán
különböző témák merültek fel.
Szó volt a múltról, a jelenről
és természetesen a jövőről is.
Elmondhattuk, hogy amennyi-

ben lesz igény a szülők részé-
ről, mi továbbra is folytatni sze-
retnénk a képzést a nyolcéves
tagozaton, a négyéves tagoza-
ton pedig a 2007/2008-as tan-
évben beindítjuk a népművé-
szeti szakirányt.

Szerettük volna a jubileumi
ünnepséget névfelvétellel ösz-
szekötni, de – sajnos – a hiva-
tali ügyintézés útvesztői ezt
nem tették lehetővé. Az iskola-
ügyi minisztérium jóváhagyta,
hogy iskolánk Comenius nevét
viselje, akiről köztudott, hogy
az anyanyelven történő okta-
tást helyezte előtérbe. Ez az
ünnepi aktus még várat magá-
ra, reméljük, nem sokáig.

Cserba Katalin
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A Zselízi Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium az idén öt-
venéves. Az iskola apraja-nagy-
ja lázasan készült e jeles évfor-
duló megünneplésére. A jubile-
umi ünnepségek nyitánya 2006.
október 17-én a rendhagyó ma-
gyaróra volt.

Az iskola hírnevét növelik a
neves tanítványok, a becsületes
felnőtté vált régi diákok és a
példamutató tanárok. Ez ösz-
tönzött arra, hogy felajánlottam
N. Tóth Anikónak, Németh
Zoltánnak, a szlovákiai ma-
gyar irodalom kiválóságainak,
volt tanítványoknak és Horváth
Géza karnagynak, közírónak,
aki szintén az iskola öregdiákja,
hogy tartsanak tanórát az ünne-
pi héten. Szívesen eljöttek. Sze-
rettük volna Urbán Györgyöt,
nyugalmazott tanárunkat is új-
ból a katedránál látni, de sajnos,
betegsége megakadályozta eb-
ben. Mi mégis közénk varázsol-

tuk a tanár urat. Tudniillik októ-
ber elején meglátogattuk őt
Horváth Gézával és Soóky
Krisztiánnal. A vele készített
beszélgetést videófelvételen
rögzítettük, ezt vetítettük le a
magyaróra végén. N. Tóth Ani-
kó és Németh Zoltán közvet-
len, őszinte beszélgetése az iro-

Rendhagyó irodalomóra az iskola volt diákjaival

A zselízi iskola az 1956/57-es tanévben
jött létre, ekkor alakult meg az első osztály
22 tanulóval. Az 1957/58-as tanévben
második, 1958/59-ben harmadik osztály
nyílt.

Az 1958-59-es tanévben csatolták az is-
kolát a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Ti-
zenegyéves Középiskola igazgatóságához.
Két évvel később az iskola új nevet kapott:
általános műveltséget nyújtó középiskola.
Ebben és a következő tanévben esti tagozat
is nyílt. Az 1965/66-os tanévben az iskola
különvált az alapiskolától. A 60-as, 70-es
évek során több párhuzamos osztály is
nyílt. A 70-es években a dunaszerdahelyi
gimnáziummal egyszerre vezették be az
úgynevezett szakosított osztályokat. Így
tehetett például mezőgazdasági szakérett-
ségit 1978/79-ben 13 diák.

Az iskolának volt saját énekkara, diák-
zenekara. Ez utóbbit 1978-tól Horváth Gé-
za – jelenleg alapiskolai pedagógus – ve-
zette. Még a 80-as években is sikerült
párhuzamos osztályokat nyitni. S közben
épült, szépült az épület, megépült az új tor-
naterem is. Az 1992/93-as tanévtől angol,
német és matematika tantárgyakból kezdő

és haladó szintű csoportokban sajátíthatják
el a tananyagot a diákok.  2004 őszén –
pályázat segítségével – kezdődött a tetőtér
nagyszabású átalakítása. Ez a beruházás
12 millió koronába került.

Történelmi visszatekintés

dalomról, pályájukról, műveik-
ről a diák és felnőtt hallgatósá-
got nagyon lekötötte. Az idő
múlását nem vettük észre. A
150 perces „tanóra” második
részében N. Tóth Anikó Hor-
váth Gézával felidézték a közös
emlékeiket, beszélgettek a ze-
néről, a karénekről, a művésze-

tekről. Nagyszerűen éreztük
magunkat. A következő napok-
ban N. Tóth Anikó és Németh
Zoltán műveit olvasgattuk az
irodalomórákon. A kellemes
légkörű, új szemléletű találko-
zót íróinkkal, költőinkkel i-
génylik a diákok. Gondosko-
dunk a folytatásról.
„Jó iskolánk!  Még sok-sok öt-

ven évet
Érj meg, virulj, légy fénylő,

tiszta, nagy,
Köved közt lüktessen az ifju é-

let,
Ezer meleg szív, ezer büszke

agy,
Nemes tanárok, sok nemes ta-

nítvány
Hírét növeljék e tisztes falak –
S ne álljon meg közöttük soha

hitvány,
S ne rontsa fényük soha rút sa-

lak!”
(Tóth Árpád)

Gubíkné Harmati Mária

Az ötvenéves ünnepség 2006. október
16-a és 20-a között került megrendezésre.
Ebben a néhány napban számos rendez-
vényre került sor. Volt diákok részvételével
író-olvasó találkozón vehettünk részt. Az
emelten pedig kiállítás nyílt az elmúlt 50
év szalagavató-üdvözleteiből, diplomák-
ból és fényképekből. Az ünnepségsorozat
zárónapján volt tanárok, régi tanítványok
gyűlés keretében emlékeztek meg az el-
múlt 50 évről. Szép műsorral kedveskedett
a Franz Schubert Vegyeskar.

Végezetül álljon itt az iskola igazgatói-
nak névsora: Szentiványi Gyula, Dudich
Sándor, Göbő Lajos, Gerő János, Záb-
renszky Imre, Zámbó Lajos, Gubík Je-
nő, Menčík Viera, Repka Zoltán, Men-
čík Viera, Cserba Katalin.

Sok sikert kívánunk az iskolának, hogy
még sok magyar diákot taníthasson és ne-
velhessen a jövő számára.

Mácsadi Jánosné

Forrás – Sipos Béla: A Zselízi Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium története

1956–2006
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Az SZMPSZ Komáromi
Regionális Pedagógiai Köz-
pontja első ízben szervezett re-
gionális továbbképzést Ógyal-
lán. A képzésnek a Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola és Ó-
voda adott otthont. Héczné
Tóth Mária mosonszentmik-
lósi szakelőadó tanulás-mód-
szertani tréninget és bemutató
órát tartott. Az Ógyallai Társult
Községek Tanügyi Hivatalá-
nak vonzáskörzetébe tartozó
iskolák pedagógusai a délelőtt
folyamán élményszerűen meg-
szervezett tanulás-módszertani
órát láthattak, ahol a tanulók az
emlékezet fogalmával és annak
fajtáival ismerkedhettek meg.
Az órát figyelő pedagógusok

2005 őszén, amikor az Ó-
gyallai Társult Községek Tan-
ügyi Hivatala hatáskörzetébe
tartozó iskolák igazgatói a kis-
térségi együttműködés lehető-
ségeiről tanácskoztak, felvető-
dött többek közt a közös ren-
dezvények szervezésének ötlete
is. Így került sor az elmúlt tanév
folyamán több közös sportren-
dezvény, óvodai és iskolai szak-
mai nap, tanfolyam és sok más
rendezvény közös megszerve-
zésére. A koordinátor szerepét
ezen rendezvények szervezésé-
nél általában a társult községek
tanügyi hivatala töltötte be.
Nem volt ez másként akkor
sem, amikor a Martosi Refor-

mátus Egyházi Alapiskola igaz-
gatósága úgy döntött, megszer-
vezi a Gyermekek I. Kistér-
ségi Népművészeti Fesztivál-
ját, melyre 2006. június 19-én
került sor a martosi kultúrház-
ban.

Ezen a délutánon összegyűl-
tek a környékbeli iskolák, s a
baráti egyházi iskolák mellett
működő magyar hagyomány-
őrző és népművészeti csopor-
tok, hogy bemutassák egész évi
munkájuk gyümölcsét, megis-
mertessék egymással az általuk
ismert és megtanult népi játéko-
kat, népdalokat, táncokat. A
rendezvényt Dékány Gizella,
a Martosi Református Egyházi
Alapiskola igazgatónője Ko-
dály Zoltán következő szavai-

meggyőződhettek arról, hogy a
kooperatív tanulás lehetőséget
kínál a tárgyi tudás mellett a
tanulók kommunikációs, szo-
ciális és együttműködésen ala-
puló képességeinek fejleszté-
sére is. A bemutató órát óra-
elemzés és tanulás-módszerta-
ni tréning követte, melyet úgy-
szintén a tréningvezető tartott.
A rendezvény sikeresnek köny-
velhető el, mert a szakmai fel-
töltődés mellett pedagógus és
gyermek egyaránt jól érezte
magát. A résztvevők és a szer-
vezők bíznak abban, hogy i-
lyen jellegű regionális tovább-
képzésre többször is sor kerül
még Ógyallán.

*

val nyitotta meg: „Nálunk még
háromszáz éve ugyanaz a dal
zengett várban és kunyhóban.
Azóta a vár romba dőlt; ha áll,
lakója idegen vagy hűtlen lett
a magyar dalhoz... A kunyhó hű
maradt... A falu megmentette a
tradíció folytonosságát. A mi
dolgunk átvenni tőle és tovább
ápolni. A tűznek nem szabad ki-
aludni.” Ennek a gondolatnak
jegyében zajlott az egész ren-
dezvény.

A népviseletben táncoló kis-
iskolások nyitótánca után Kiss
László, a község polgármestere
üdvözölte a jelenlevőket. Majd
a népviseletbe való öltözködés
nem egyszerű módjának élő be-

mutatása következett, miköz-
ben mindenki megismerkedhe-
tett a martosi népviseletet alko-
tó minden ruhadarabbal és ki-
egészítővel, s leginkább azok
megnevezésével. Aztán egy-
mást váltották a színpadon a
kistérség néhány magyar óvo-
dájának és iskoláinak népdal-
énekesei és táncosai.

A sikeres szereplésért min-
denki emléklapot kapott. Végül
igazi meglepetésként és óriási él-
ményt nyújtva a gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt Écsi Gyön-
gyi népi mesejátékával zárult
ez a nagyszerű rendezvény.

A fesztivál a szervezők re-
ményei szerint hagyományt te-
remtett, s valóban nem hagyja
kialudni a lángot.

A tűznek nem szabad kialudni
Beszámoló az ógyallai tanügyi hivatal rendezvényeiről
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Az Ógyallai Magyar Tanítá-
si Nyelvű Alapiskola nemcsak
külsőleg, hanem belsőleg is
megújhodni látszik. 2004-ben
a város polgármesterének, Bas-
ternák Lászlónak és a városi
önkormányzatnak köszönhe-
tően egy új intézmény alakult
Ógyallán. A város egyetlen ma-
gyar nevelési nyelvű óvodai
csoportja az iskola épületébe
költözött. Így jött létre a közös
intézmény, melynek kapuit Ó-
gyallai Magyar Tanítási és
Nevelési Nyelvű Alapiskola
és Óvoda néven 2004 szep-
temberében nyitották meg. Ek-
kor az intézmény igazgatója
Szakal László, helyettesei pe-
dig az óvodai részen Éles Éva,
az iskoláért felelős igazgatóhe-
lyettes pedig Vach Antal lett.
Felújított tornateremmel, cso-
dálatos óvodai osztályokkal, új
fűtési rendszerrel, modern szo-
ciális helyiségekkel és hőszige-
telt bejárati ajtókkal dicseked-
hetnek mára. 2006. szeptember
1-jétől az iskola a Feszty Ár-
pád Alapiskola és Óvoda ne-
vet viseli, melynek élére Di-
busz János ez év júliusában
került. Az új iskolaigazgató
igyekezete az iskola további
fejlesztésére irányul. Ezt bizo-
nyítja az a tény is, hogy a tanév
kezdetén a Comenius Pedagó-
giai Intézet DIFER-méréseket
végzett az óvodai csoportban
és az 1-2. évfolyamban. Ezek

a mérések a tanulók tanuláshoz
szükséges képességeinek fej-
lettségi szintjére mutatnak rá.
Segítséget nyújtanak pedagó-
gusnak és szülőnek egyaránt a
megfelelő fejlesztéshez, ami
nagymértékben hozzájárul a
minőségi oktatáshoz. A minő-
ségi iskola alapjainak lerakása,
a tantestület közös gondolko-
dásának és az iskola pedagó-
giai programjának kialakításá-
hoz szükséges feltételek meg-
teremtése volt az új iskolaveze-
tés következő kezdeményezé-
sének is a célja. A tantestületi
továbbképzést az iskola peda-
gógusai részére szervezték,
melyre október 19-én és 20-án
került sor. Mivel az ógyallai is-
kola befogadó iskola, így a
képzésen részt vettek a Martosi
Református Egyházi Alapisko-
la pedagógusai is. A tantestüle-

*
Május végén iskolaigazga-

tók és polgármesterek tanács-
koztak a nemesócsai kistérség
tanügyi helyzetéről, az iskola-
kerülésről és a közoktatásban
való kistérségi együttműködés
lehetőségeiről. A hivatalt tár-
sulással létrehozó hat község
(Csallóközaranyos, Csicsó,
Lakszakállas, Nemesócsa,
Szímő és Tany) polgármeste-
reit, iskolaigazgatóit és igaz-
gatóhelyetteseit, valamint a
vendégeket Komjáti László,
Nemesócsa polgármestere üd-
vözölte. Az ülést a 2006. feb-
ruár 1-jétől működő Nemesó-
csai Társult Községek Közös
Tanügyi Hivatalának szakre-
ferense, Kantár Szilárd ve-
zette. Az iskolakerülésről, an-
nak megelőzéséről, ill. a meg-
előzés lehetőségeiről Czibor
Béla százados, a Nemesócsai
Körzeti Rendőrparancsnokság
igazgatója számolt be. Az ezt
követő tartalmas vita után
Kocskovics Gabriella, az Ó-
gyallai Társult Községek Kö-
zös Tanügyi Hivatalának szak-
referense a közoktatásban va-
ló kistérségi együttműködés
lehetőségeiről adott elő. Ma-
gyarországi és hazai konferen-
ciákon szerzett ismereteit és
saját tapasztalatait adta át a
hallgatóságnak. A beszámolót
természetesen már a nemesó-
csai kistérség együttműködési
lehetőségeinek megvitatása
követte. Az iskolák igazgatói
örömmel konstatálták, hogy
az iskolák közt már volt egy-
fajta együttműködés, melyet
nagyon pozitívan értékeltek
valamennyien. Ezen felül több
ötlet is elhangzott a kistérség
oktatásügyében való további
együttműködés lehetőségei-
ről.

Búcsúzóul a jelenlévők e-
gyetértettek abban, hogy az
ilyen jellegű tanácskozások
nagymértékben hozzájárulnak
a kistérség közoktatásügyének
fejlesztéséhez.

*

ti képzést Fodor Attila, a Co-
menius Pedagógiai Intézet
igazgatója vezette. Az össze-
jövetel folyamán a tantestület
tagjai közelebb kerültek egy-
máshoz, kölcsönösen jobban
megismerhették egymást. Kö-
zösen vizsgálták, mit rejt a jó
iskola és a jó pedagógus fogal-
ma, felállították az iskola jelen-
legi és jövőképét, és SWOT-
analízist végeztek. Feltárták az
iskola erősségeit, gyengesége-
it, a fejlődést akadályozó és se-
gítő tényezőket boncolgatták.
Többször felszínre tört az e-
gyüttműködés és az együttgon-
dolkodás szükségessége. A tan-
testületi tréning nagyon jó han-
gulatban zajlott, s talán azok a
szülők, akiknek esetleg gondot
okozott, hogy gyermekük igaz-
gatói szabadot kapott a képzés
idejére, belátják, hogy mindez
az oktatási folyamat, a minősé-
gi oktatás és nevelés fejleszté-
sét szolgálja, melynek elsősor-
ban a gyermek látja hasznát. A
közeljövőben az iskolavezetés
igény- és elégedettségmérést
tervez, melybe a pedagóguso-
kon kívül természetesen be-
vonja a diákokat és a szülőket
is. A mellékelt képek a tantestü-
leti továbbképzésről készültek.

Kocskovics Gabriella
az Ógyalla és Társult

Községei Tanügyi
Hivatalának vezetője

Együttgondolkodás az iskola jövőképéről
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2006. október 25-én és 26-án isko-
lánk, a Corvin Mátyás Alapiskola immár
harmadszor szervezte meg a regionális
pedagógiai napokat. Célunk, hogy isko-
lánk és környékünk pedagógusai újabb
ismereteket szerezhessenek, elmélyítsék
tudásukat és nem utolsósorban tapaszta-
latot cserélhessenek az adott szakterüle-
tek előadóival, ill. egymással. A Páz-
mány Péter Alapítvány, az iskola mellett
működő szülői szövetség és további tá-
mogatók segítségének köszönhetően si-
került idén is színvonalas, érdekes elő-
adásokat biztosítani a résztvevők számá-
ra.

Az első nap témája az ún. integrált ta-
nulókkal való foglalkozás és a DIFFER
mérések értékelése volt. Sajnos, napja-
inkban egyre több tanuló küszködik kü-
lönböző tanulási zavarokkal. Misák Ju-
dit, az ógyallai speciális pedagógiai köz-
pont szakmunkatársa ismertette az egyes
problémák, mint például a diszlexia,
diszgráfia, diszkalkulia ismertetőjegyeit.
Ezek alapján a pedagógusok már a kez-
detekkor felismerhetik a nevezett prob-
lémákat, és így az érintett gyerekek idő-
ben megkaphatják a szükséges segítsé-
get. Sajnos, a legtöbb esetben ezek a za-
varok együtt, sőt egyéb problémákkal,

viselkedési zavarokkal jelentkeznek, így
nehéz helyzetet élhet át gyerek, szülő,
pedagógus egyaránt. Ezek a gyerekek
gyakran képtelenek hosszabb ideig össz-
pontosítani, egy helyben ülni, így szá-
mukra nagy segítség lehet a tanítási órák
játékos, mozgásos gyakorlatokkal való
tarkítása. Sajnos, azt is el kell monda-
nunk, hogy a jelenlegi iskolarendszer és
a sokat emlegetett pénzhiány nem teszi
lehetővé minden gyerek esetében a meg-
felelő egyéni foglalkozást, holott így e-
setleg ezek a problémák szinte teljesen
kiküszöbölhetővé válnának.

A témához kapcsolódott Markovics
Tímea előadása is a DIFFER mérések-
ről. Mint elmondta: ezekkel a játékos fel-
adatokkal pontosan mérhető az iskola-
érettség foka, sőt pontosan behatárolha-
tó, melyik részterületen milyen fejlesz-
tésre van szükség. Az ismertetett fejlesz-
tő gyakorlatok segítségével a gyermekek
már egészen kiskortól megtapasztalhat-
ják a játékos szórakoztató lehetőségeket
a koordinációs képesség, a mozgékony-
ság, az egyensúlyérzék, az apró mozgá-
sok stb. fejlesztésére.

Másnap az iskolaotthonos oktatási
forma került terítékre. Jókai Éva tanító-
nő és Kiss Gabriella nevelőnő osztották

meg tapasztalataikat a résztvevőkkel.
Mivel iskolájukban már hatodik éve e
módszerrel folyik az oktatás, így mind
elméleti, mind gyakorlati téren is beha-
tóan ismerik ezt az oktatási formát. Na-
gyon sok, a mindennapokban felhasznál-
ható ötletet, tanácsot, mondókát, versikét
adtak át, ill. mutattak be. Rámutattak a
játék jótékony hatásaira a gyermeknél,
éppen ezért e módszer esetében a peda-
gógus főképp játékosan, sok gyakorlás-
sal sajátíttatja el a gyermekkel a tanulni-
valót. A kisiskolás tanulók nagy lelkese-
déssel vesznek részt a különböző, sok
mozgást igénylő játékokban. Ezeket ki-
tűnően fel lehet használni egyes felada-
tok szinte észrevétlen begyakorlására.
Külön hangsúlyozták a szülőkkel való
együttműködés fontosságát.

Elmondhatjuk, hogy az előadások,
foglalkozások kitűnő hangulatban zajlot-
tak. Remélhetőleg az itt szerzett új isme-
reteket, tapasztalatokat mindnyájan elő-
nyösen tudjuk kamatoztatni munkánk so-
rán. Az előadókkal együtt valljuk, hogy
az iskola legfontosabb feladata a tanulók
tehetségének kibontakoztatása.

Szabó Andrea
Corvin Mátyás AI, Gúta

Regionális napok a Corvin Mátyás Alapiskolában

A Szakképző és Felnőtt-
képzési Intézet (SZAKI) és a
Nagy Károly Matematikai
Társulat 2006. november 17-
én tehetséggondozó szeminá-
riumot tartott középiskolás
diákok számára Komárom-

Egy kis matematika
ban. A megnyitón Fabó Má-
ria, a SZAKI vezetője kö-
szöntötte a résztvevőket és
hangsúlyozta a tehetségek
felkarolásának fontosságát.

A szeminárium során a
részt vevő diákok – akik Nagy-

megyerről, Gútáról, Ipoly-
ságról és Komáromból érkez-
tek –, felkészülhettek a mate-
matikai olimpia „A” kategó-
riájú versenyére.

A szemináriumon három e-
lőadás hangzott el: Mészáros
József és Kalácska József
elismert matematikatanárok

mellett érdekesség volt egy
ifjú tehetség feltűnése: Varga
András, a Selye János Gim-
názium III.B osztályos tanu-
lója a legnehezebbnek tűnő
függvényegyenletek proble-
matikájáról számolt be diák-
társainak.

-fm-
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A január minden évben nagy szerepet
játszik az iskolakötelessé vált kisgyerme-
kek és szüleik életében. Kellőképpen meg
kell fontolni, hol és hogyan kezdi meg a
gyermek iskolai tanulmányait. Mindenki-
nek fel kell készülnie arra, hogy élete fo-
lyamán több nyelvet is kell elsajátítania.
Aki nem anyanyelvén végzi a tanulmánya-
it, az az idegen nyelveket sem fogja töké-
letesen megtanulni. Ezt már régen tudjuk
a népek tanítójától, Comeniustól.

A Somorja és Vidéke januári számában
érdeklődéssel olvastam a „Beíratási elő-
zetes a Corvin Mátyásban” című cikket.
Ennek kapcsán döntöttem el, hogy az új-
ság hasábjain keresztül tanácsolni fogom

Gondolatok az óvodai beíratásról
a 2-3 éves gyermekek szüleinek: ha azt
szeretnék, hogy gyermekük szívesen jár-
jon az anyanyelvi iskolába, akkor tanítta-
tását kezdjék anyanyelvi óvodával. /Hi-
ányzó/ stratégia a megmaradásra Csak
sajnálni lehet azt a kicsi gyereket, akinek
a családja otthon magyarul él, ő viszont
szlovák óvodába kerül, mert ki fog marad-
ni abból a sok szép meséből, énekből, a-
mit az óvodai évek alatt hallhat és megta-
nulhat. Azok a szülők, akik ezektől az él-
ményektől megfosztják gyermekeiket,
semmiképpen nem jóakaróik, sőt...

Közel negyven éven keresztül tanítot-
tam magyar gimnáziumban. Gondolom,
nem vonják kétségbe tapasztalataimat e-

zen a téren. Még a gimnáziumban is volt
különbség azon diákok javára, akiknek
volt lehetőségük magyar óvodába járni.
Az érettségiig tökéletesen megtanultak
szlovákul, és a továbbtanulás sem okozott
nekik gondot.

Fóthy János gondolataihoz visszatérve:
„Az iskola (s az óvoda – a szerző megj.)
feladata a világban való eligazodáshoz
szükséges alapismereteknek, hagyomá-
nyoknak, az európai és nemzeti művelt-
ségnek, a tudomány eredményeinek át-
adása. Mindezt színvonalasan csak az
anyanyelvén sajátíthatja el az ember.”

Stöszel Emma
nyugdíjas pedagógus

A szlovákiai magyar iskolákat 6-7 éve
érte el teljes mértékben a demográfiai hul-
lám, ami a gyermeklétszám apadásában
érhető tetten. A demográfiai hullámot teté-
zi a kisebbségi helyzetből adódó asszimi-
láció. A magyar kisebbség jelentős aránya
– országos átlag 23 % – szlovák iskolába
íratja gyermekét.

Az SZMPSZ közösen az Illyés Közala-
pítvánnyal 1996 óta 2000-ig folyamato-
san és programszerűen segítette a magyar
iskolában való gondokodást, mint egye-
düli alternatívát közösen a magyar peda-
gógusokkal, szülőkkel, a helyi társada-
lommal és a civil szervezetekkel, történel-
mi egyházakkal. Az akkori program kidol-
gozói közösségben gondolkodtak, a kö-
zösségeket szólították meg. A közös erő-
feszítés célja a fejlődés és fejlesztés volt,
a program az óvoda, iskola programjait a
közösségformálás eszközeivé kívánta e-
melni. Nem gondolkodott erőszakosan,
de minden egyes javasolt programrésznek
a minőségi óvoda, iskola volt a célja.

2000 után a programot a Rákóczi Szö-
vetség célalapjai koordinálták. Ebben a
rendszerben a szövetség mintha elvesztet-
te volna összefogó erejét az előbbi idő-
szakhoz képest. Teljes egészében elfogad-
ta a Rákóczi Szövetség beiratkozási prog-
ramelképzelését. Azt gondolom, az óvo-
dák, iskolák is identitászavarban voltak
vagy vannak. Elveszítették azt a kapcsola-
tot, amit a szövetségben találtak a beirat-
kozási program tervezése, megvalósítása
során. Egy rendszer másképp kezdett mű-
ködni. Az előző, a szövetség alakította
program partnerként kezelte az intézmé-
nyeket, segítette őket programjuk megter-

vezésében és megvalósításában, kölcsö-
nos párbeszéd folyt. Ez a program rend-
szerként próbált működni minden hibájá-
val együtt. Ez a segítség nemcsak mód-
szertani vonalon történt meg, hanem a tan-
év egészére megtervezett programhoz a-
nyagi támogatást is nyújtott. Tehát a prog-
ram úgy volt a szövetségé, hogy közösen
alkotta azt meg az óvodákkal és iskolák-
kal. Ez nem egy felülről „megmondom és
csináljátok, mert én adom a támogatást”
elképzelés volt, hanem egy közös gondol-
kodás eredménye, melyben kreativitás,
szakmaiság, párbeszéd benne volt.

A szövetség programját alkotók meg-
fogalmazták, hogy ez a közös elképzelés
nem garantálja a magyar iskolába íratott
gyermekek számarányának növekedését.
Ez a program segítségére volt a magyar
intézményeknek sokrétű minőségi mun-
kájuk megalkotásához, többek között az
iskolák intézményi pedagógiai program-
jának, önarcképének kialakításához. Mert
elsődlegesen a minőség vonz. Mérőesz-
közök nem készültek a program hatékony-
ságának méréséhez.

A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy egy civil szervezet elképzelése sem
vezet célhoz, ha nem talál társakat a meg-
valósításhoz. Itt mindenki összefogására
van szükség. Talán ha a magyar nemzeti
közösség csapat módjára viselkedne, talán
ha mindenkinek fontos lenne a magyar
óvoda/iskola! Ha minták, követendő jó
példák felmutatásával, okos és szelíd szó-
val tudatnánk a helyi társadalommal a ma-
gyar iskola minőségi nevelő-oktató mun-
kájának eredményeit, akkor hiteles is le-
hetne a befektetett munka. Nem csak a

tanulmányi versenyek alkotják ezeket a
mutatókat. Ezeknek az eredményeknek
egyik összetevője a kevésbé motivált ta-
nulók felzárkóztatása, fejlesztése is, akik
nem tűnnek ki társaik közül intellektuális
képességeikkel, de mégis valamiben te-
hetségesek. Ha azt tudnánk kommunikálni
a szülők társadalma felé, hogy a magyar
iskolába nem azért kell hozni a gyerme-
ket, mert kötelező valahová beiskolázni,
hanem azért, mert itt minden gyerekből
egyformán kihozzák a tehetséget, mert itt
minden gyermeket eljuttatnak képességei
optimális szintjére, akkor erősebb értéke-
ket kaphatna a magyar iskola, mert a gyer-
mek szeret ide járni. Egy ilyen beiratkozá-
si program a cél. De ehhez szükséges a
közösség együttgondolkodása, akarása,
összefogása és párbeszéde. Szükséges a
folyamatos, a politikai széljárástól függet-
len, a minőségi óvodát, iskolát célzó, el-
számoltatható támogatás.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége 2006-ban pályázatot nyújtott
be a Szülőföld Alaphoz azzal a céllal,
hogy segítse a szlovákiai magyar óvodák,
iskolák beiratkozási programjainak ter-
vezését, megalkotását és megvalósítását.
Levélben szólította meg a területi választ-
mányokat, szervezzenek közösségi fóru-
mokat, mely fórumokon a szervezők ösz-
szegyűjtik a hasznos tapasztalatokat, s ki-
advány formájában mindenkinek elérhe-
tővé teszik a sikeres programokat.

A Pedagógusfórum novemberi száma
különböző szakemberek tollából egy cso-
korra valót nyújt ebben a témában a közös
gondolkodás elérése céljából.

Ádám Zita

Dilemmáink bűvköre

VÉLEMÉNYEK, TÉNYEK A BEIRATKOZÁS ELŐTT I.



Jan Amos Komensky, a híres nevelő,
költői hasonlattal az óvodáskort a már-
ciushoz hasonlítja, mely rügyeket fakaszt,
a kisiskoláskort pedig az áprilishoz, amely
a virágbontó időszak. Ebben a korszakban
(6-8 éves kor között) a gyerekek nagy
többsége egyszerre csak olyanná válik,
hogy szükségük van a rendszeres, min-
dennapos foglalkoztatásra, az iskolai fog-
lalkozásra. A gyerekek fő tevékenysége
eddig a játék volt. Ez nem azt jelenti, ter-
mészetesen, hogy már ezután nem játsz-
hat. A játéknak továbbra is fontos szerepet
kell (kellene) betöltenie az életében, min-
dennapjaiban. A külvilággal való kapcso-
latában nagy változások következnek be.
Minden érdekli, meg akarja ismerni és
egyre jobban érdeklik az összefüggések
is. Ebben az időszakban tökéletesedik ön-
szabályozási képessége, ezzel együtt más
ún. kognitív képességei is. Figyelmét már
képes szándékosan ráirányítani bizonyos
dolgokra, és bizonyos ideig meg is tudja
tartani ezeken dolgokon. Érdekelni kez-
dik a számok, a betűk és egyre biztosab-
ban tájékozódik szűkebb és tágabb kör-
nyezetében. Fogékonnyá válik a „nagyvi-
lágban” kitáruló rengeteg csodára. A
gyermek óvodából iskolába kerülése nagy

változást jelent mind a kisgyermek, mind
a család életében. Annak, hogy az átmenet
ne okozzon problémákat, hogy az iskolá-
ba lépő elsős könnyen be tudjon illeszked-
ni az új életformába, bizonyos feltételei
vannak. Az első legfontosabb feltétel,
hogy a gyerekek iskolaéretten kerüljenek
be az iskolába. Meghatározó jelentősége
van a megfelelő családi háttérnek, iskolai
légkörnek. Ugyanolyan fontos a gyermek
számára – több szempontból is – az anya-
nyevi iskolába történő beiskolázás. A tö-
kéletes anyanyelven belüli tájékozódás az
egyik alapfeltétele a tanulási sikeresség-
nek. Az iskolaérettség azt jelenti, hogy
testileg, szellemileg és szociális szem-
pontból egyaránt alkalmas legyen a tuda-
tos tanulás megkezdésére. A megfelelő
magatartási formák, szociális képességek
mellett szükséges, hogy a gyermek más
területeken is elérje a megfelelő fejlettségi
szintet, alkalmasságot. Eszerint sok ké-
pesség, készség megfelelő fejlettsége, é-
rettsége szükséges ahhoz, hogy a tanulás-
ban a gyermek eredményes és ezáltal sike-
res legyen.

Az első évek sikerei, esetleg kudarcai
határozzák meg a gyermekek iskolához,
tanuláshoz való viszonyának alakulását,

Az iskolaérettségről majd érvényesülésuk eredményességét. A
nyugodt, szeretetteljes, kellőképpen moti-
váló családi és iskolai légkör nagyon fon-
tos alapja annak, hogy a kisgyermekből
érdeklődő, alkotni vágyó, kötelességtudó,
önálló, felelősséget vállaló ifjú, majd fel-
nőtt váljék. Ebben pedig nekünk, gyerme-
ket nevelőknek, szülőknek, pedagógusok-
nak, de az egész felnőtt társadalomnak
nagy a felelősségünk.

Forró Zsuzsa gyógypedagógus

„Azért vagyunk a világon, hogy vala-
hol otthon legyünk benne” – idézem Ta-
mási Áron gyönyörű gondolatát és elgon-
dolkodom azon, vajon miért vagyunk a
világon, s az itt létünk, helyünk keresése,
gyökereink, kultúránk, nyelvünk megtar-
tása mennyire tudatos, és ha nem az, ak-
kor miért sodródunk, mik azok a ténye-
zők, melyek sorsunkat ilyen vagy olyan
irányba kimozdítják. Kérdések, melyeket
nem biztos, hogy mindenki feltesz önma-
gának, s amelyekre nem biztos, hogy van
egyszerű felelet. Az ember saját maga
sorsának alakítója s a hatások, melyek
gyermekkorában érték, meghatározóak
egész életében. Az egyik legfontosabb
hatás, mely mindjárt a születésünk után
meghatározza további fejlődésünket, s
melyet az anyatejjel szívunk magunkba
mint mindennapi táplálékot, az az édes-
anya szeretete, az édesanya szavai, az ő
nyelve, mellyel megajándékoz bennün-
ket, amelyen szól hozzánk, énekel ne-
künk, mesét mond, becéz, simogat, meg-
érint, mint egy-egy apró, csiszolatlan
gyöngyszemet, a nyelven, melyet ő is az

édesanyjától kapott ajándékba, amit úgy
hívunk, hogy ANYANYELV. Az anya-
nyelv olyan, mint egy vár. Lakni lehet
benne, védelmet nyújt, meghatározza
személyiségünket, ezzel kommunikálunk
azokkal az emberekkel, akiknek szintén
ez az anyanyelvük, s mely emberek cso-
portja alkot családot, baráti kört, közös-
séget, nemzetet és valahol hazát is. A
nyelv az, ami összeköt tehát bennünket
egy nemzeten belül. Ezen a nyelven í-
runk, olvasunk, beszélünk, élünk. Az első
szavak, az első mondatok, melyek az el-
ménkbe beíródnak, kitörölhetetlenül ott
maradnak, amíg élünk. Nem mindegy te-
hát, hogy az első élmények hatása hogyan
őrződik meg bennünk, s hogyan tudjuk
ezeket az élményeket kiszélesíteni, vagy
helytelen döntések esetében semlegesí-
teni. Kétségtelen, hogy a nyelv tovább-
fejlesztése szempontjából a legfontosabb
döntés, melyet a szülők meghoznak a
gyermekeik helyett, az iskolaválasztás.
A teremtő által teremtett természetes
rendben az a természetes, ha minden élő-
lény a maga számára legegyszerűbb, leg-

jobb és leteljesebb életutat választja.
Nehéz ellenérveket találni arra, hogy

az egyesülő Európán belül, a magyar ha-
tártól alig néhány méterre megtagadjuk
az anyanyelvi oktatás lehetőségét gyer-
mekeinktől. Az az ember, akinek a lelké-
ben és a fejében rend uralkodik, aki tud-
ja, hogy hol a helye a világban, a hazá-
ban, kiegyensúlyozott, harmonikus életet
él. Ezt a rendet viszi magával a család-
jába, a munkahelyére, a baráti körébe.
Ezzel a renddel éli le egész életét, és te-
remt harmóniát a lélek és a tudat között.
Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember
vagy, hangzik a mondás, de anyanyelved
akkor is csak egy marad. Ezen keresztül
kötődsz majd a földhöz, melyből vétet-
tél, a nemzethez, melyhez tartozol, a ha-
zához, szülőföldhöz, melyben élsz. Ne
tagadd meg azt, amit az ősöktől kaptál,
mert ezáltal nem leszel se jobb, se több,
csak sebezhetőbb, csak kiszolgáltatot-
tabb. Őrizd meg anyanyelved, iskolád,
hited, hogy te is azért legyél a világon,
hogy valahol otthon lehess benne...

Hrubík Béla

/Részlet/

Köszönöm, édes anyanyelvem,
Te gyönyörű, egyetlenegy,
Hogy nekem adtad hangjaid zenéjét,
S megengedted, hogy szívem

dobogását
Magyarul muzsikáljam,
Hogy hangszer lettél szent érzé-

seimben:
Áhitatomban búgó orgona,
Búbánatomban síró hegedű,
S hogy könnyebb kedvem halk

fuvalmait
A te tilinkód zendítette dalba.

Gondolatok az iskolaválasztás kapcsán

Sajó Sándor:

A magyar nyelv
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Szlovákiában minden gyermek, aki az
adott kalendáriumi év augusztus 31-ig be-
tölti hatodik életévét, iskolaköteles. Vannak
azonban esetek, amikor a meglévő fizikai
életkor ellenére a gyermek valamilyen ok-
nál fogva még nem alkalmas az iskolaláto-
gatásra. Ilyenkor lehetőség van az iskola-
kezdés egy, szükség esetén két évvel való
elhalasztására. Az iskolatörvény engedé-
lyezi az idő előtti beiskolázást is. Erről ak-
kor beszélünk, ha a gyermek az adott ka-
lendáriumi év augusztus 31-e és december
31-e között tölti be a hatodik életévét.

Ahhoz, hogy a gyermek hatéves korára
iskolaérett legyen, kiegyensúlyozott testi
és lelki fejlődés, érés szükséges. A testi é-
rettséget a gyermekorvos ítéli meg. Figye-
lembe veszi a gyermek testmagasságát,
testsúlyát, esetleges betegességét.

Az iskolaérettség szempontjában fontos

az értelmi fejlettség. Itt elsősorban olyan
készségek meglétéről van szó, amelyekre
szükség van az iskolai tanulásnál. Így fon-
tos, hogy megfelelő szinten legyen a gyer-
mek gondolkodása, az emlékezete, képes
legyen összpontosítani a figyelmét legalább
15 percig, hogy meg tudja osztani a figyel-
mét, és akaratával tudja irányítani azt. Ha
az összpontosítás hiányzik vagy elégtelen,
pontatlanná vagy lehetetlenné válik a tanu-
lás.

A tanuláshoz szükség van a számfoga-
lom meglétére, a színek ismeretére, a nagy-
és finommozgások megfelelő fejlettségére
(ceruzatartás, vonalvezetés), az oldaliság
kialakultságára (jobbkezesség–belkezes-
ség) és a megfelelő nyelvi és kommuniká-
ciós készségek meglétére (tiszta beszéd, a
szókincs gazdagsága, kifejezőkészség).
Fontos az anyanyelv megalapozottsága,

A nemzeti hovatartozást örököljük,
továbbvisszük, ápoljuk és továbbadjuk. Ez
a természetes közösség folytonossága, a-
mely biztonságot ad, erős érzelmi kapcso-
latokkal bír, segít az optimális önmegvaló-
sításban.

A gyermek az anyanyelvén tanulja meg
magát kifejezni, érzéseit kimondani, elmé-
jét élesíteni. Ez a nyelv segíti őt abban, hogy
a környezetével kapcsolatot teremthessen,
megértse a világ dolgait, gondolkodjon jö-
vőjéről, és azt meg is valósíthassa.

Manapság tudjuk, hogy gyermekeink
optimális szókincse az iskola küszöbén sok
esetben kifogásolni valót hagy maga után.
Nem épp a beszélgetős világot éljük, infor-
mációink zömét vizuálisan, majd auditív
módon fogadjuk be. Látunk és hallunk,
mindezt hangos beszéd nélkül, így az is-
meretanyag rendszerezése már eleve hiá-
nyos. Mindnyájunknak van egy aktív szó-
kincse, amely azokat a szavakat használja,
amely a köznapi nyelvünket adja. Van egy
passzív szókincsünk is, ahova azok a sza-
vak tartoznak, amelyek tartalmát, fogalmát
ismerjük, de a mindennapi beszédünkben
ritkán, avagy egyáltalán nem használjuk.
Gyermekeinknél kialakult az ún. audiovi-
zuális nyelv, ahol a passzív szókincs nagy-
mértékben megelőzi az aktívat, így a gyer-
mek szóhasználata egyre gyérebbé válik.
Ez egy általános felismerés a mai nyelv-
használattal kapcsolatban.

Gyermekeink szókészlete függ a külső
környezeti tényezőktől is, milyen nyelvi
hatások érik őt. Míg az alapszókészlet a

gyermeknél nincs rögzítve, nem helyes
más idegen nyelvi oktatásban részesíteni.
Sokszor halljuk, hogy bilingvális, kétnyel-
vű közegben élünk. Pontosítanunk kell a
bilingvizmus jelentését, amelyet csak ab-
ban az esetben tartunk kétnyelvű nevelési
közegnek, ha a gyermek fejlődését egy-
szerre két különböző nyelvi hatás éri, vagy-
is az anya és az apa is különböző nyelven
szólnak hozzá. Az a nyelvi közeg, ahol mind-
két szülő azonos nyelvet bír és használ,
egynyelvi hatású.

Az egészséges nyelvi fejlődésről akkor
beszélünk, ha a gyermek korának megfele-
lő beszédészlelés és -értés mellett megfe-
lelő aktív és passzív szókincsre tesz szert.
Ha ezt az optimális nyelvi fejlődést más
nyelvi hatás éri, ahol a gyermek csak sejti,
hogy mi történik, ill. nem is érti, ez szemé-
lyiségfejlődésére van komoly kihatással.
Elbizonytalanítja, félszeggé teszi, idősza-
kos némaságba menekülhet, izolálja magát
stb. Annál a gyermeknél, aki a stresszhatá-
sokat szomatizálja, annál tikek, fej-, hasfá-
jás jelentkezhet, alvászavar és más tünetek
léphetnek fel. Arról van szó, hogy a gyer-
mek gondolkodása egy nyelvre van beállít-
va, ezért fejlődését időszakosan visszaveti
az idegen nyelv. A magyar ajkú gyermek
számára a szlovák nyelv idegen nyelvet
jelent, hiszen a családban, óvodában ő egy-
nyelvűként szocializálódott.

Az anyanyelv érzelmi nyelvet jelent, a-
mely biztonságot nyújt használójának. Az
idegen nyelvet közlésre használjuk, amely
azt szolgálja, hogy megértessük magunkat.

Mikor iskolaérett?

Dr. Strédl Terézia

Az anyanyelvi oktatás fontosságáról
Lassítja a reakcióidőt, hiszen lefordítjuk,
megértjük, visszafordítjuk a mondandón-
kat, és ez a transzformáció időt igényel.
Pontatlanságokkal bír, hiszen nem azt kö-
zöljük sok esetben, amit gondolunk. To-
vábbá félreértések, meg nem értések bo-
nyolíthatják a folyamatot. Azt a gyerme-
ket, aki már spontán verbalizál anyanyel-
vén, rögtönöz, szójátékok kísérik nyelvhasz-
nálatát, az erőszakos nyelvváltás megre-
kesztheti beszédfejlődésében s gondolko-
dásában egyaránt.

A nyelvhasználat kultúrafüggő. A ha-
gyományok, a szokások, a játékok mind-
mind nyelvfejlesztő háttér. Ha a gyermek
iskolába megy, akkor baráti, kulturális kö-
tődéseket is kap. Ez a háttér akkor tud leg-
optimálisabban kiterjeszkedni, ha a család,
az iskola és az adott nyelvi közeg között
szerves együttműködés jön létre. A gyer-
mek életében a barátok szerepe mindig
fontos csoport, hiszen a gyermek itt tanulja
meg az önállóságot, itt olyan posztot sze-
rez magának, amelyet ő vívott ki stb. Ha a
barátok sincsenek vele, s nem érti, mi zaj-
lik körülötte, akkor a perifériára szorul, el-
bizonytalanodik, önértékelési zavarokkal
küszködhet.

Az anyanyelvi iskola szerepe, hogy a
gyermek anyanyelvén a gyermek tudását
maximálisan gyarapítsa, személyiségét
fejlessze, kultúráját közvetítse, s mindezt
a családdal egyetemben tegye a gyermek
javára. Az anyanyelv tökéletes elsajátítása
után a gyermek felkészült az idegen nyel-
vek módszeres elsajátítására, hiszen az
anyanyelv ezt megalapozta.

mert ez hatással van a további nyelvek ta-
nulására.

Az értelmi képességek kibontakozása
csak akkor képzelhető el, ha az iskolaköte-
les gyermek érzelmileg is felkészült, alkal-
mas az iskolai munkára. Ehhez az kell, hogy
önálló legyen, érzelmileg képes legyen el-
szakadni a szülőtől, érzelmeit, indulatait
kordában tudja tartani, működjön az ön-
kontroll és önfegyelem. Ehhez társul a szo-
ciális érettség, amely segíti a gyermeket
az iskolai környezetbe való beilleszkedés-
ben, a társak elfogadásában.

Fontos, hogy az iskolába lépő gyerek
minden területen érett legyen, mert csak
úgy lesz képes megfelelni az iskola által
támasztott követelményeknek. Ellenkező
esetben előbb vagy utóbb szembesülünk
az éretlenség által kiváltott problémákkal.

Németh Margit
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Az oktatásügy léte, színvonala – ki-
sebbségi szinten – mindig a lenni vagy
nem lenni kérdését veti fel. Ez a szlovákiai
magyarság esetében is a legneuralgikusabb
pont, melyen létünk áll vagy bukik.

A mindenkori hatalom az utódállamok-
ban ennek tudatában próbálja a kisebbségi
oktatásügyet korlátozni, mert tisztában van
azzal, hogy térségünkben az etnikai tudat
nem éli túl a nyelv és a kultúra elvesztését
(mint az írek, skótok stb. esetében).

Tudvalevő, hogy a nyelv nem csupán
kommunikációs eszköz, hanem egyben a-
zonosságtudat is: a hovatartozás csalhatat-
lan, megnyugtató, tartást adó biztonsága.
Összeköt – erősebben, mint a vér vagy a
bőr színe. A nyelv nemcsak a tudat megha-
tározó tényezője, hanem a kisebbség szá-
mára ugyanazt jelenti, mint a levegő vagy
a víz: az élelet. Erős várunknak is szoktuk
nevezni anyanyelvünket, amelynek ostro-
ma az utódállamokba szorult magyarok
esetében több mint nyolc évtizede tart.

Az alapvető gondok közismertek: min-
den harmadik magyar gyermek – a nyugati
országrészben pedig már minden második
– nem anyanyelvén tanul. Így felettünk
függ a damoklészi kard, a felgyorsult asz-
szimiláció.

Annak ellenére, hogy a magyar értelmi-
ség – helyi és országos szinten is – minden
érvet, tudományos és pedagógiai indítékot
felsorakoztatott az anyanyelvi oktatás fon-
tossága mellett, „divatba jött” nem anya-
nyelvi iskolában tanulni.

A szülők általában az államnyelv elsajá-
títása végett adják idegen nyelvű iskolába
gyermekeiket, abban a tévhitben, hogy
csak ebben az iskolatípusban tanulják meg
jól ezt a  nyelvet. Ezt a nyelvet – az állam-
nyelvet – így vagy úgy ugyan elsajátítják,
de elveszítik anyanyelvi készségüket, a-
mely az alapos tudás és a további ismere-
tek gyarapításának alapfeltétele.

A kisebbségi magyarságot kíméletlenül
sújtja a többség részéről az a tudatos hege-
monisztikus felfogás is, amellyel a magyar
gyerekek szlovák iskolában való tanulását
szorgalmazzák.

Nyilvánvaló, hogy a gyereket azért írat-
juk iskolába, hogy ismereteket szerezzen.
Az ismeretek megszerzéséhez pedig leg-
egyszerűbb, legjobb eszköz az anyanyelv.
Ez már évszázadokkal korábban is – Ko-
menský óta – ismeretes volt. A pszicholó-

giában járatlan szülők nem tudatosítják,
hogy szerencsétlen gyermekeiket olyan
érzelmi és értelmi világot romboló stressz-
hatásnak teszik ki, amelynek következmé-
nye a kisebbrendűségi érzés, az identitás-
zavar és a gyökértelenség.

Megrendítő tragédia, hogy a magyar
fiatalok ezrei szemünk láttára cserélnek
nyelvet és kultúrát. A több mint nyolc évti-
zedes politikai, gazdasági és kulturális
hadviselésnek megvannak a következmé-
nyei. Számos vonatkozásban az önbizal-
mát vesztett, emberi méltóságában meg-
alázott, magyarságtudatában meggyengült
népcsoportunk megszabadult ugyan a dik-
tatórikus rendszer szorításából, de még
mindig nem él a demokrácia adta lehető-
ségekkel.

Pedig az élet, a gyakorlat azt bizonyítja,
hogy az anyanyelvén tanuló gyermek a
más tanítási nyelvű iskolába járó társához
képest jobban érvényesül. Az ilyen gyer-
mek az anyanyelv mellett az államnyelvet
is elsajátítja, míg az idegen nyelven tanuló
társa egyiket sem sajátítja el tökéletesen.

Íme, egy beszédes tény: a Szlovákiában
élő magyar értelmiségiek több mint kilenc-
ven százaléka anyanyelvén érettségizett,
s közülük parlamenti képviselők, miniszte-
rek és nagykövetek kerültek ki.

Már magyar egyetemünk is van. Ha a
magyar oktatási nyelven tanuló diák má-
sutt akarja folytatni tanulmányait, Magyar-
országra vagy más EU tagállam egyetemé-
re is mehet. A határok az EU keretein belül
elveszítették létjogosultságukat, a multi-
nacionális cégek megjelenésével a magyar
nyelv ismerete is felértékelődött térségünk-
ben, mert ezek a cégek sok esetben a ma-
gyar nyelvet tökéletesen ismerő munkatár-
sakat keresnek.

Úgy tűnik, a sok megtévesztett szülőt
még ezek a tények sem győzik meg. Ők
nem látják a fától az erdőt. Úgy akarják
befolyásolni gyermekük érvényesülését,
hogy lemondanak szinte mindenről, ami a
gyermek azonosságtudatát erősíti, anya-
nyelvi kultúráját gyarapítja. Így valósággal
merényletet követnek el saját gyermekük
ellen – nem tudni, milyen jogon.

A magyarságnak, bárhol él is, minde-
nütt érdekében áll az államnyelvet jól is-
mernie (sőt megtanulnia akár több más
idegen nyelvet is), de sohasem az anya-
nyelv elsajátításának és fejlesztésének ro-

vására. Hiszen az anyanyelv a legjobb alap
az idegen nyelvek elsajátítására is.

A szlovák oktatási nyelvű iskolába járó
magyar diákok szenvedő alanyai annak a
durva didaktikai ellentmondásnak, hogy
számukra idegen nyelven –,,államnyel-
ven” – megírt tankönyvből tanulják az an-
golt vagy a németet, és a magyar– angol
vagy a magyar–német nyelvi kontrasztivi-
tás helyett a szlovák–angolra, szlovák–né-
metre épül nyelvismeretük. Ez messzeme-
nően több energiát igényel, a nyelvtanulás
hatásfoka számukra ily módon lénygesen
kisebb.

Édes anyanyelvünk legdrágább kin-
csünk. Íróink, költőink, művészeink kie-
melkedő szellemi értékekkel gazdagították
az emeberiség egyetemes kultúráját. Tudó-
saink pedig a világ élvonalához tartoznak.
Az amerikaikat is az izgatta, hogy mitől
zseniálisak a magyar tudósok, mi az oka
annak, hogy annyi magyar származású hí-
res, Nobel-díjas tudós munkálkodik világ-
szerte. Bizottságot állítottak fel ennek fel-
derítésére. A bizottság a következő megál-
lapításra jutott: ezek a tudósok fiatal ko-
rukban valamennyien anyanyelvükön ta-
nultak. Az anyanyelv volt ifjú koruk tudat-
formáló eszköze. A sajátos gondolkodás-
mód és logika eredménye a magyarok erős
konkrétumérzéke, melynek gyökerei a
nyelv szerkezetében, különleges logikájá-
ban találhatók. A magyar nyelv sajátos vo-
nása a tárgyszerűség, a konkrét hasonla-
tokra, képekre épülő kifejezésmód. Egyet-
len más nyelvben sem figyelhető meg a
képszerű gondolkodásmódnak annyi lele-
ményessége és olyan gazdagsága, mint a
magyarban. A szellem és a nyelv csodála-
tos összefonódásának vagyunk tanúi, áll
a bizottság jelentésében.

Ezt a csodálatos szellemet, az ősök gén-
jeibe kódolt és általuk közvetített üzenetet
semmisítjük meg, ha gyermekeinket nem
anyanyelvükön taníttatjuk. Nem mások el-
len, hanem önmagunkért akarjuk, hogy
gyermekeink kisebbrendűség nélkül őriz-
hessék meg identitásukat.

Őrizzük azt a lelket és nyelvet, amelyet
őseinktől örökbe kaptunk! Adjuk át csorbí-
tatlanul utódainknak, mert ehhez a 21. szá-
zad küszöbén minden népnek Isten adta
joga van. Dr. Fóthy János

a Somorja és Vidéke
Kulturális Társulás elnöke

Magyar gyerek magyar iskolába!

IV. VÉLEMÉNYEK, TÉNYEK A BEIRATKOZÁS ELŐTT



Szeretettel meghívjuk a galántai Kodály
Zoltán Daloskör fennállásának 50. évfor-
dulója alkalmából rendezett jubileumi ün-
nepségre, melyre 2006. október 7-én kerül
sor – invitált az ízléses meghívó.

Ötven év már bizony tiszteletet paran-
csoló „történelem”. Nem csoda hát, ha a
galántai daloskör nem csupán egy hang-
versennyel ünnepelt, hanem fenntartói –
kifejezve nagyrabecsülésüket – egész na-
pos rendezvénysorozatra hívták az érdek-
lődőket, vendégeket. A városháza előcsar-
nokában gazdag anyagot felsorakoztató –
a kórus életét, eredményeit bemutató – ki-
állítás várta az érkezőket, majd egy nagyon
jó hangulatban zajló szimpózium követke-
zett. Azon Ág Tibor, a kórus alapítókarna-
gya s a poszton őt váltó Chemez Zsuzsa
emlékeztek kedvesen a kórussal együtt töl-
tött időszakra, az együtt megélt élmények-
re. Balogh Csaba, a galántai Kodály Zol-
tán Alapiskola gyermekkarának vezetője
– az ünneplő kórusban éneklők közül töb-
beknek is kedves „tanító bácsija” – kö-
szöntőjében – a rá jellemző egyszerű ő-
szinteséggel a daloskör jelenlegi kiváló
karnagyára, Józsa Mónikára utalva
mondta: Lehet-e egy pedagógusnak na-
gyobb öröme annál, ha a tanítvány „többre
viszi” tanítójánál. Hiszen Józsa Mónika
nemcsak a galántai daloskör karnagya, ha-
nem a Nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
tem ének-zene szakos tanára, s egyben az
egyetem Magyar Kórusának is vezetője.
Sőt 1980-tól énekese, szólamvezetője, s
ma már vezető karnagya a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának
is. Ennyit s ilyen eredményesen dolgozni
csak a „megszállottak” – az olyan hivatás-
tudattal bíró pedagógus képes, mint ő. Jó-
zsa Mónika a különféle szakmai elismeré-
seket, fesztiválok és versenyek karnagyi
különdíjait s a kórusmozgalomban kifejtett
sokéves és áldozatos munkájáért 2002-ben
kapott kitüntetést, a Szlovák Köztársaság
Ezüstplakettjét ugyancsak kiérdemelte. A
szimpóziumon szólt a kórusról s a kórus-
hoz dr. Duka-Zólyomi Emese, a Szlová-
kiai Magyar Zenebarátok Társaságának
(SZMZT) elnöke is. Hogy a Kodály Zoltán
Daloskör nemcsak a szlovákiai magyar kó-
rusok egyik legjobbika, hanem Magyaror-
szágon is a nem hivatásos kórusok élmező-
nyébe sorolják, azt az olyan anyaországi

szaktekintélyektől hallhattuk, mint Ittzés
Mihály, a kecskeméti Kodály Zoltán Ze-
nepedagógiai Intézet nyugalmazott igazga-
tóhelyettese; Kertész Attila karnagy Pécs-
ről, Kneifel Imre karnagy Székesfehérvár-
ról, Párkai István egyetemi tanár, kar-
nagy, Sapszon Ferenc Liszt-díjas karnagy
Budapestről, Tóthpál József címzetes fő-
iskolai tanár, kandidátus, a Magyar Muzsi-
kus Fórum elnöke Budapestről. Nem cso-
da hát, hogy a Kodály Zoltán Daloskör
2004-ben, az Éneklő Magyarország nem-
zetközi kórusfesztiválon „Kiemelt hang-
versenykórus” fokozatot kapott.

A jubilálókat az ünnepségsorozaton
való részvételükkel megtisztelte Pék
László, az SZMPSZ országos elnöke,
Bárdos Gyula és Csáky Pál parlamenti
képviselőink. Délután került sor a Kodály-
emlékhelyek megkoszorúzására és az
SZMZT értekezletére is, amelynek témája
a május végére tervezett 13. Csengő Ének-
szó volt. Az események sorát az esti ünnepi
hangverseny zárta. Nyitóbeszédet Csáky
Pál mondott. A jubiláló kórus mellett a
hangversenyen fellépett a Galántai Trió,
Juhász Tamás operaénekes, a Szlovák
Nemzeti Opera magánénekese, a helyi Zo-
ra Vegyeskar Bogárová Eva vezetésével
s a Kecskeméti Pedagógus Énekker
Laczkó János vezényletével. Az ünneplő
kórust Erdei Péter, a kecskeméti Kodály
Zoltán Zenepedagógiai Intézet igazgatója
köszöntötte, méltatta munkáját. Amiről az
igazgató úr szólt, annak igazát a jubiláló
kórus ezen az estén is bizonyította. A most
csak magyar szerzők – Kodály Zoltán, Bár-
dos Lajos, Kocsár Miklós, Orbán György,
Szíjjártó Jenő – igényes szerzeményeit Jó-
zsa Mónika – a rá jellemző precizitással –
dolgozta ki, formálta meg. A kórus végig
átéléssel, fegyelmezetten, tisztán énekelt.
Szép homogén kórushangzást hallottunk.
Az énekkar „hatni tudott” a közönségre,
így az sok-sok tapssal köszönte meg a szép
élményeket. Nemes gesztus volt a dalos-
körtől, hogy (halálának 20. évfordulója
kapcsán) Szíjjártó Jenőre emlékezve el-
énekelte a szerző Esti hangulat Zsérén c.
kórusművét; s hogy a meghívott vendégek
közt üdvözölhettük Szíjjártó Jenőnét is.

A jubiláló kórusnak nívós tevékenysé-
géért Alexander Mézeš, Galánta város
polgármestere Polgármesteri Díjat ado-

mányozott. A rendezvény támogatói vol-
tak: a Szlovák Köztársaság Kulturális Mi-
nisztériuma, a Csemadok Galántai Területi
Választmánya, a Galántai Művelődési
Központ és a galántai önkormányzat. A
hangverseny utáni fogadáson Józsa Móni-
ka a koncerten fellépő vendégeknek meg-
köszönte, hogy vállalták a közreműködést,
továbbá köszönetet mondott a jubileumi
ünnepség támogatóinak s a fáradhatatlan
főszervezőnek, Mézes Rudolfnak, a Cse-
madok Galántai Területi Választmánya el-
nökének.

Mi, akik az ünnepségen jelen lehettünk,
nagyon örültünk, hogy egy színvonalas
szlovákiai magyar rendezvényen vehet-
tünk részt. Örvendetes az is, hogy a dalos-
kör eltelt 50 évére emlékezve egy nagyon
tartalmas évkönyv is megjelent. Az év-
könyvben olvasható: „Kodály azzal a fel-
tétellel engedélyezte nevének viselését,
hogy a próbák nem válnak majd borozga-
tássá, mulatozássá, hanem komoly szak-
mai munka folyik.” A kórus most megjelent
(második) cédéje ékes bizonyítéka annak,
hogy próbáikon komoly szakmai munka
folyik, hogy a galántai „mezítlábasok” szó-
fogadó, méltó viselői Kodály nevének.
Gratulálunk, további sok sikert kívá-
nunk!

A galántai Kodály Zoltán Daloskör si-
keres jubileumi ünnepsége legyen ösztön-
ző a szlovákiai magyar énekkarok számá-
ra, hogy hasonló rendezvények szervezé-
sével méltón emlékezzenek meg 2007-ben
Kodály Zoltánról, születésének 125. évfor-
dulója alkalmából. Kodály élete, munkás-
sága mindnyájunkat tiszteletre, hálára kö-
telez. Annál inkább is, mert Visszatekintés
címmel megjelentetett írásainak egyikében
így ír:  „1914-ig minden nyarat külföldön
töltöttem. Aztán 13 évig egyet sem. Mikor
újra kezdtem kijárni, a határon mindig
megjelent előttem egy mezítlábas, rongyos
gyereksereg, egyik-másik hajdani galántai
iskolatársam arcvonásaival. Kórusban ki-
áltották: »Ne hagyj itt bennünket!« /.../ E-
zek hoztak vissza mindannyiszor, hiába
csábított művelt országok könnyebb, nyu-
galmasabb, szebb élete. Ezek tartották
bennem a hitet, hogy mindennek ellenére
itthon is lehet és kell ilyen életet teremte-
ni.”

Stirber Lajos

A galántai Kodály Zoltán Daloskör jubileuma
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Kétnapos nemzetközi kon-
ferencia színhelye volt 2006.
október 26-án és 27-én Pár-
kány és Esztergom városa. A
rendezvényt azon szlovák, ma-
gyar és cseh iskolák pedagógu-
sai, projektfelelősei számára hir-
dették meg, akik már bekapcso-
lódtak, illetve bepillantást sze-
retnének nyerni az eTwinning
testvériskolák programjába.

Az eTwinning lényege, hogy
az iskolák egyes csoportjai, di-
ákközösségei elsősorban elekt-
ronikus kapcsolatba lépjenek
egymással. Ha ez sikerül, to-
vább bővíthetik barátságukat
azzal, hogy egy adott, előre
megbeszélt témakörben közö-
sen kidolgoznak egy projektet.
A témakörök tárháza sokrétű:
a tantárgyaktól kezdve a sza-
badidő-foglalkozáson át egé-
szen a legspecifikusabb érdek-
lődési körig terjedhet a skála.
A projektfelelősök megegyez-
nek a projekt elkészítésének
időrendi beosztásában, s ha
úgy gondolják, munkájukat
beküldhetik az EU által kiírt
pályázatra. Természetesen az
iskolák egymás rendszeres
meglátogatásával még élőbbé
tehetik a kapcsolatot. Erre már
vannak kitűnő példák.

A rendezvény szlovákiai
szervezője, a Zsolnán élő Ľu-
bica Sokolíková megnyitó be-
szédében a szlovák–magyar
kapcsolat elmélyítését hangsú-
lyozta, s arra is kitért, hogy e-
zek a kapcsolatok még na-
gyobb összefogásra sarkallhat-
ják a két állam különböző tár-
sadalmi rétegeit. Pap Éva, az
eTwinning magyarországi
programfelelőse a magyaror-
szági oktatási intézmények ed-
digi kiépített kapcsolatrend-
szerét ismertette. Gabriela
Podolanová ugyanebben a té-
makörben a szlovák vonatko-
zásokról szólt. A rendezvény
legkisebb számú, ugyanakkor
legfiatalabb korosztályú cso-
portja, a cseh kollégák is meg-
osztották gazdag tapasztalatai-
kat a hallgatósággal. Petr

Chaluš, a csehországi nemzeti
fejlesztési programiroda alkal-
mazottjaként számolt be a cseh
iskolák projektben való tevé-
kenységéről, Ivona Klímešo-
vá a hustopečei alapiskola pél-
dáján mutatta be az eTwinnig
gyakorlati alkalmazását.

Délután a résztvevők a
„Speed Dating” elnevezésű
partnerkereső technikát sajátí-
tották el, melynek az volt a lé-
nyege, hogy az egymással
szembe ültetett szlovák, cseh
és magyar kollégáknak helyü-
ket változtatva négypercenként
kellett bemutatniuk egymás-
nak iskoláikat.

Ezután Szakáll Tamás, a ko-
máromi Eötvös Utcai MTNY
Alapiskola pedagógusa a nem-
zetközi megmérettetésen a 2.
helyen végzett projektet mutat-
ta be, melynek témája a gaszt-
ronómia volt, ezen belül az ét-
kezési szokások felelevenítése,
ételreceptek cseréje, közösen
megszervezett gyümölcs- és
zöldségszobrászati kiállítás is
megvalósult a két iskola össze-
fogásával. Magyarországról
Fehérváryné Horváth Kata-
lin a geotermális energia fel-
használása témakörben egy iz-
landi középiskolával kidolgo-
zott sikeres projektet mutatott
be, melynek keretében a két is-
kola diákcsoportja is megláto-
gatta egymást.

Ezután a rendezvény részt-
vevői Esztergom történelmé-

vel ismerkedtek meg a Bazili-
ka körüli séta és a székesegy-
házban tett idegenvezetéssel
kísért látogatás alkalmával.

A második napon a konfe-
rencia a Vitéz János Római
Katolikus Tanítóképző Főisko-
lán folytatódott. Mészárosová

Zuzana, a Lévai Kereskedel-
mi Középiskola angol szakos
tanárnője a linzi középiskolá-
val létesített kapcsolatáról és
a partnerviszony kialakításá-
nak általános és gyakorlati kér-
déseiről adott elő. Juraj Mišo-
vých, a zsolnai egyetem mel-

lett működő projektiroda in-
formatikusa az eTwinning
honlapját bemutatva a regiszt-
rálás egyes lépcsőfokait ismer-
tette. A kollégáknak a számító-
gépek előtt módjukban állt be-
regisztráltatniuk iskolájukat a
partneriskolák európai nagy-
családjába.

Az előadásokon kívül a pe-
dagógusoknak lehetőségük
nyílt a személyes ismerkedésre
is. Például e sorok írója, ha
magyar tanítási nyelvű szlová-
kiai alapiskolában tanítana, in-
tézményileg felvenné a kap-
csolatot a lengyel tanítási nyel-
vű csehországi alapiskolával.
Kitűnő projektet lehetne elké-
szítenie a két iskolának a nép-
művészeti, néprajzi kérdések-
ről, szokásokról.

Rajta, kedves kollégák,
kezdjünk hozzá az ismerkedés-
hez! A leendő partnereikre vá-
ró iskolákat a www.etwinning.
sk vagy a www.etwinning.net
honlapon lehet megszólítani.
További és bővebb informáci-
ókhoz ezeken a weboldalokon
lehet hozzájutni.

Hajtman Béla

Partneriskolák kerestetnek!

A komáromi Selye János Magyar Tannyelvű Gimná-
zium igazgatósága és tantestülete 2006. november 28–
29-én (kedd, szerda) nyílt napokat rendez az alapiskolák
9. osztályos tanulói számára a gimnázium épületében. A
kb. másfél órás program első részében bemutatjuk vég-
zős diákjaiknak, szüleiknek és a pedagógusoknak intéz-
ményünk múltját és jelenét, tájékoztatjuk őket a gimnázi-
umban folyó oktatásról, az új érettségi vizsgákról, az isko-
lán kívüli tevékenység különböző formáiról, valamint a
főiskolai-egyetemi továbbtanulás lehetőségeiről. A má-
sodik részben a diákok óralátogatásokon vesznek részt, a
szülők és pedagógusok kötetlen beszélgetés során választ
kaphatnak konkrét kérdéseikre. Kérem Önt, szíveskedjen
felhívni az érintett szülők és tanulók figyelmét erre a lehe-
tőségre.

A nyílt napokra szeretettel várjuk az alapiskolák peda-
gógusait, a szülőket és a tanulókat.

Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója

Nyílt napok Komáromban
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A Komáromi Zsidó Hitköz-
ség MENHÁZ – Zsidó Kultu-
rális és Közösségi Központ
2002 és 2004 után harmadik al-
kalommal hirdette meg helytör-
téneti pályázatát, ezúttal a ko-
máromi kis zsinagóga és men-
ház építésének 110. évfordulója
alkalmából „Bét ha Kneszet –
találkozás háza, a zsinagóga”
címmel. A pályázat célja a mai
Dél-Szlovákia, illetve Nyugat-
Magyarország és a tágabb régió
területén található települések
zsidó vonatkozású emlékeinek
feltárása. Három kategóriában
– alapiskolások, középiskolá-
sok és felnőttek – lehetett pá-
lyázni. A zsűri tagjai Fritz Zsu-

zsanna, a budapesti Bálint Zsi-
dó Közösségi Ház igazgatója,
Verő Tamás budai rabbi, vala-
mint Paszternák András, a ko-
máromi Menház-Infocenter ko-
ordinátora voltak.

Az Ipolysági Magyar Taní-
tási Nyelvű Gimnázium diák-
jai rendszeresen bekapcsolód-
nak a különböző történelmi pá-
lyázatokba, így ezt sem hagy-
hatták ki. Hammersmidt Éva
és Krasznica Katalin – 3.B
osztályos diákok – Ez maradt
utánuk – a zsidó közösség
napjainkban fellelhető emlé-
kei Ipolyságon című pályamun-
kája 1. díjat nyert.

A lányok már a nyár folya-

Ipolysági gimnazisták sikere Komáromban

mán nekifogtak az igényes ku-
tatómunkának: különböző for-
rásokat (szakirodalom, vissza-
emlékezések, internet stb.) fel-
használva foglalták össze az i-
polysági zsidóság, ill. a zsidó
épületek, temetők történetét.
Külön dicséretet érdemel, hogy
munkájukat saját készítésű
fényképekkel illusztrálták.

A díjátadásra – amelyen
részt vett az izraeli nagykövet
is – 2006. október 29-én ünne-
pélyes keretek között került sor
a felújított belső terű komáromi
zsinagógában. Az ünnepség a
Tóra-tekercsek körbevitelével,
majd a szentélybe való elhelye-
zésével kezdődött. Miután fel-

szögelték az új mezüzét a zsina-
góga bejáratára, és a kántorok
elénekelték a Minchát, a délutá-
ni imát, Sweitzer József nyu-
galmazott budapesti főrabbi
mondott ünnepi beszédet, majd
a köszöntők következtek.

Ezek után került sor a díját-
adásra. Évi és Kati meghatódott
örömmel vették át az első díjat.
Az ünnepség a Wiener Jüdi-
scher Chor (bécsi zsidó ének-
kar) jó hangulatú koncertjével
zárult.

Ifjú helytörténészeinknek
szívből gratulálunk, és további
szép sikereket kívánunk!

Tóth Tibor
történelemtanár

Hagyománnyá vált, hogy a középisko-
lák nyílt napok keretében mutatják be és
reklámozzák iskolájukat a kilencedikes ta-
nulóknak. A Hidaskürti Középfokú Ma-
gán Szaktanintézet nagymegyeri iskolá-
ja immár második alkalommal a reklámo-
zás helyett kiállításra invitálta iskolánk ta-
nulóit. Öt fodrásznak és kozmetikusnak
készülő kilencedikes látogathatta meg a
pozsonyi Interbeauty 2006 kiállítást.

Az autóbusz körbejárta a környék alap-
iskoláit. Szép lassan megtelt a leendő fod-
rász- és kozmetikusnövendékkel. Egy óra
alatt érkeztünk Pozsonyba.

A kiállításon sok ügyes fodrászt és koz-

metikust láttunk. A fodrászok a legmeg-
hökkentőbb frizurákat is el tudták készí-
teni. A fiúk és lányok haja a legtarkább
színekben és a legszokatlanabb formákban
pompázott.

A kozmetikusok próbababákon és lá-
nyokon mutatták meg tudományukat. A
legkülönbözőbb módon látták el vendégei-
ket. Bemutatták az arcmasszázs rejtelmeit.
Akinek kedve volt rá, igénybe vehette a
szoláriumot is. A bátrabbak testékszert ra-
kathattak fel. Előttünk éppen egy lány nyel-
vét bökték át. Nem volt a legkellemesebb
látvány.

Az egyik színpadon divatbemutató zaj-

lott. Terítékre kerültek a nem hagyomá-
nyos ruhaköltemények is.

A kiállítás látogatói fodrászati eszközö-
ket (hajszárító, hajsimító, fésű stb.) és koz-
metikai cikkeket (körömlakkot, szájfényt
stb.) vásárolhattak.

Fáradtan, de kellemes élményekkel gaz-
dagodva tértünk haza. Köszönjük a Hidas-
kürti Magán Szaktanintézet nagymegyeri
kihelyezett részleg igazgatóságának, hogy
bevezettek minket a fodrászat és kozmeti-
ka rejtelmeibe, ezzel nagyobb kedvet kap-
tunk a választott szakmánkra.

Tóth Andrea, 9. évf.
Móra Ferenc MTNYAI, Nemesócsa

Egy kirándulás Pozsonyba
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Nincs új a Nap alatt, hi-
szen már a sokszor emlege-
tett és idézett ókori görögök
is a jobb oktatást-nevelést
tartották az esélyegyenlőség
alapjának. A mottóban idé-
zett, az athéni polgári társa-
dalom helyzetét elemző gö-
rög történész közel két és fél
évezreddel ezelőtti megálla-
pítása elgondolkoztató és
egyre aktuálisabb. A 21. szá-
zadban a közoktatás felada-
tai megsokszorozódnak, ha
eleget kíván tenni az infor-
mációs társadalom igényei-
nek, és minden diák számára
egyforma esélyt kíván nyúj-
tani a tudásszerzésre. Napja-
inkban legfőképp az infor-
mációs és kommunikációs
technika (IKT) oktatási rend-
szert érő kihívásait kell fi-
gyelembe venni, hiszen az új
technika alkalmazása – min-
dennapi életüket is befolyá-
solva – új tanulási-tanítási
lehetőségeket kínál. A régi
pedagógiai eszközök, mód-
szerek egyre kevésbé hatáso-
sak, önmagukban nem alkal-
masak az ismeretszerzésre.
Nemcsak a tudásanyag újul
meg és változik igen gyors
tempóban, hanem az infor-
mációkhoz való hozzáférés
módjai is átalakulnak az IKT
használatának köszönhető-

en. Megváltozik az iskola és
ezzel párhuzamosan a peda-
gógus szerepe is: már nem a
tudásanyag egyedüli közve-
títője a gyermekek, diákok
körében. Olyan tanulási kör-
nyezetet kell kialakítania, a-
mely segíti a felfedezést, fej-
leszti a kreativitást, a kom-
munikációt, az együttműkö-
dést akár távol lévő társak-
kal, az egyéni vagy csopor-
tos munkát, a megszerzett ta-
pasztalatok adaptációját, ez-
által erősíti az ismeretszer-
zést, a tudásanyag elsajátítá-
sát és a képességfejlesztést.

A 21. század tudásalapú
társadalmában elengedhetet-
lenül fontos az úgynevezett
informatikai írástudás
vagy újabb szóhasználattal a
digitális írásbeliség, amely-
nek elsajátítását minél fiata-
labb életkorban meg kell
kezdeni. Aki nem jut már
gyermekkorában az informa-
tikai alapismeretek birtoká-
ba, az szinte behozhatatlanul
hátrányos helyzetbe kerül
társaival szemben. Ennek el-
kerülése érdekében a közok-
tatás kiemelt feladata a tanu-
lók felkészítése az új évezred
információs társadalmára.
Az informatikai ismereteket,
eszközöket, a kommunikáci-
ós kultúrát mindenki számá-
ra ingyenesen hozzáférhető-
vé kell tenni az oktatási rend-
szeren belül. A gyermekeket
fel kell készítenünk arra,
hogy az információs korban
felnőttként élni, dolgozni, al-
kotni, tanulni, művelődni,
szórakozni tudjanak, hogy
képesek legyenek megkülön-
böztetni az értékes és az ér-
téktelen híreket, jelzéseket,
tudásukat pedig folyamato-

san frissítsék, bővítsék. El
kell sajátítaniuk az informá-
ciók szerzésének, feldolgo-
zásának, tárolásának, továb-
bításának technikáit, meg
kell ismerniük az informá-
ciókezelés jogi és etikai sza-
bályait (NAT 2003).

A tudásalapú társadalom
kritikus gondolkodást kíván
meg tőlünk. Elvárja, hogy vi-
lágosan, meggyőzően fejez-
zük ki mondanivalónkat,
hogy értően, az információ-
kat kiszűrve olvassunk, hogy
alkalmasak legyünk a cso-
portmunkára, az információk
szerzésére–szervezésére–ke-
zelésére, a komplex problé-
mamegoldásra és a kreatív
gondolkodásra. Ezért az ok-
tatás legfőbb célja az, hogy
segítse a diákokat olyan in-
tellektuális eszközök és ta-
nulási stratégiák fejlesztésé-
ben, amelyek nélkülözhetet-
lenek a tudás megszerzésé-
hez, sőt annak bővítéséhez is
egész életükön át. A digitális
iskolához illő tanulási folya-
mat során el kell érni azt is,
hogy a diákok képesek le-
gyenek saját problémájukról
megfelelően, hatékonyan
gondolkodni, felelősen dön-
teni. E célok elérésében je-
lentős szerepet tölthet be a
rendkívüli mértékben fejlő-
dő IKT alkalmazása, amely
a hagyományos oktatási for-
mákat áttörve segít a diákok-
nak – a kicsiknek és nagyok-
nak éppúgy, mint a speciális
képzést és sajátos nevelést i-
génylőknek – a megfelelő ta-
nulási út megválasztásában,
a felfedezéses és kollabora-
tív módú ismeretszerzésben.

Az információs
társadalom tanulási

környezetének jellemzői

Az információs társada-
lomban az ipari társadalom
oktatási rendszerét olyan
megújuló oktatás váltja fel,
amely próbál reagálni a taní-

tási-tanulási folyamat célját
és tartalmát érő kihívásokra.
E folyamatban nemcsak az
iskola funkciója módosul,
hanem a tanár, a diák és a
szülő szerepkörének megvál-
tozását is felfedezhetjük.
Gyakran elhangzik az inno-
vatív jelző is, amikor kreatív,
alkotó kedvű pedagógusok-
ról, a hagyományos, frontális
oktatástól eltérő didaktiká-
ról, új pedagógiai módsze-
rekről beszélünk.

Az IKT oktatási szerepé-
nek elemzése kapcsán érde-
mes megvizsgálnunk azokat
a változásokat, amelyek a
tradicionális tanulási mód-
szerek, az úgynevezett ipari
társadalom oktatási rendsze-
rének átalakulását jellemzik,
miközben az információs
társadalom iskolája, a tevé-
kenységorientált, úgyneve-
zett konstruktivista tanulási
modell felé haladunk (Ko-
menczi, 2003).

Az iskolai élet egyik leg-
szembetűnőbb változása az
információk szabad elérésé-
nek lehetősége. A számítógé-
pes hálózatok, az internet, az
IKT felerősíti ezt a folyama-
tot. Az iskolai élet szereplői-
nek jellemzői szintén a sza-
badabb, gyorsabb informá-
cióáramlással hozhatók ösz-
szefüggésbe. A tanári attitűd
ismeretközlő-értékelő funk-
cióját tanácsadói, ismeret-
szerzést segítő, tutori vagy
mentori, olykor vitapartneri
magatartás váltja fel.

(Forrás: internet)

„Ne higgyük, hogy az egyik emberi lény nagyon
különbözik a másiktól. Az igazság az, hogy az van
előnyösebb helyzetben, aki jobb iskolába járt.”

(Thuküdidész)

Tanulás a 21. században
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Oktatási rendszerünkben – elkerülve az
említett kísértéseket – egységes célt tűz-
tünk ki, egységes érettségi és alapvizsgát.
Az ide vezető utak azonban különbözőek
lehetnek. Mint a hegy csúcsa: egyetlen, ne-
héz eltéveszteni. A csúcshoz vezető úton
haladók között azonban van, aki a merede-
ket kedveli, van, aki a lankásat.

A továbbiakban szeretném vázolni azt
az elképzelésemet, amelyet megoldásnak
látok, amelyről a bevezetőben szóltam. A
közoktatási törvény, az alaptanterv és a
vizsgarendszer szabályozása alkotja ennek
a rendszernek az alapját. Persze, tudnunk
kell, hogy mindenekelőtt a tanítókon múlik
a dolog sikere. A pedagógus tudásán, gyer-
mek- és szakmaszeretetén. Egyik tanári
példaképem /a sok közül/ így fogalmazott:
„A pedagógia lényege: szeretni a gyereket,
tudni és szeretni a tantárgyat.” Ez az idézet
akár mottónak is alkalmazható. Persze,
tudnunk kell, hogy minden kijelentés vagy
szó, ami elhangzik az iskolával kapcsolat-
ban, megvalósítása nem könnyű feladat...

A felsőbb iskolai szervek, gondolok itt
a tanügyi hivatalokra stb., nem kívánják
megmondani, hogy pontosan mit tegyenek
a tanárok – ők elsősorban a pedagógiai fel-
adatok megfelelő kezeléséhez akarnak
szakmai segítséget nyújtani –, mert nem
tartják magukat okosabbnak náluk, de hogy
minden elképzelés nyilvános és ellenőriz-
hető legyen, az iskolaigazgatók feladata
az iskola pedagógiai, oktató-nevelői folya-
matának irányítása és a további munka
szervezése, ellenőrzése stb. A sokszínű pe-
dagógiának olyan elképzeléseket kell, kel-
lene megvalósítani, amelyek a jövőben te-
ret adnak minden jónak, persze néha a
rossznak is. Mert mindig lehet előre látni,
hogy mi a rossz, és mi a jó. Azt kell meg-
akadályozni, hogy a jövőben az iskolákra
ráterpeszkedjen egy kizárólagos pedagógi-
ai irányzat.

Mit várhatunk?
A közoktatás alapdokumentumaitól

nem várhatjuk azt, hogy egy csapásra meg-
oldanak minden örökölt nehézséget, prob-
lémát. Egyet tehetnek: a folyamatokat jó
irányba terelik. Hasonló a szerepük – sze-
rénytelenül szólva, mint a tűzoszlopnak,
amely vezette a zsidó népet, amikor az e-
gyiptomi kivonulás után a pusztába vándo-
rolt. Így is negyven évig tartott. A közokta-
tási törvény és az alaptanterv szerepe is
hasonló: jelzőtűz az adott út mentén, hogy
a pedagógiai folyamatok jó nyomon halad-
janak. Persze, számítani lehet arra, hogy

ezek a folyamatok még sokáig botladoznak
emberi tudatlanság, meg nem értés vagy
rosszindulat miatt.

Az alapvető dokumentumoknak az is a
feladatuk, hogy megakadályozzák azt,
hogy a nem megfelelő irányba induljunk
el, nehogy célba vegyük Amerikát vagy
Japánt. Azt is tudni kellene, hogy mi van
ezekben az országokban, hol tartanak, de
azt is, hogy milyen gondokkal küszköd-
nek, azt is, hogy miért és merre visszakoz-
nak. És még egyet! Sokszor hallottuk, ma-
gas szintű vezetőtől is, hogy például a köz-
oktatási alaptanterv Angliában 10 évig ké-
szült. A Biblia is igen sokára alakult ki.
Az Újszövetség harmonizálása évszáza-
dokkal az evangéliumok és a levelek meg-
születése után történt. Biztosak lehetünk
abban is, hogy az elkészült és elfogadott
pedagógiai dokumentumok /közoktatási
törvény, alaptanterv/ még alakulnak, vál-
toznak – a javunkra!

Tudomásul vesszük a középiskolák át-
alakult szerkezetét: úgy véljük, vélem, hogy
működjenek egymás mellett a nyolc- és a
négyosztályos középiskolák. (Magyarorszá-
gon még van hatosztályos középiskola is.
A hatosztályos gimnáziumok inkább kül-
földi minták alapján szerveződnek, pszi-
chológiai szempontokra hivatkozva: arra,
hogy 12 év körül változik jelentősen a gyer-
mek.) Szerkezetüket tekintve állami, egy-
házi és magániskolákra oszlanak. A jelen-
legi helyzetben nem lenne bölcs dolog bár-
melyiket támogatni a másik kettő rovására,
vagy gátolni a másik típus működését.

Iskolarendszerünkben két iskolatípus
létezik. Az általános iskola és a középisko-
la. Az általános iskola 6 éves kortól kezdő-
dik, 9 évfolyamos. Az általános iskolának
két feladata van: egyrészt felkészíteni azon
tanulókat, akik a nyolcosztályos gimnázi-
umba jelentkeznek, ők alapvizsgát tesz-
nek, másrészt a 9. évfolyam végén a tanu-
lókat felkészíteni a középiskolai tanulmá-
nyokra. A középiskolák nyolc- és négyosz-
tályosak, s 18 éves korban a diákok érettsé-
gi vizsgát tesznek. Az érettségi vizsga lehe-
tővé teszi a szakképzésben és a felsőokta-
tásban való továbbtanulást is. A középisko-
lák érettségire készítenek fel, nem felada-
tuk egyúttal – közben – alapvizsgára is fel-
készíteni a tanulókat. Az átalakulás nem-
csak örvendetes jelenség, aggasztó tünetek
is kísérik. Erre azonban nem lehet megol-
dás az, hogy állami beavatkozásra állítsuk
vissza a kilencéves általános iskola hege-
móniáját, kivételként megengedve néhány

elit nyolcosztályos gimnáziumot. Nézzük
ezt arról az oldalról, hogy milyen haszon
származik az átalakulásból. Sokat beszél-
nek ma az esélyegyenlőségről. Ezért egy-
séges iskolaszerkezetet kell biztosítani.
Gondoljuk meg azonban, hogy az igazi e-
sélyegyenlőség nem abban van, hogy min-
denki mindig ott tartson, ahol a másik, ha-
nem abban, hogy a saját ütemében halad-
hasson. A gyerekek sokfélék, fejlődésük
is az. Vannak olyanok, akik már tízéves
kor körül gyorsan fejlődnek, és világos,
hogy nyolcosztályos gimnáziumra érettek.
Másokról ez tizenkét éves koruk körül de-
rül ki. És természetesen sok gyermek ti-
zennégy éves korában lesz érett a középis-
kolára. Azt mondják gyakran, hogy a négy-
osztályos és nyolcosztályos gimnáziumok
az értelmiségi képzés és a tehetséggondo-
zás műhelyei. Úgy vélem, hogy ez teljesen
így igaz. Joggal hiszem, hogy továbbra is
szükség lesz a nyolcosztályos középisko-
lák mellett a négyéves gimnáziumokra is.
Kiváló négyosztályos középiskolát járt a
mai tanárok zöme is. Erre néhány példát
szeretnék felhozni: ezen iskolatípus Euró-
pa és az újvilág tudós társadalmának sok
híres személyt adtak: ezekből a középisko-
lákból indult Neumann János, Szent-Györ-
gyi Albert, Wigner Jenő, Bay Zoltán. En-
nek az iskolatípusnak egyik tanára volt Ba-
bits Mihály.

Legalább ötféle okot tudok arra monda-
ni, hogy egy tízéves gyerek gyenge tanuló.
Lehetséges, hogy tényleg buta. Ez a gyer-
mekeknek néhány százalékát jelenti. Le-
hetséges, hogy lusta, mint a föld. Ők már
sokkal többen vannak. Az is lehetséges,
hogy már elvették a kedvét a tanulástól,
hogy később alig tudják helyrehozni. El-
képzelhető, hogy a gyermeket valami nyo-
masztja, otthoni problémák például. És vé-
gül: valami hasznos dolgot csinál, illetve
a dolog úgy leköti a figyelmét, hogy az is-
kolára abból már alig jut. Például az olva-
sás. Ezek közül a gyermekek közül sokan
sem a négyosztályos, sem a nyolcosztályos
gimnáziumba nem jutnak be, de könnye-
dén besétálhatnak egy szaktanitézetbe.

Befejezésként: az államnak semmi sem
lehet fontosabb, mint az iskola, és annak
problémái. Ez kétségbevonhatatlan axió-
ma, amelyet ép ésszel senki sem tagadhat,
egyetlen közösség, nemzet, társadalom
számára sem lehet elképzelni fontosabb
dolgot, mint a nevelés és az oktatás ügyét.

Markó Emil

Jót s jól
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A 2006-os időszakban a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsége a Szülőföld
Alap támogatásával olyan kistérségi kö-
zösségi fórumok létrejöttét szorgalmazza,
melyek az érdekeltek (óvónők, pedagógu-
sok, intézményvezetők, szülői szerveze-
tek, célalap-munkabizottságok, az önkor-
mányzatok, egyházak, a kulturális és ifjú-
sági szervezetek képviselőinek) részvételé-
vel kialakított közös gondolkodás után

írásbeli formában kísérletet tesznek a
kistérség oktatási tervének kidolgozására,
mely tartalmazni fogja az iskolaszerkezet
állapotával, a minőségi iskola működteté-
sével a beiratkozási program keretében a
szülőkkel való leghatékonyabb kapcsolat-
tartás formáit. Ezekkel a lehetőségekkel
élve a Lévai Egyházi Gimnázium kistérsé-
gi fórumot szervezett 2006. október 30-
án Kistérségi oktatástervezés és együttmű-
ködés a Lévai járás közoktatásában cím-
mel. A rendezvényre a Lévai járás óvodái-
nak, általános iskoláinak, szakközépisko-
láinak és gimnáziumainak az igazgatóit, a
civil szervezetek vezetőit és az egyházak
képviselőit hívtuk meg. A több mint 80
meghívott személyből 38-an vettek részt
a találkozón. A fórum fő célja az volt, hogy
az előadók reális képet nyújtsanak a járás
oktatásügyi helyzetéről. Ebben kiemelten
fontos szerep jutott az egyes kistérségek
lakossági összetétele elemzésének. Az elő-
adások sorrendjében röviden összefogla-
lom az elhangzottakat.

Popély Árpád, a somorjai Fórum Ki-
sebbségkutató Intézet munkatársa a Lévai
járásban az 1945–1948 között történt etni-
kai változásokra hívta fel a figyelmet. Té-
nyekkel, statisztikai adatokkal támasztotta
alá, hogy a lakosságcsere keretében Ma-
gyarországra telepített, a Csehországba de-
portált, a kényszerűségből elmenekült, ill.
a reszlovakizált magyarok, valamint az ez-

zel párhuzamosan a
magyarlakta telepü-
léseken letelepülő
szlovákok számá-
nak növekedése kö-
vetkeztében a ma-
gyar nemzetiségűek
száma 1961-re 35,1
%-ra, majd folya-
matosan tovább
csökkent. Mára Lé-
va magyar ajkú la-
kosainak a száma
nem éri el a 15 %-
ot sem. Például
1910-ben a járás
összlakosságának
73,5 %-át, 1930-ban pedig még mindig
50,4 %-át tették ki a magyarok. Popély a
számadatok tükrében mutatott rá azokra a
negatív hatásokra, melyek arányban van-
nak a beiratkozás szomorú tényével. Saj-
nos, a szlovák–magyar nyelvhatár egyre
inkább szűkül a járás területén. Sok község
nem érte el a magyar lakosok számát te-
kintve a 20 %-os határt sem, mely a tör-

vényből adódó kettős nyelvhasználatot
biztosította volna.

A Fórum Kisebbségkutató Intézetből
érkezett Lelkes Gábor is, aki A területfej-
lesztés helyzete a Lévai járásban az uniós
csatlakozás tükrében címmel tartotta meg
előadását. Gazdasági szempontok alapján
vizsgálta a járást, melyet „depresszív ré-
gió”-nak nevezett. A tények arra figyel-
meztetnek, hogy magas a járás átlagélet-
kora, kedvezőtlen a lakosok egészségi ál-
lapota is, nagy az elhalálozások száma és,
sajnos, a lakosság képzettségi szintje is át-
lagon aluli. Az EU-ba való lépéssel sok
minden megváltozott, de alapjában véve
még mindig nagy a lemaradás. Bírálta a
Magyar Koalíció Pártja csúcspolitikusait

is, akik nem hoztak létre a járás területén
regionális fejlesztési ügynökségeket, ke-
vés volt a sikeres projekt. Előadása végén
annak a reményének adott hangot, hogy
az elkövetkező években komoly pénzcso-
magok kerülhetnek kiosztásra, ha tudunk
élni a lehetőségekkel. Két uniós alapelvre
hívta fel a figyelmet: a programozásra és
az addicionalitásra. A Szent István-i köz-
gazdasági gondolkodást hangsúlyozta, mi-
szerint a községeknek össze kellene fog-
niuk és közös tervezéssel kellene kialakíta-
ni kistérségeinket a 10 falura eső egy temp-
lom elve alapján.

E sorok írója röviden azt a felmérést
ismertette, melyet a helyi egyházi gimnázi-
umban a diákok, szülők és pedagógusok
körében a Comenius Pedagógiai Intézet
végzett el. Felhívta a figyelmet arra, hogy
a tisztánlátás érdekében a többi iskolaigaz-
gató is végezze el a partnerekkel való elé-
gedettségmérést, ami sok pedagógiai kér-
désben segítheti az intézmények további
fejlődését és célkitűzéseinek megvalósítá-
sát. Egy-két bemutatott példából vonta le
a tanulságot az eredmények tükrében.

Kistérségi oktatási fórum Léván

Lelkes Gábor

Popély Árpád

Hajtman Béla
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A komáromi Eötvös Utcai MTNY
Alapiskolában rendhagyó szülői érte-
kezletre került sor. A szülői értekezlet
témája a pályaválasztás volt. Nagyon
nehéz döntés előtt áll tanuló, szülő
egyaránt: „Merre, hova tovább az alap-
iskola elvégzése után?” E nehéz dön-
tésben szerettünk volna segíteni 8.-os
és 9.-es tanulóink törvényes képviselői-
nek.

Valamennyi középiskola igazgatóját
meghívtuk, ahol tanulóink tovább sze-
retnék folytatni tanulmányaikat. Így a
szülők első kézből jutottak információ-
hoz arról, hogy milyen szakokon tanul-
hatnak gyermekeik szeptembertől, vala-
mint a felvételi követelményekről. Csin-
talan Zsuzsanna, iskolánk igazgatónő-
je köszöntötte a meghívásunknak eleget
tevő 14 középiskola vezetőjét. Beveze-
tőjében kiemelte, hogy az elmúlt tanév-
ben a felvételin tanulóink 85 %-a érett-
ségivel végződő iskolába nyert felvé-
telt. A Monitor 9 tudásszintmérő teszt
megírásában mindkét tantárgy tekinte-
tében jóval az országos átlag fölött tel-
jesítettek. Matematikából 68,2 %-ot ér-
tek el – az országos átlag 61,4% volt,
magyar nyelvből pedig az országos átla-
got (66,9 %) szintén felülmúlva 80,5
%-os teljesítményt nyújtottak. A szlo-
vákiai magyar tannyelvű alapiskolák-
ban összesen 8 diáknak sikerült mind-
két tantárgyban elérni a maximális
pontszámot. Ebből 3 az Eötvös Utcai
Alapiskolából került ki. A negyedik ta-
nulónk pedig egy tantárgyból /magyar/
ért el 100%-os kitűnő eredményt. Ezek
az eredmények, valamint a tanulmányi
versenyeken elért sikerek bizonyítják
iskolánk pedagógusainak alapos felké-
szítő munkáját.

A végzős tanulók idén is két középis-
kolába, vagy egyazon iskola két külön-
böző szakára felvételizhetnek. Még a
felvételi előtt vár valamennyi kilencedi-
kes tanulóra a Monitor 9 országos teszt-
vizsga, amit matematikából és anya-
nyelvből /magyar iskolák tanulói ma-
gyar nyelv és irodalomból/ írnak. Az,
hogy a középiskolák igazgatói a felvéte-
lik során milyen mértékben kötelesek
figyelembe venni a tesztvizsga eredmé-
nyeit, központilag még nem határozták
meg – nyilatkoztak a középiskolák kép-

viselői. /Azóta a SZK Oktatási Minisz-
tériuma közölte, hogy a 2008/09-es is-
kolaévben a középiskolák a Monitor e-
redményei alapján veszik fel a végzős
tanulókat./ Azon tanulók, akik teljesítik
a középiskola által meghatározott felvé-
teli feltételeket /tantárgyi olimpiák győz-
tesei/ felvételi nélkül bekerülnek a vá-
lasztott iskolába meghatározott tanul-
mányi átlag teljesítése mellett ugyan-
úgy, mint az előző években.

Diákjaink részt vettek a középisko-
lák által szervezett nyílt napon is. A
nyílt napok keretében  a tanulók és szü-
leik megismerhetik jövendő iskoláju-
kat, ez is segítségül szolgál a jó pályavá-
lasztáshoz.

A komáromi Eötvös Utcai Alapisko-
la végzős tanulóinak döntő többsége él
a lehetőséggel, hogy két középiskolába,
vagy egyazon iskola két különböző sza-
kára jelentkezzen. Legtöbb tanulónk a
Komáromi Ipari Középiskolába, illetve
a Selye János Gimnáziumba szándéko-
zik leadni a jelentkezési lapot. Ugyan-
csak nagy érdeklődés mutatkozik a ke-
reskedelmi középiskolák iránt. A leg-
vonzóbb szakmáknak várhatóan a pin-
cér, szakács, fodrász, kozmetikus, autó-
szerelő, propagációs grafika szakok bi-
zonyulnak.

A jelentkezési lapra a félévi konfe-
rencia után felkerül a kilencedikes tanu-
lók félévi osztályzata. A jelentkezőlap
tartalmazza az orvos igazolását is, aki
véleményezi, hogy a nevezett tanuló e-
gészségileg alkalmas-e a választott sza-
kon végzett tanulmányokra. Mivel di-
ákjaink rendszeresen bekapcsolódnak
s hagyományosan jól szerepelnek a já-
rási, kerületi, országos tanulmányi ver-
senyeken, a jelentkezőlapjukhoz csatol-
juk az eredményességet bizonyító okle-
vél másolatát is. Az SZK Oktatási Mi-
nisztériuma által meghirdetett tanul-
mányi versenyek kerületi és országos
fordulóin iskolánk az elmúlt tanévben
a legtöbb pontot érte el a járás szlovák
és magyar tannyelvű iskolái közül.

Reméljük, diákjaink idén is ilyen si-
keresek lesznek.

Eredményes munkát, jó választást és
sok sikert a felvételin!

Kolek Margit
nevelési tanácsadó

Rendhagyó szülői értekezlet

Fenyő D. György, a Magyartanárok
Egyesülete alelnökeként a Közép-Európa
Gimnázium tervezetéről beszélt, melyet
Budapesten szeretett volna létrehozni kol-
légáival.

Lendvay Tibor, a Pongrácz Lajos Tár-
saság elnöke az Ipoly mente és a Lévai já-
rás oktatásügyi helyzetéről számolt be.

Újváry László, a Reviczky Társulás
képviseletében a vonzáskörzet nélküli lé-
vai általános iskola áldatlan helyzetéről és
a beiratkozási programról elmélkedett.

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai
Intézet igazgatója a kistérségi együttműkö-
dés lehetőségeit vázolta fel.

Pék László, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége elnöke a beiratkozási
program kudarcairól, sikereiről, lehetséges
változatairól adott elő. A kételyek mellett
többek között a bizakodásának is hangott
adott beszámolójában.

Úgy gondolom, nem volt hiábavaló a
szakmai találkozó megszervezése, mivel
az előadások a lehetséges együttműködés-
ről, a kooperációról szóltak. Igaz, a gya-
korlatban sokszor nem éppen az elmon-
dottak valósulnak meg, de legalább a fó-
rum teret biztosított a vélemények ütközte-
tésére is. Az előadások részletes tartalma
az erre a célra megjelentett kiadványban
lesz elolvasható és hozzáférhető.

Hajtman Béla

Fenyő D. György
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Ahhoz, hogy a lévai magyar iskolák
helyzetelemzését megismerje, elfogad-
ja egy nem lévai ember, vissza kell
mennem a múltba vagy száz évre, mert
ezen ismeretek nélkül egy nyugdíjas
pedagógus gondolatait jajgatásnak, si-
ránkozásnak venné, legjobb esetben
megmosolyogná az eszmefuttatását.

Léván a múlt század elején polgári
társadalmi életet éltek tanárok, ügyvé-
dek, orvosok, iparosok, kereskedők, és
igényelték, hogy a kulturális életet irá-
nyítsák a városban és a városhoz tarto-
zó vonzáskörzetben. 1912-ben megala-
kították a Reviczky Társaságot, hogy
intézményszerűen éljék át a város gond-
jait, problémáit, és a város és környéke
lakosságát bevonják egy mozgalmas
kulturális életbe. Az 1800-as évek ele-
jén már volt magyar nyelvű gimnázium
Léván, 1870-ben a pedagógusképzést
biztosították a „képezdében”, tehát volt
kire, kikre s mire támaszkodni, alapoz-
ni, mert tulajdonképpen elsősorban a
tanárok kezdeményezték ennek a társa-
ságnak a létrehozását és munkáját. A
Reviczky Társaság három művészeti
ágban kezdte meg ténykedését: az iro-
dalom népszerűsítése, a zeneoktatás, a
zeneiskola létrehozása és a színházkul-
túra. Besztercebányáról neves zeneok-
tatót, Cziczka Angélát kérték meg a ze-
neiskola beindításához. 1914-ben járt
először a társaság meghívására Móricz
Zsigmond is a városban, sőt tiszteletbe-
li tagnak fogadták el a nagy írót. Ké-
sőbb felesége, a színész Simonyi Mária
is vendége volt a városnak. Sajnos,
1920-tól betiltották a Reviczky Társa-
ságot, megszűnt ez a tudatos népműve-
lői munka, és az első Csehszlovákia
megkezdte a magyarellenes ténykedé-
sét. Szerencsére 1938 és 1944 között,
amikor e terület Magyarország lett, az
itt élő nemzetiség ismét élhetett az a-
dott lehetőségekkel. Ekkor a városban
85 % magyar és 15 % nem magyar pol-
gár élt. Rögtön megjegyzem, hogy ma,
60 év után ez az arány teljesen megvál-
tozott, úgyhogy a városnak a 87 száza-
léka szlovák nemzetiségűnek, 12,5 %-
a magyar nemzetiségűnek vallja ma-
gát. 1945 után minden megszűnt, még
a magyar szó is tiltott volt. 1990-ben
még 15 % fölött volt a magyar polgár

a városban. Nagy fellélegzés volt 1950-
ben, amikor ismét megnyíltak a ma-
gyar iskolák, az alsó tagozat Léván a
kaszinóban, a 12-15 évesek pedig a ka-
tolikus templom mögötti volt katolikus
iskolában kaptak helyet. Ekkor meg-
kezdődött a magyar iskolák hurcolko-
dási kálváriája, mert mindig rosszabból
rosszabb épületbe helyezték a magyar
alapiskolát. A létszámokra visszatérek
még, de megjegyzem, hogy a hurcolko-
dásba belekényszerítették az iskolát,

már csak azért is, mert a létszámok ál-
landóan emelkedtek. 1962-től a zárdá-
ba, az irgalmas nővérek épületébe, a
mai szaktanintézet épületébe költöz-
tették az alapiskolát, 1977-től a sport-
pálya melletti barakkba. 1982-ben pe-
dig a jelenlegi, de a legöregebb „új“
iskola egyik szárnyába hurcoltatták az
alapiskolát, az egyes számú szlovák is-
kola épületébe. Valószínűleg arra szá-
mítottak, hogy a magyar iskola, mint
intézmény, belátható időn belül úgyis
leépül, hisz még saját épülete, titkárnő-
je, gondnoka, takarítószemélyzete sem
volt.  Az állandó létszámcsökkenés
mellett ez az állapot egészen a rend-
szerváltásig tartott. 1990-ben már a he-
tedik új iskolaépületet adták át a város-
ban, de a magyarnak egyszer sem sike-
rült új épületbe költöznie, pedig egy új
épületet új berendezéssel, modern fel-
szereléssel, kabinetekkel, taneszközök-
kel, konyhával, étteremmel, napközik-

kel láttak el, ennek a lehetőségnek a
magyar iskola a mai napig nem örülhe-
tett a fél évszázad alatt, pedig a 4-es
számú iskola építését már magyarnak
szánták, az átadáskor már mégsem az
kapta meg. Tudatos volt mindez, mert
az új épülettel fellendült volna az intéz-
mény, annak a totalitárius rendszernek
ez a tény volt a legnagyobb mulasztása,
amelyet nem lehetett és nem lehet a
mai napig sem megbocsátani. 1965-69
között élte a hőskorát a magyar alap-
iskola: több mint 600 diákja is volt e-
zekben az években, évfolyamonként 3
párhuzamos osztálya is volt az iskolá-
nak. Az érdekesség kedvéért jegyzem
meg, hogy a 65-66-os tanévben 90, a
66-67-es tanévben 92, a 68-69-es tan-
évben 96 végzős hagyta el az iskolát.
1968 után kezdődött az iskolának a lét-
számbeli hanyatlása, több mint való-
színű azért, mert a 68 utáni csalódott-
ság, megfélemlítés, burkolt terror, tu-
datos leépítés következtében draszti-
kusan csökkent a magyar iránti igény.

A középiskolák helyzete sem volt
jobb, hisz a szlovák gimnázium mellett
működött egy-egy magyar osztály éve-
ken keresztül, de ezt is megszüntették,
1975-ben érettségizett az utolsó osz-
tály magyarul. 1975-től óriási űr tá-
madt egészen 2000-ig, a mostani egy-
házi gimnázium létrehozásáig. A szlo-
vák tannyelvű óvónőképzőben is volt
egy-egy magyar osztály, de hol elvitték
átmeneti időszakra Losoncra vagy Ó-
gyallára, aztán visszakerült és változ-
tattak professziót is, nevelőnői képzést
is vállaltak, s ezek a manipulációk tu-
lajdonképpen az alapiskolának a hely-
zetét is negatívan befolyásolták. Na-
gyon jól tudták ezt, mert még egyszerű
ésszel is tudomásul kell vennünk, hogy
egy középiskolát a folyamatosság teszi
színvonalassá. Végül az óvónő- és ne-
velőképzés lehetőségét is megszüntet-
ték a városban. A gépipari szakközépis-
kolában is egy-egy osztályt beindítot-
tak, de ez is nagyon rövid életű volt.
1990-ben, az ún. rendszerváltáskor, re-
habilitálásom után megpályázhattam a
lévai alapiskola igazgatói tisztjét, meg-
nyertem és nyugdíjaztatásomig 5 tan-
éven keresztül az iskola igazgatója vol-
tam. Ezt csupán azért jegyzem meg,

Elmélkedések egy vonzáskörzet nélküli
alapiskoláról
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hogy amikor átvettem az iskolát, akkor
még aránylag gyönge létszámú párhu-
zamos osztályok voltak ötödik évfo-
lyamtól felfelé, az 1–4-en már csak
egy-egy osztály működött. Valószínű,
hogy ez az eufórikus hangulat és egy
demokratikus emberi légkör megterem-
tése vagy legalábbis az igyekezete e-
redményezte, hogy ettől az időtől 5 é-
ven keresztül ismét párhuzamos osztá-
lyok nyíltak fokozatosan minden évben
évről évre. Az előbbiekben már ismer-
tetett helyzetképhez tartozik, hogy az
iskolának még „tanárija” sem volt, te-
hát volt min változtatni. Sikerült is, az
iskola önálló intézmény lett, a létszá-
mok emelkedése kikényszerítette az
iskola vezetését és a tanügyi igazgató-
ságot, hogy újabb pavilont is magáénak
tudhatott, gyarapodtunk létszámban,
modern felszereléssel, és eredményes
munkát végzett a csodálatosan támoga-
tó szülői szövetség és a jó pedagógus-
gárda segítségével. A szülők is rengete-
get dolgoztak, a vezetőség magáénak
érezte az iskolát, számítógépes termet,
könyvtárat, kémiai laboratóriumot stb.
hoztunk létre. Otthona volt, ill. lett az
iskola tanítónak, diáknak, szülőnek. A
legnagyobb gond az volt, hogy az isko-
la ekkorra már elveszítette a körzetesí-
tését, mert a város vonzáskörzetébe tar-
tozó falvakon (Varsány, Bori, Kiskér,
Ladány, Felsőszecse, Kálna, Várad,
Endréd, Tőre, Pél, Nagyod, Zsemlér)
a kisiskolák az előző években sorra
megszűntek, és Léva ilyen értelemben
magára maradt. Megnyugtató csupán
az, hogy ezekből a falvakból vannak
szülők, akik különféle motivációk a-
lapján a zselízi, pozbai, garamszent-
györgyi magyar iskolába járatták gyer-
mekeiket.

Szerencsére a 21. század első évé-
ben létrejött az egyházi gimnázium, el-
ső érettségizői 2005-ben hagyták el az
iskolát, idén a második osztály, és azt
a tényt sem kerülhetjük meg, hogy
szinte minden tanulója ma egyetemen
és főiskolán tanul, itt Szlovákiában,
Magyarországon, de még Csehország-
ban is. Sajnos, a járásban a magyar is-
kolák enyhén sorvadásnak indultak, és
nem hiszem, hogy szerencsés volt a ke-
vesebb gyermekanyag mellett több
gimnáziumot is létrehozni. Zselízen a
négyéves gimnázium mellett a nyolc-
éves is létrejött, Ipolyságon úgyszin-
tén, ott annyiban komplikálódott még

a helyzet, hogy állami és egyházi gim-
názium is működik. Sajnálattal kell ki-
mondani, lehet, hogy meg is köveznek
érte, de ez a járás, ahol 30 % magyar
él, nem bír el ennyi gimnáziumot. Har-
colnak a gyermekért, diákért, szinte
nincs felvételi, minden bátor jelentke-
zőt felvesznek, mert az iskola életéhez,
a fenntartáshoz kell a diák. A helyzetet
csak súlyosbítja az, hogy most, amikor
per koponya az iskola állami pénzügyi
támogatottsága, leszűkíti az iskolai
igazgatóságok lehetőségeit. Ki kell
mondani, bármennyire is fáj: ez a több-
féle gimnázium a színvonal rovására
megy. Mint pozitívumot meg kell emlí-
teni, hogy a lévai tanonciskola immár
második éve nyitott egy-egy magyar
osztályt.

Az óvodai oktatás külön fejezetet ér-
demel. Egyértelmű, hogy az óvodai ok-
tatással nagymértékben biztosítjuk az
alapiskola és így a középiskolák jövő-
jét. Sajnos, a létszámcsökkenés, az ér-
dektelenség itt is észlelhető, ebben az
évben különösen probléma volt a be-
iratkozás körül. Idén csupán hét szülő
íratta be a magyar óvodába a gyerme-
két. A célalap mellett működő beíratási
programbizottság tagjai is próbáltak
segíteni ezen a veszélyes helyzeten, és
olyan véleményre is hivatkozott egy-
két szülő, hogy a lakótelephez közeli
szlovák tannyelvű óvodába íratta gyer-
mekét azzal az elhatározással, hogy
hatéves korában a gyermeket magyar
alapiskolába íratja. Konkrétan olyan
személyekre is hivatkoztak, akik a
múltban is szlovák óvodából kerültek
a magyar alapiskolába, hogy a szlovák
nyelv ebben a korban való elsajátítása
segített a szlovák nyelv tanulásában az
iskolai beiratkozás után.

A programbizottság évek óta aktí-
van bekapcsolódik az iskolába tobor-
zás folyamatába, a körzet minden falu-
jában van egy-egy lelkes ember, aki
tagja a célalap mellett működő beirat-
kozási bizottságnak, nekik is köszön-
hető, hogy az elsősök között több vidé-
ki bejáró gyermek van. Léva nagyon
érdekes abban is, hogy végvár ez a vá-
ros, a várostól északra már az első falu
is tiszta szlovák nyelvű és nemzetiségű
falu. Észre kell vennünk, sajnos, hogy
a nyelvhatár húzódik lefelé, a várostól
délre fekvő falvak is elszlovákosodnak,
és ez egyértelműen azzal magyaráz-
ható, hogy ezekben a falvakban meg-

szűntek a magyar tannyelvű kisiskolák.
A Reviczky Társulás mint célalap segí-
tő kezet nyújt az iskolának ebben a ne-
mes küldetésben. Az eddigi elemzésből
kitűnik, hogy a lévai alapiskolának tu-
lajdonképpen nincs vonzáskörzete,
mert a körzetben már nincsenek ma-
gyar tannyelvű kisiskolák. Tulajdon-
képpen a beíratási programbizottság
körzeti tagjai feltérképezik ezekben a
falvakban a magyar nemzetiségű szü-
lőket, a látogatások és a kapcsolatok
eredményeképpen a mostani alapisko-
lások között több tanulót találunk, akik
a körzet falvaiból Léván látogatják az
alapiskolát.

E hosszúnak tartható elemzésből
eredően nagy feladatok hárulnak a fele-
lősséget vállaló intézményekre és sze-
mélyekre:

1. A programbizottság lelkes háló-
zatát továbbra is még hatékonyabban
kell működtetni, és a potenciális szülő-
ket a gyermek születésétől kezdve meg
kell közelíteni és felkészíteni az anya-
nyelvi oktatás előnyeire, még akkor is,
ha ez bizonyos plusz anyagi és erkölcsi
gonddal jár.

2. A városban a lakótelepeket ilyen
értelemben fel kell térképezni, a kap-
csolatteremtést időben kell elkezdeni.

3. Láthatóbbá kell tenni mindazt a
hasznot, értéket, eredményeket, amit
az alapiskola tesz és elér.

4. A pedagógusoknak értelmiségi-
ként kell megélni az iskolát.

5. Szorosabb kapcsolatot kell tartani
a magyar oktatási intézményeknek, a
civil szervezeteknek, egyházaknak és
a szülői szövetségeknek.

6. Segíteni mindenkinek, aki vállal-
ja a magyar iskolát, születéstől kezdve,
és nem megvárni az óvodás és iskolás
kort.

7. A szlovák óvodák óvónőit is meg-
közelíteni a potenciális magyar gyere-
kek ügyében.

8. Vonzóvá tenni a középiskolát,
gimnáziumot, magas színvonalon mű-
ködtetni, a jó felszereléshez az anyagi-
akat megteremteni.

9. A szülő a hatéves gyerekét ne csak
azért adja magyar iskolába, mert ma-
gyar és a szülő is magyar, hanem azért
is, mert az jó iskola, s mert a városban
az a legjobb iskola.

Újváry László
nyugalmazott iskolaigazgató.

a Reviczky Társaság elnöke
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A Palóc Társaság, a közép-
ső Ipoly mente e kultúraszerető
és hagyományápoló lelkes kö-
zössége immár két évtizede ser-
kenti-mozgatja a palócvidék
magyarságát. Az impulzusadó
és a végrehajtó a fáradhatatlan
elnök, Z. Urbán Aladár. Az ő
szervezésében valósult meg –
több alkalommal – Ipolyságon
az Örökség Népfőiskolai Tá-
bor, amely új színfolttal gazda-
gította a honti régió központjá-
nak kulturális életét. Az ő érde-
mük, hogy felkarolták Sajó Sán-
dor költőnek, Ipolyság szülött-
jének, nemzeti tudatot gerjesz-
tő-építő sajátos hazafias költé-
szetét olyan formában, hogy é-
vente – az idén immár hatodik
alkalommal – megszervezik a
Sajó Sándor-emléknapokat,
melynek szerves része az alap-
iskolások és középiskolások
versmondó versenye. A társren-
dező az idén Ipolyság város
volt.

Sajó Sándorról itt most csak
annyit, hogy 1868. nov. 13-án
született Ipolyságon. Budapes-
ten magyar–latin szakos tanári
oklevelet szerzett, a monarchia
idején több városban tanított, a
két háború között 1918-tól
1930-ig, nyugdíjba vonulásáig
a budapesti Szent László Gim-
názium igazgatója. Tagja volt –
többek között – a Kisfaludy Tár-
saságnak, s levelező tagja a Ma-
gyar Tudományos Akadémiá-
nak. Vezető posztokat töltött be

érdekvédelmi és szakmai peda-
gógusszervezetekben. 1933.
febr. 2-án hunyt el Budapesten.

Költészetének java hazafias
vers. A trianoni diktátum után
egyike azoknak, akik a leghatá-
rozottabban tiltakoznak eme i-
gazságtalanság ellen. A máso-
dik világháború után – az előb-
biekből következően – még
csak nem is említik sem a kö-
zépiskolai, sem az egyetemi
tankönyvek. Egyszerűen szól-
va: az irodalompolitika ad acta
tette a magyar fájdalom egyik
legreprezentatívabb megszólal-
tatóját.

Sajó Sándor költészetének
ébresztésével többen próbál-
koznak. Erről tanúskodik egye-
bek mellett a 2000-ben a buda-

pesti Ménrót Kiadónál megje-
lent Nem akarok gyáva csen-
det... /válogatott magyarság-
versek/ és a Lilium Aurum kia-

dásában /2006-ban/ megjelent
Magyarnak lenni c. válogatás.

Az idei Sajó Sándor-em-
léknapokra 2006. nov. 10–11-

én került sor az Ipolysági Vá-
rosi Könyvtárban. Solmoši
Márta könyvtárvezető meg-
nyitója és Lőwy János polgár-
mester köszöntője után az el-
nöklő Z. Urbán Aladár vezette
az Emlékezés 1956-ra nevet
viselő konferenciát.

Elsőként dr. Marossy End-
re, a budapesti Tizenkét Kará-
tos Magángimnázium történé-
sze tartott előadást 1956 – Fi-
adnak hagyd örökül címmel.
Hasonló című könyvének legiz-
galmasabb részeit mondta el
úgy, hogy minden szövegrész-
hez egy-két képzeletizgató – ál-
talában korabeli – felvételt tár-
sított. A szerző tulajdonképpen
kronológiai sorrendben mondja

el a 13 nap történetét, majd ösz-
szefoglalóan szól a utóvédhar-
cokról, a menekülőkről, a meg-
torlásról és 1956 emlékezetéről.
A gazdagon illusztrált szép ki-
vitelű kiadvány hasznos segéd-
könyve lehetne a szlovákiai
magyar történelemtanításnak
is. Deák Ernő előszóíró – a
könyv fölöttébb hasznos voltát
méltányolva – így foglalja ösz-
sze 1956 jelentőségét: „A ma-
gyar forradalom nem csupán
válasz a nagy nyomorra, ha-
nem mint minden igazi forra-
dalom, a világ, pontosabban az
emberi kapcsolatok újrarende-
zésére törekszik a nép, az egész
emberiség összefüggésrendsze-
rében. Ez a küzdelem elsősor-
ban nem anyagi javakért, ha-
nem ideális célokért folyt, nem
csupán nemzeti szembeszegülés
volt az idegen uralom ellen, ha-
nem a szabadság fellángolása
a társadalomra kényszerített
ideológia ellen.”

Érdekes megközelítésben
szólt 1956-ról Csete Örs, a bu-
dapesti Apáczai Közalapítvány
irodaigazgatója Folklórmotí-
vumok egy 56-os fegyveres élet-
történetében című előadásában.
Több mint száz harcos /résztve-
vő/ történetét hallgatta végig az
előadó. Összehasonlítva az e-
gyéni sorsokat, kereste a hason-
lóságokat és eltéréseket. Az e-
redmény: színes egyénített vál-
tozatú történetek folklórmotí-

Sajó Sándor-napok,
avagy egy költői életmű ébresztése
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Kopjafa 1956 emlékére
Szabadságharcainkra emlé-

keztető ereklyével gazdagodott
a több mint két évvel ezelőtt

megnyílt Ipolysági Magyar
Közösségi Ház udvara. Egy
erdélyi fafaragó, Bodó Zoltán
Károly által anyaországi fa-
anyagból alkotott kopjafa ser-
kentő mementóként áll majd –
reményeink szerint nagyon so-
káig – eme Ipoly menti kisvá-
ros és e ház udvara terebélyes
diófáinak védelmező árnyéká-
ban. Nemzetünk utolsó nagy
szabadságharcának, az 1956-
os forradalomnak apropója ih-
lette a Pongrácz Lajos Társa-
ságot ennek a jelképnek a fel-
állítására.

A november 4-i avatóün-
nepségre mintegy 50-en jöttek
el, főleg az ipolysági magyar
szervezetek és az önkormány-
zat képviselői, valamint Kun
Ferenc, a Rákóczi Szövetség
alelnöke.

Avatóbeszédet Lendvay
Tibor, a Pongrácz Lajos Tár-
saság elnöke mondott. Ebből
idézek: „ A Magyar nemzet a
XIX. századi, a 48-as dicső for-
radalom után a XX. században
is megvívta a maga világra-
szóló és sorsfordító forradal-
mát. Ezek a szabadság szerete-
tét vérrel is megpecsételt ese-
mények tehetik a magyar nem-
zet tagjait büszkévé a világ

bármely részén...
Mit üzen 1956 a mai felvi-

déki magyaroknak? Elsősor-

ban azt, hogy vannak olyan er-
kölcsi értékek, olyan eszmék,
amelyek a XXI. századi mo-
dern társadalmakban, digita-
lizált világunkban sem mennek
ki divatból. Ezek az értékek te-
szik az embert emberré, s az é-
letet élhetővé. Ilyen értékek: a
szabadság eszméje, a tisztessé-
gé, a hűségé, a szolidaritásé,
az összefogásé. Ezek az eszmék
táplálták és jellemzik a legutol-
só, az 50 évvel ezelőtti magyar
forradalmat.

1956 azt üzeni nekünk, fel-
vidéki magyaroknak – több
mint 80 év önálló történelem
és kisebbségi lét után –, hogy
a szabadság számunkra sokkal
fontosabb, mint a többségi
nemzethez tartozók számára.

Nekünk a szabadság olyan
fontos, mint a mindennapi
kenyér. Hiszen naponta kell
megtapasztaltunk korlátait,
naponta kell őriznünk nyel-
vünk tisztaságát, naponta kell
vállalnunk identitásunkat. Azt
is el kell döntenünk minden
nap, hogy mit és mennyit ad-
junk fel belőle. Mert tapasztal-
juk azt is, hogy vannak köztünk
sokan, akik identitásukból csak
azt vállalják, ami pillanatnyi
hasznot hoz, ami egyénileg ki-
fizetődő, de a közösségért nem
vállalnak felelősséget, nem
vállalják a közös kisebbségi
sorsot.”

Kun Ferenc „biztatásnak”
minősítette köszöntőjét, jelez-
ve, hogy a Rákóczi Szövetség
jövőképe: a kisebbségi ma-
gyarság támogatása és a világ
magyarságának termékeny e-
gyüttműködése.

Pálinkás Tibor Csemadok-
elnök köszöntő szavaiban szin-
te végigpásztázta történelmünk
szabadságharcait, s hangsú-
lyozta azok tudaterősítő szere-
pét.

Az avatóaktust gazdagítot-
ta Vas Ottó /Vörösmarty: A
vén cigány/, illetve Köpönczei
Csilla /Márai: Halotti beszéd/
szavalata, valamint Bodonyi
András zenés programja.

A kopjafán ez a szöveg ol-
vasható: A SZABADSÁGÉRT ÉLE-
TÜKET ÁLDOZÓK ÉS 1956 HŐSEI-
NEK EMLÉKÉRE.

Korpás Pál

vumokkal gazdagítva, melyek
összesítése a forradalom tartal-
mi gazdagságát tükrözi.

Nagy figyelemmel kísérte a
hallgatóság a budapesti Szabó
A. Ferencnek, a Zrínyi Miklós
Nemzetvédelmi Egyetem taná-
rának Emberveszteségek Ma-
gyarországon 1956-ban című
előadását. A közvetlen buda-
pesti eseményeknek, a vidéki
városokban történő mészárlá-
soknak, a 120 ezres szovjet had-
erő beavatkozásának, a leverés
utáni megtorlásoknak, ítéletek-
nek hivatalosan elismert halá-
los áldozata 2502. Az előadó
szerint ennél sokkal több volt.
Megállapította, hogy több mint
200 ezer, főleg fiatal hagyta el
az országot – félve a megtorlás-
tól meg egy újabb háború kirob-
banásától. Véleménye szerint
ennek következményeként a
következő években 8-10 ezerrel
kevesebb gyermek született az
országban. Az elhangzott és té-
nyek által sugalmazott gondo-
latok nálunk is szélesebb nyil-
vánosságot érdemelnének.

A konferencia záróakkordja-
ként Patakiné Kerner Edit
salgótarjáni előadóművész és
T. Pataki László író közremű-
ködésével bemutatásra került a
már fentebb említett Sajó Sán-
dor-kötet.

A másnapi szavalóverseny,
amelyen Sajó-versek és költő-
ink magyarságversei hangzot-
tak el, 20 résztvevője a határ
mindkét oldaláról verbuváló-
dott: Vácról, Balassagyarmat-
ról, Salgótarjánból, Dejtárból,
Bernecebarátiból; Ipolyságról,
Ipolybalogról, Lukanyényéről,
Ipolynyékről és Csábról. A Pa-
takiné Kernes Edit, T. Pataki
László és Sándor Zsombor
/csíkszeredai színész/ így jutal-
mazta a teljesítményeket.

Alapiskolások: 1. Tóth Teréz
/Lukanyénye/, Várközi Patrí-
cia /Ipolynyék/, 3. Zuber An-
gelika /Lukanyénye/.

Középiskolások: 1. Horváth
Zoltán /Balassagyarmat/, 2. Kö-
pönczei Csilla /Ipolyság/, 3. Bu-
gyi Anna /Balassagyarmat/.

A kétnapos program Sajó
Sándor emléktáblájának meg-
koszorúzásával ért véget.

Korpás Pál

2006. november   PEDAGÓGUSFÓRUM           29



„Mindig a mélyből meríts,
a felszín csak játszik,
csak a lényeget tekintsd,
ne azt, ami látszik:”

(Koncsol László)
A 2004/2005-ös tanévben fennállásá-

nak 50. évfordulóját ünneplő s ez alkalom-
ból Jókai Mór nevét felvevő volt Béke Ut-
cai Alapiskolát a múlt század ötvenes évei-
ben a nagy üzemmé kiépülő hajógyár dol-
gozóinak gyermekei számára építették. Ez
az iskola járásszerte híressé vált összetartó,
a szülőkkel partnerkapcsolatot ápoló, a te-
hetséggondozásra nagy súlyt helyező tan-
testületéről. Az idők folyamán (sok más
mellett) hagyománnyá vált a tanév végi mű-
soros est megrendezése, hogy a gyerekek
bemutassák a különböző szakkörökben
végzett szorgalmas munkájuk eredményét.
A múlt tanévben sem volt ez másként.

A helyi városi művelődési központ 600
nézőt befogadó színházterme csaknem
megtelt. A műsoros estet egy aprócska el-
sős kislány, Tóth Réka Márta nyitotta Ber-
tók László Sötétben nem látok aludni című
versével, a nézők körében nagy derűt ki-
váltva s nagy sikert aratva. Ezután Vörös
Mária, az iskola igazgatónője a köszöntő
után felsorolt néhányat a „legek” közül. A
legnagyobb eredmény azonban az, hogy
minden végzős kilencedikesnek sikerült
elhelyezkedni. Szólt arról is, hogy az isko-

la hírnevét öregbítik az olyan (már hagyo-
mánnyá vált) saját rendezvényei, mint a
Vox humana – a komáromi énekkarok
fesztiválja vagy a Jókai és kora országos
műveltségi vetélkedő.

A kétórás műsor nem tűnt hosszúnak,
mert a szereplők felszabadultan, természe-
tesen mozogtak a színpadon. (Érik az „ott-
honos iskola” gyümölcse?) Mert az őket
felkészítő pedagógusok (a műsor bizonyí-
totta) értői a szakmának, kiváló ismerői a
gyermekléleknek; és nem akartak minden-
áron „szórakoztatni”. A „tiszta forrásból”
merítve, a gyermeki kreativitásra építve
mertek alkotni. Öröm volt hallani a szép
magyarsággal verset, prózát mondókat:
Panyi Orsolyát (1.B), Lakatos Lilit
(2.A), Čulák Nikolettet (3.A), Varga E-
nikőt (7.A) és Jókai Ágnest (9.A), a jele-
netet előadó negyedikeseket; a „kis-” és
„nagykórus“, valamint a volt diákokból
verbuválódott Gaudium vegyeskar szépen
csengő énekét; a tehetséges zongoristák,
Kiss Dalma (7.A) és Vrábel Veronika
(8.A) játékát, az iskola hangszeres kamara-
együttesének muzsikáját; és látni az 1., 3.,
4. és 8.A osztályosok ízlésesre koreografált
„színpadi táncát”, a szertornacsapat hangu-
latos bemutatóját, továbbá az Ismerd meg
világ a magyar tehetséget! elnevezésű te-
hetségkutató verseny felvidéki középdön-
tője 1. helyezettjének, az iskola néptánco-

Hagyományápolás a Jókai Mór Alapiskolában
sainak fergeteges fellépését. Mikor ilyen
kiválóan összeállított pergő, színvonalas
(s ettől) sikeres műsort látok, s a „szakma”
/a tanügyet irányítók, a tanfelügyelet/ meg
sehol, dühösen teszem fel a (költői) kér-
dést: Ők vajon hol vannak ilyenkor? Egy-
egy ilyen rendezvényen lehetne „megta-
nulni”, milyen a mai gyerek, mi mindenre
képes, ha biztosítják számára a sikerél-
ményt. Egy ilyen műsor többet árul el egy
iskoláról, mint (a gyakorló pedagógust po-
rig alázó) a semmit meg nem oldó, a seho-
va nem vezető, (ezért) a jelen formájában
teljesen felesleges és mégis létező – a be-
csontosodott tantervi előírásokhoz görcsö-
sen ragaszkódó, papírháborúra épülő – ún.
„inspekció”. De az is érthetetlen számom-
ra, hogy az ilyen vagy hasonló rendezvé-
nyekre miért nem jönnek el a meghívott
médiumok.

A Jókai Mór Alapiskolában az is hagyo-
mánnyá vált, hogy minden tanév végén az
iskola épületében tablókon olvasható a kü-
lönböző versenyeken sikeresen szereplő
tanulók és felkészítőik neve.

Bravó, Jókai Mór Alapiskola! További
sikeres oktató-nevelő munkátokhoz gyere-
ket, szülőt, pedagógust egyaránt lélekben
erősítő, rendezvényeitek megvalósításá-
hoz hasznos, összetartó csapatmunkát kí-
vánunk!

Stirber Lajos

A Dunaszerdahelyi Regionális Pedagógiai Központ a
Szülőföld Alap támogatásával saját vonzáskörzetében három
helyszínen rendez találkozót az új polgármesterekkel, melyre
az iskolaigazgatókat, az óvodai beíratási program helyi szer-
vezőit és a helyi célalapok elnökeit és vezetőit hívjuk meg.

Helyszínek és időpontok
Dunaszerdahely – december 11. (hétfő) 10.00-kor a város-

háza tanácstermében
Nagymegyer körzete Ekecsen – december 13. (szerda) 10.00-

kor a községházán
Somorja – december 12. (kedd) a Fórum Intézet tanácster-

mében 14.00-kor
Mindhárom helyszínen:

– három rövid előadás lesz (pedagógus, pszichológus, nyel-
vész vagy tapasztalatokkal rendelkező közalkalmazott), ezt kö-
vetően tanácskozás az anyanyelven való oktatásról, művelődés-
ről és a köznyelvről;

– a meghívottak köre a következő: az adott körzet iskolafenn-
tartói, a magyar tannyelvű alapiskolák igazgatói, óvodai prog-
ramfelelősök, a város és vidéke célalap elnöke és vezetőségi
tagjai;

– a programban az anyanyelven való művelődés szempont-
jából a beiratkozási program témája mellett az iskolával, óvo-
dával kapcsolatos hivatalos nyelvhasználat problémakörét is
megvitatjuk és az anyanyelv használatát a községi és városi
hivatalban, utcákon, tereken;

– a tervezetet Hecht Anna dolgozta ki és irányítja az előadó-
kat és cikkírókat; a szervezőmunkát a Dunaszerdahelyi TV el-
nöke (Gúgh Béla) koordinálja, a helyi pedagógusszervezők
(Dunaszerdahelyen Fekete Anikó, Ekecsen Tóth Mária, So-
morján Horváth Lajos) adminisztrációs munkáját Dunaszer-
dahelyről Görcs Márta segíti, a statisztikai adatok gyűjtését
és feldolgozását Török Tamás végzi.

Előadók:
– az SZMPSZ részéről mindhárom helyszínen Hecht Anna,
– pszichológusok (Strédl Terézia, Németh Margit, Forró

Zsuzsanna),
– a Gramma Nyelviroda munkatársa Szabómihály Gizella,
– dr. Fóthy János, Tóth Ilona, akik már korábban is íráso-

kat küldtek és tudósítottak a beiratkozás témáról.
Bővebb felvilágosítás: Gúgh Béla (tel.: 0908-598675)
Dunaszerdahelyi RPK – Hecht Anna (tel.: 0905-439111).

Regionális fórumok az iskolai beiratkozásról
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„Vannak, akik azt hiszik, hogy a futball
olyan fontos, hogy úgyszólván élet-halál
kérdése. Mindig nagyon elszomorít, ha i-
lyesmit hallok. Biztosíthatok mindenkit,
hogy a futball sokkal, de sokkal fonto-
sabb!” (Bill Shankly)

2006. október 13-ától október 15-éig
került megrendezésre a magyar cserkészek
hagyományos labdarúgótornája, azaz a Li-
liom Kupa. A Szlovákiai Magyar Cser-
készszövetség rendezvényén 14 csapat 100
cserkésze vetélkedett egymással a legjobb-
nak járó serlegért. A helyszín Szalka köz-
ség sportpályája volt, ahol két kispályán
küzdöttek a lelkes játékosok.

A résztvevők pénteken este érkeztek,
ekkor zajlott le a megnyitó, valamint a sor-
solás. A csapatok két ötös és egy négyes
csoportba kerültek. A csoportokon belül a

szombati nap folyamán mindenki játszott
mindenkivel, s így vasárnapra kialakult a
legjobb 8 mezőnye. Innentől kezdve egye-

Az SZMPSZ a Szülőföld Alap támoga-
tásával egy több mint 80 oldalas színes
kiadványt jelentetett meg a a tavalyi isko-
laévben megszervezett Kincskeresők el-
nevezésű diákpályázat lefolyásáról, a pá-
lyamunkák tartalmáról, eredményeiről. A
sok színes felvétellel illusztrált pályázati
összefoglaló egy-egy példánya az elmúlt
hetekben eljutott a szlovákiai iskolák
többségébe.

Szanyi Mária, a verseny főszervezője
a pályázat kapcsán így összegzi tapaszta-
lait: „...kincseket találtunk, helyesebben

Regionális értékeket felkutató diákok pályázati összefoglaló

Kincskeresők

VI. LILIOM KUPA
nes kieséses rendszerben folytatódtak a
küzdelmek. A végjáték telítve volt megle-
petésekkel, a döntőbe nem sikerült bejut-
nia a címvédő budapesti AC Párnának és
a háromszoros bajnok palásti Plast Boys-
nak sem. A döntőben a féli Én és a Töb-
biek, illetve a palásti Kispad TC találko-
zott egymással. Végül az utóbbinak sike-
rült diadalmaskodnia 2-1-re, s vihette haza
a díszes serleget.

Ezúton mondunk köszönetet Vanda
Károly lelkiatyának és Valasek Árpád
polgármesternek, hogy hozzájárultak a
rendezvény sikeréhez. Tavasszal ismét ta-
lálkoznak a lelkes focibarát cserkészek.

Haris Richárd (Párkány)

1.   Név, titulus (a személyazonossági alapján)
  Név: ................................................................................................................
  Nőknél leánykori név:  ...................................................................................

2.  Pontos lakcím – irányítószám, község, utca, házszám (a személyazonossági
      alapján):    Ir. sz. ..................... Község: ........................................................

 Utca, hsz.: .......................................................................................................
3.  Születési hely, dátum

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

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

Buzgó Rita,  az SZMPSZ gazdasági felelőse

A cikkírók munkaszerződéséhez a következő adatokra van szükség:

Munkatársaink figyelmébe

Megjelent:

megtaláltuk, újra felfedeztük „kincsein-
ket”, s a legnagyobb értéket, szülőföldün-
ket, amelyen akkor érezhetjük magunkat
otthon, ha megismerjük igazi értékeit, a-
melyek lámpásként mutathatják az utat a
mai fogyasztói társadalom útvesztőiben
gyermeknek, felnőttnek egyaránt.”

„Kívánom, hogy ez a kiadvány szolgál-
ja a diákok kutatómunkájának népszerű-
sítését és alapozza meg a folytatást” – írja
a kiadvány bevezetőjében Pék László, az
SZMPSZ elnöke.

-lt-
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2006. október 23-án délben zárult
az elmúlt évek egyik legsikeresebb
cserkész-világtalálkozója, a JOTI, ill
a JOTA.

Amikor a fiatalok a világ más cser-
készeit szeretnék megismerni, külön-
böző nemzetközi rendezvényeken ve-
hetnek rész. Nálunk még kevesen tud-
ják, hogy évente lehetőségük van több
százezer cserkésszel találkozni anél-
kül, hogy kitennék lábukat szűkebb
otthonukból. Elég hozzá egy adóenge-
délyes rádióamatőr adó-vevő készülék
vagy egy internetre csatlakoztatott
számítógép. Az előbbi segítségével a
rádiós világtalálkozón, a JOTA-n
(World Scout Jamboree On The Air),
az utóbbival az internetes világtalál-
kozón, a JOTI-n (World Scout Jambo-
ree On The Internet) vehet részt az ér-
deklődő minden év október harmadik
hétvégéjén. Idén is így történt.

A Szlovákiai Magyar Cserkészszö-
vetség kis csapata (1 érsekújvári, 1 ko-
máromi és 2 nagymegyeri cserkész)
nagy lelkesedéssel készült az interne-
tes találkozóra. Első lépésben regiszt-
ráltuk magunkat a találkozó hivatalos
adatbázisában, majd pénteken este el-
kezdődött a nagy kaland. Folyamato-
san kerestük az alkalmakat, hogy régi
ismerősökre találjunk, és természete-
sen ismerkedni sem felejtettünk el.
Használatba vettük az internet minden
csatornáját, az e-mailtől egészen a
skype internetes telefonig. A hétvége
során több tucat ismerőssel sikerült
felvennünk a kapcsolatot, de aminek
jobban örültünk, hogy közel két tucat
új ismerőst is találtunk Németország-
ból, Csehországból, Ausztráliából, Ma-
gyarországról, az Amerikai Egyesült
Államok több államából, Oroszor-
szágból. Még az itthoni Szlovák Cser-
készszövetség (Slovenský skauting)
néhány, számunkra ismeretlen tagjá-
val is sikerült felvennünk a kapcsola-
tot. A virtuális találkozó az egész csa-
patnak nagy élményt és új lehetősége-
ket jelentett, s csak biztatni tudunk
mindenkit, hogy legközelebb ők is
kapcsolódjanak be.

Csémi Szilárd – Kismedve
az SZMCS csapat tagja

kismedve@2006.jotajoti.org

A Szlovákai Magyar Cserkész-
szövetség (SZMCS) már megala-
kulása óta törekszik arra, hogy ré-
sze legyen a Cserkészek Világszer-
vezetének (WOSM). Ez, sajnos, kí-
vülálló okok miatt eddig nem sike-
rült, ugyanis a WOSM alapelve,
hogy egy országból csak egy szö-
vetség lehet tagja a világszervezet-
nek. Így a legtöbb alkalommal az
SZMCS tagjai nem is vehetnek

A JOTA alkalmával cserkészek ke-
resik egymással a kapcsolatot adóen-
gedélyes rádióamatőr adó-vevő ké-
szülékek segítségével, beszélgetnek
cserkészélményeikről, az országunk-
ról, szokásainkról, cserkészcsapa-
tunkról, üdvözleteket váltanak és ki-
cserélik egymás címét. Becslések sze-
rint körülbelül félmillió cserkész csat-
lakozik a rendezvényhez szerte a föld-
kerekségen, olyan vidékeken is, ahol
talán még elektromos áram is csak ge-
nerátorból van, és telefonról vagy in-

Világtalálkozón
vehettünk részt

A JOTA és JOTI

ternetről legföljebb hallomásból tud-
nak az emberek. Első alkalommal
1958-ban szervezték meg. Sok cser-
kész pont ezáltal ismerte/ismeri meg
más tájak cserkészetét. Sokszor a ta-
lálkozó az „éterben” életre szóló kap-
csolatok, barátságok kezdete, későbbi
utazások és közös projektek alapjaivá
válik.

Hasonló elgondolással szervezik
meg a JOTI-t is, mely nagyon hasonlít
a JOTA-ra. Csak itt a cserkészek a
kapcsolatot számítógép segítségével
tartják. 1996 óta szervezik, s évről év-
re egyre többen kapcsolódnak be a
rendezvénybe. A kapcsolattartásra
minden, az internet nyújtotta lehetősé-
get kihasználnak a résztvevők, cse-
vegnek-csetelnek, speciális e-mail
konferenciákon vehetnek részt, alkal-
mi honlapokat készíthetnek és látogat-
hatnak meg, e-maileket küldhetnek
egymásnak szövegekkel, zenével,
hangokkal, esetleg mozgóképekkel,
de beszélgethetnek is egymással, vagy
akár videokonferenciát is tarthatnak
a kontinensek között.

részt annak programjain. Viszont
vannak kivételes WOSM rendez-
vények, amelyeken a felvidéki ma-
gyar cserkészek teljes jogú tagként
vehetnek részt. Ilyen volt 2006 nya-
rán az ORBIS 2006 Közép-euró-
pai Cserkésztalálkozó, vagy ilyen a
JOTA/JOTI is. Bízunk benne, hogy
egyszer kisebbségi cserkészszer-
vezetként az SZMCS is tagja lehet
a Cserkészek Világszervezetének.

mailto:kismedve@2006.jotajoti.org
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