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„Vegyétek észre, ha egy gyerek különleges, nem azért különleges,
mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni." 

(Szabó Magda)

„... A gyermek spontán rajzolgatása az expresszív alkotóképesség
példája. Fontos jellemzője ennek a szintnek a spontaneitás és a sza-
badság; ez az a fundamentum, amelyen a nagyobb alkotóképességű
tehetségek kibontakoznak... Minél nagyobb mértékben engedik a
gyermeknek, hogy spontán és független legyen, annál kreatívabb
lesz. Kevés dolog árthat jobban a gyermek alkotó fejlődésének,
mintha megmondják neki, hogy a rajza nem hasonlít semmihez,
vagy nem jók az arányai, vagy nem megfelelő színeket használt. " 

(Irving A. Taylor: Az alkotó folyamat természete)
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Tehetséggondozó programok és a pedagógusok továbbképzése 
A szlovákiai magyar iskolák diákjai az elmúlt év-

tizedekben jelentŒs eredményeket értek el a külön-
bözŒ tanulmányi versenyeken, melyek az oktatási
folyamat eredményességét, és a tehetségek irá-
nyában elhivatott felkészítŒ pedagógusok, szakta-
nárok, diák mıvészeti csoportok vezetését felvál-
laló pedagógusok áldozatos munkáját dicséri. A
szlovákiai tantárgyi olimpiák, az SZMPSZ és to-
vábbi civil szervezetek által meghirdetett tanulmá-
nyi versenyek, megmérettetések és seregszemlék
sikerei bizonyítják ezt a megállapítást. 

Azért, hogy iskoláinkban ez a munka még ered-
ményesebb legyen, s hogy a magyar iskolák a cél-
irányos és következetes tehetséggondozással is
bizonyítsák létjogosultságukat, szövetségünk, le-
hetŒségeihez mérten, a jövŒben szakmailag és
szervezésileg még inkább segíteni kívánja az ez
irányú tevékenységet folytató kollégákat, egyben
számít munkájukra nemcsak az intézmények kere-
tein belül, de regionális és országos szinten is.

Az SZMPSZ tavalytól tagként vesz részt a buda-
pesti Nemzeti TehetségsegítŒ Tanács munkájában,
mely szövetségünkön keresztül szakmailag és
anyagilag is segíteni kívánja a szlovákiai magyar di-
ákok tehetséggondozó programjait. Tájékoztatásul
ajánljuk a www.tehetségpont.hu honlapon találha-
tó szakmai anyagokkal való megismerkedést. 

A Nemzeti TehetségsegítŒ Tanács, Csermely Pé-
ter professzor irányításával a Magyar Géniusz
Program keretei között igyekszik elméletileg meg-
alapozni, és a támogatási formák kialakításával a
gyakorlatban is létrehozni a magyarországi és a

kárpát-medencei magyar fiatalok tehetséggondo-
zásának rendszerét. Ennek a programnak részese
kíván lenni az SZMPSZ is, ugyanakkor mindent el-
követünk, hogy a hazai EU pályázati források el-
nyerése is segítse ezt a tevékenységet. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
koordináló feladatot látott el a Debreceni Egyete-
men 2007. december 9-14. között megvalósult
pedagógus-továbbképzés megszervezésében. A
képzés résztvevŒi az elŒadások során foglalkoztak
a tehetség fogalmával, a tehetségmítoszokkal és

tehetségmodellekkel, a tehetség erŒforrásaival, a
tehetségazonosítás és a tehetségfejlesztés kérdés-
körével, a kreativitásfejlesztéssel, az iskolai tehet-
séggondozás kritikus pontjaival, a magyarországi
és a külföldi komplex tehetséggondozó progra-
mok hatásvizsgálatával. Czeizel Endre a tehetsé-
gesség genetikai megközelítésének problémáit
boncolgatta. A kollégák egyéb szabadidŒs progra-
mok mellett múzeumi kalandtúrán vettek részt a
Déri Múzeumban, illetve a sárospataki Árpád Ve-
zér Gimnáziumban betekintést nyertek az iskola
Arany János Tehetséggondozó Programjába. A to-
vábbképzés a Magyar Köztársaság Oktatási és
Kulturális Minisztériuma és a Szlovák Köztársaság
Oktatási Minisztériuma közötti kétoldalú együtt-
mıködési szerzŒdés értelmében valósult meg.

Szövetségünk együttmıködési megállapodást
írt alá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógi-
ai Szakmai, Szakszolgálati és KözmıvelŒdési Inté-
zettel, melynek lényege többek között:
■ tehetségpontok kialakítása és mıködtetése,
■ a szlovákiai magyarság tehetséggondozó prog-

ramokba való bekapcsolása,
■ tehetséggondozó szakemberek képzése.

A 2008. áprilisában Rozsnyón megvalósuló Or-
szágos Közoktatási Konferencia témája szintén a
tehetséggondozás lesz. Terveink között szerepel
egy 60 órás szakemberképzés, mely a tehetség-
pontokban kialakítandó szakmai feladatok ellátását
kívánja megalapozni.

Pék László

A debreceni továbbképzés résztvevői
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Fáklyafény hiánya
Jövőnket féltő aggódás tölt el. De nem

tudom, mást is, vagy inkább a közömbös-
ség uralja a lelkeket?

Valaha – nem is olyan régen – volt a ho-
ni, maroknyi értelmiségnek egy csipetnyi
része, amelyik önszerveződéssel képes volt
felvenni a nemzethű többségiek prominen-
sei által odadobott kesztyűt. Őket egy ma-

gasztos cél, nagy cél vezérelte. Mindent megtenni az ellen, ami
a kisebbségi kultúránk alapkövét megkérdőjelezetté teheti. Le-
het, hogy még ismerősek a nevek: Fliegel, Slavkovská, Ferko,
Ladislav Deák. A Pedagógusszövetség – merthogy arról beszé-
lek – apró sejtjei spontán szembeszegültek a „nemzetiek“ kez-
deményezéseivel. Ezt hamarosan követte az SZMPSZ általi til-
takozás, beleértve annak legfelsőbb vezetését. 

De hol van már a tavalyi hó?
Az értelmiség – van egyáltalán ilyenünk? – elnémultan

hallgat. Sőt, nem csak az értelmiség. Igaz, a hangoskodásra
csak ráfázni lehet. Hajdanán is ráfizettek sokan. Hány iskola-
igazgatót, iskolaügyi elöljárót, „sorkatona” tanítót menesztet-
tek, megfélemlítettek, helyeztek vakvágányra! Megérte? Attól
függ, kinek az oldaláról nézzük. Ha nem érte volna meg, akkor
ma megnézhetnénk magunkat. Az iskola, a kultúrház és a
templom csak emlékeztetne, de nem gyakorolná a tán még lé-
tező kisebbségi jogainkat.

Nem akadt kétszáz ember például Komáromban, hogy meg-
gátolják a magyar szöveg levételét a Múzeum homlokzatáról.
Nem volt spontán tiltakozás az iskolákban működő(?) Pedagó-
gusszövetség akár parányi kis sejtje részéről, mely kimondta
volna: nem kérünk a többségi nemzet „atyáskodásából”! Nem
emelte fel szavát a szlovák, a történelem szakos szakember a
történelmi ferdítések ellen. A korábbi „helyzethez“ viszonyítva
fordított helyzet alakult ki. Néhány merészebb újságíró kivéte-
lével csak a Pedagógusszövetség legfelsőbb vezetése hallatta
hangját. Nyomatékos háttér és támogatás híján.  

Félünk! Pedig tudnunk és látnunk kellene, hogy a Fliegelek,
Slavkovskák és Ferkók helyébe újak léptek: Mikolajok, Deá-
kok, Demkok, és még sorolhatnám.  Félünk, mert amúgy is szo-
rongatott helyzetben vagyunk. Kevés a gyerek, leépítik az isko-
lákat, útilaput kötnek a pedagógus talpára. De hát, ha kell, ak-
kor emelt fővel távozzanak!

Az adventi koszorún már rég csonkig égett az utolsó gyertya
is. Vele az utolsó reménysugár is kialudt? Csak remélhetem,
hogy nem. Közismert, hogy a sötétség az aljasan gondolkodók
ugródeszkája, igazi táptalaja. A sötétség ellentéte a fény. Az új
esztendőben gyújtsunk fényt sugárzó fáklyát – most mindegy,
hogy értelmiségi, vagy sem –, hogy biztosan lépdeljünk nemze-
ti kisebbségi utunkon!

Rajtunk múlik! 
Varga Frigyes

nyugalmazott pedagógus  

Nagymegyeren, 2008. januárján
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A közelmúltban Pék László, a

Szlovákiai Magyar Pedagógusok

Szövetsége elnöke és Jókai Tibor,

a Központi Iroda vezetője Sza-

badkán járt az Észak-bácskai

Magyar Pedagógusok Egyesülete

közgyűlésén, majd az ezt követő

közoktatási konferencián. 

A Vajdasági Tanítóképző Főisko-
la dísztermében az egyesület kül-
dötteit és a vendégeket De Negri
Ibolya elnök köszöntötte. Köszön-
tőjében kitért arra, hogy az 1995-ös
induláskor a magyar kisebségi ok-
tatás problémáit jól ismerő pedagó-
gusokból valódi szakmai szervezet
alakult. 

Az MK Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériuma nevében Király Anna-
mária miniszteri főtanácsos üdvö-
zölte a délvidéki magyar pedagógu-
sokat. Köszöntőjében kitért arra,
hogy a Kárpát-medencei pedagógus-
szövetségek, egyesületek a szakmai
tevékenységen túl sok esetben olyan
feladatokat is ellátnak, amelyek az
állam feladatai lennének. Hangsú-
lyozta, hogy a minisztérium tovább-
ra is támogatja és kiemelten fontos-
nak tartja a pedagógusszövetségek,
egyesületek munkáját. 

Pék László köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy az anyaország hatá-
rain túl élő magyar  pedagógusok-
nak nélkülözhetetlen az anyanyel-
ven történő továbbképzés, a szak-
mai találkozások és a véleménycse-

re. Fontos, hogy a kisebbségben ok-
tató pedagógusok látogassák egy-
mást, ismerjék egymás munkáját és
iskolarendszerét.

Az egyesület alelnöke beszámoló-
jában hangsúlyozta, hogy a 2007-es
évben számos regionális szakmai to-
vábbképzést szerveztek, a nyár fo-
lyamán került megrendezésre a XI.
Nyári Akadémia. A nemzeti öntudat
szempontjából a magyar tagozatra
járó tanulóknak fontosak az anya-
nyelvi tematikus szaktáborok és a
tanulmányi versenyek. Az MK Ok-
tatási és Kulturális Minisztériuma
jóvoltából 20 pedagógus vett részt
magyarországi nyári továbbképzé-
sen. Az egyesület képviselői több
magyarországi szakmai konferenci-

án képviselték a vajdasági magyar
pedagógusokat.  

Az egyesület elnöke a továbbiak-
ban felvázolta a 2008-as év munka-
tervet, majd módosították az alap-
szabályt. A közgyűlés végezetül nyi-
latkozatban fogalmazta meg a vajda-
sági magyar pedagógustársadalmat
foglalkoztató legfontosabb problé-
mákat.

A közgyűlést követően kezdődött
az a közoktatási konferencia, ame-
lyen a nyitóelőadást Dr. Benedek
András tartotta A tanítás-tanulás új
dimenziói a digitális pedagógiai tér-
ben címmel.  

A megszokottól eltérő módon az
előadó arra kérte a hallgatóságot,
hogy vegyék elő és kapcsolják be
mobiltelefonjaikat. Hangsúlyozta,
hogy ma még zsörtölődnek a taná-
rok, ha az órán megszólal a diákok
mobiltelefonja. Ám hamarosan el-
jön az idő, amikor a pedagógus az
óra kezdetén azt mondja diákjainak,
hogy vegyétek elő a füzetet és a mo-
biltelefont! 

A számítógép, az mp3-as lejátszó,
a digitális fényképezőgép ma már
mindennapjaink részeivé váltak. A
maroktelefon ezeknek az eszközök-
nek a használatával függ össze.

Sokszor nem is jut el a tudatun-

kig, hogy ezekkel is tanulunk, hogy
ezekkel is lehet oktatási célokat
szolgálni. Amikor ezeket az eszkö-
zöket elkezdjük kombinálni, kiala-
kul egy rendszer, a digitális pedagó-
giai tér.

Nem a hagyományos oktatási for-
ma eltörlése a cél, hanem az új esz-
közöknek az alkalmazása és beépí-
tése az oktatás folyamatába. Az is-
kolában továbbra is iskolapadba ül-
nek a diákok, a falon tábla van, de a
hagyományos táblát felváltja az in-
teraktív tábla. Ma már az írásvetítő
helyett projektort használunk, ez-
zel még nem fog átalakulni az okta-
tás tartalma, csak az osztályter-
mekbe virtuálisan bejön a világ, és
ilyen eszközök tudatos és célszerű
használatával fejlődhet a diákok
kommunikációs készsége és kreati-
vitása.

A konferencia további részében
szakcsoportokban dolgoztak a pe-
dagógusok, ahol lehetőség volt a leg-
újabb pedagógiai módszerek megvi-
tatására és véleménycserére.

A konferencia befejezése után a
szlovákiai vendégeket a történelmi
városházán Pintér Molnár Edit főta-
nácsos fogadta, akivel a szakmai
együttműködés lehetőségeiről tár-
gyaltak. /jt/

Látogatóban az Észak-bácskai 
Magyar Pedagógus Egyesületnél

Pék László köszönti a vajdasági magyar pedagógusokat

A rendezvény résztvevői és vendégek
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Az alábbiakban Balogh László-

nak, a Magyar Tehetséggondo-

zó Társaság elnökének a tehet-

séggondozás alapkérdéseivel

kapcsolatos egyik írása rövidí-

tett változatát közöljük.

A XX. század utolsó harmadában
egyfelől világszerte sokasodtak a
kutatások a tehetség-témakörben,
másfelől egyre több fejlesztő prog-
ram indult az iskolákban, valamint
más tehetséggondozó műhelyek-
ben. Mostanra kialakult egy olyan
bázisa az ismereteknek, módsze-
reknek, amelyek biztos alapot jelen-
tenek a tehetséggondozó progra-
mok továbbfejlesztéséhez. Az aláb-
biakban a kutatásokból a legfonto-
sabbakat emeljük ki, amelyek kiin-
dulási pontjai lehetnek a hatékony
tehetségfejlesztésnek.  

I. A TEHETSÉG FOGALMA,
FAJTÁI
A tehetséget leíró teóriákból ma

legáltalánosabban a Renzulli-féle az
elfogadott. Ez a modell a tehetség
négy összetevőjét emeli ki:
◗ átlag feletti általános képességek,
◗ átlagot meghaladó speciális ké-

pességek,
◗ kreativitás,
◗ feladat iránti elkötelezettség.

Az átlag feletti általános képessé-
gek közé tartozik például a magas
szintű elvont gondolkodás,  fejlett
anyanyelvi képességek, jó memória,
hatékony információfeldolgozási
stratégiák stb. Ezek szerepe termé-
szetesen más és más az egyes speci-
ális tehetség-területeken.

A speciális képességek adják
meg a jellegzetességét a tehetség-
nek. A Gardner-féle csoportosítás
szerint hétféle speciális képesség-
csoport különíthető el: nyelvi, ze-
nei, matematikai-logikai, vizuális-
téri, testi-mozgásos, szociális-inter-
perszonális, intraperszonális. Ezek
a speciális tehetségfejlesztéshez ki-
indulási alapként szolgálnak. 

A kreativitás is több elemből épül
fel: originalitás, flexibilitás, fluencia,
problémaérzékenység stb. Ez az ösz-
szetevő is meghatározó a tehetség
funkcionálásában, hiszen a tehet-
ségre egyebek között éppen az jel-
lemző, hogy problémahelyzetekben
új megoldásokat talál, s ez kreatív
képességek nélkül elképzelhetetlen.

A feladat iránti elkötelezettség
olyan személyiség-tényezőket foglal
magába, amelyek a magas szintű
teljesítményhez az energiát biztosít-
ják: érdeklődés, versenyszellem, ki-
tartás, emocionális stabilitás stb. A
képességek bármilyen magas szint-
re is fejlődnek, e háttértényezők fej-
lettsége nélkül nincs magas szintű
teljesítmény.

Tehetségesnek tehát azok tekint-
hetők, akik kiváló adottságaik – a
négy fenti összetevő ötvözeteként –
alapján magas szintű teljesítményre

képesek az élet bármely tevékeny-
ségi területén.

II. A TEHETSÉG 
KIBONTAKOZTATÁSA,
FEJLŐDÉSE

Az előzőekben leírt tehetség-
összetevőket nem készen kapjuk
születésünk által, ezek hosszas fej-
lesztő munka eredményeként for-
málódhatnak.

A fejlesztő munkának egyik kriti-
kus pontja, hogy milyen életkorban
kezdjük el a speciális tehetségfej-
lesztést. Az is gondot okozhat, ha
túl korán kezdjük ezt a munkát, de
az is, ha elszalasztjuk a szenzitív
korszakot a speciális képességterü-
leteken. Nehéz pontos választ adni
a fenti kérdésre, hiszen függ ez ma-
gától a speciális képességtől, annak
megjelenési idejétől is. 

Az óvodáskor „alapozó” korszak-
nak tekinthető bizonyos értelem-
ben: elsősorban a megfelelő érzelmi
fejlődést kell biztosítani a gyerekek
számára azzal, hogy „törődünk” ve-
lük, s engedjük őket játszani. Ebben
a korban még nem szabad „elkülöní-
teni” a tehetségesnek látszó gyereke-
ket, ebből sok probléma adódhat.

A kisiskolás korban is alapozó
munkát végezhetünk, elsősorban a
tehetség általános képességeihez
tartozó elemeit kell hatékonyan fej-
leszteni. Az úgynevezett speciális
osztályok koraiak még ebben az
időszakban, hiszen ezekben a ki-
emelkedő teljesítmény alapja több-
nyire a magas szintű általános intel-
lektuális képességrendszer, nem
pedig a speciális képesség. Ha fel-
bukkan a tehetség, egyéni program-
mal lehet a fejlesztést megoldani.

A felső tagozat (illetve az ennek
megfelelő gimnáziumi osztályok)
már színtere lehet a hatékony speci-
ális tehetségfejlesztésnek. Ez az a
kor, amelyben a kutatások és ta-
pasztalat szerint (12-13 éves kor kö-
rül) már többnyire megjelenik a
speciális tehetség. Kettős itt az isko-
la funkciója: egyrészt a tehetséges
gyerekek felderítéséhez kell folya-
matosan működő, változatos –
nemcsak az intellektuális szférá-
ban! – programokat biztosítani,
másrészt – ha megtaláltuk a tehet-
séget – speciális szervezeti formák-
ban kell azt továbbfejleszteni.

A középiskolás kor ad igazán te-
ret a hatékony speciális tehetségfej-
lesztéshez. Sokféle szervezeti for-
ma alakult ki ehhez az iskolai gya-
korlatban: fakultáció, tagozatok,
speciális osztályok, mentor-prog-
ram stb. Ezek mindegyike hatéko-
nyan működhet. Fontos azonban,
hogy a programok ne legyenek túl-
zóan speciálisak. Egyrészt a tehet-
ség általános képességeihez tartozó
elemek fejlesztéséről nem szabad
megfeledkezni ekkor sem. Más-
részt még ekkor is lehetőséget kell
biztosítani a tanuló számára, hogy
érdeklődésének változásával, új,

Elméleti kiindulási pontok 
tehetséggondozó programokhoz

Az óvodáskor „alapozó” korszaknak tekinthető...



magas szintű képességének megje-
lenésével összhangban tudjon vál-
toztatni képzési menetrendjén. Ru-
galmas, sokféle képességterületet
átfogó programokra van tehát szük-
ség, a lényeg azonban, hogy a kö-
zépiskolás korszak végére találjuk
meg a gyerek igazi értékeit, s ké-
szítsük elő a felsőoktatásban a szá-
mára legadekvátabb területen való
sikeres tanulmányokra.

III. A TEHETSÉGFEJLESZTÉS
KRITIKUS PONTJAI

Amint a tehetség-összetevők és a
fejlődési folyamat előző bemutatása
már jelezte, sok buktatója van a te-
hetséggondozásnak. Ezek közül
most csak a nagyobb, átfogó építő-
köveket vesszük szemügyre, ki-
emelten a kitüntetett szerepű isko-
lai tehetséggondozást:

1. A tehetség azonosítása, felis-
merése

Talán a legkritikusabb pontja ez a
tehetséggondozó gyakorlati munká-
nak. Ehhez itt most csak néhány
alapelvet foglalunk össze. Ezek a
következők:
◗ Az azonosításhoz a korábban be-

mutatott Renzulli-féle definíció ad
kapaszkodókat, mind a négy
összetevőre figyelnünk kell.

◗ A tesztek segítséget nyújthatnak,
de önmagukban nem tévedhetet-
lenek, így nem jelenthetnek egye-
düli megoldást.

◗ A szunnyadó tehetség rejtekezik,
gyakran ezért is nehéz felismerni. 

◗ A képesség és a teljesítmény két
különböző dolog, gyakori az alul-
teljesítő tehetséges gyerek.

◗ A pedagógus vagy más fejlesztő
szakember és a gyerek folyamatos
együttes tevékenysége ad legtöbb
kapaszkodót a tehetség felismeré-
séhez.

◗ Minél több forrásból szerzünk a
gyerekre vonatkozó információkat
a gyerek teljesítményéről, képes-
ségeiről, annál megbízhatóbb az
azonosítás.
2. A tehetségfejlesztő programok

célkitűzései
Mindenekelőtt ismételten kieme-

lendő, hogy a fejlesztés során a ko-
rábban felsorolt négy tehetség-ösz-
szetevőre egyaránt kell figyelnünk,
tehát a képességek mellett a szemé-
lyiség-tényezők formálásának is na-
gyon fontos szerepet kell kapnia a

programokban. E két főirányon be-
lül további négy általánosan elfoga-
dott alapelv fogalmazható meg a
célkitűzésekre vonatkozóan. A
programok tervezésekor fontos a
következőkre is figyelni:
◗ a tehetséges gyerek erős oldalá-

nak fejlesztése,
◗ a tehetséges gyerek gyenge oldalá-

nak fejlesztése (csaknem minden
tehetséges gyereknél van ilyen, s
ez akadályozhatja az erős oldal ki-
bontakozását, például alacsony
önértékelés, biztonságérzet hiá-
nya, stb.),

◗ megfelelő „légkör” megteremtése
(kiegyensúlyozott társas kapcsola-
tok pedagógusokkal, fejlesztő
szakemberekkel és a társakkal),

◗ szabadidős, lazító programok,
amelyek biztosítják a feltöltődést,
pihenést.

3. A tehetségfejlesztés iskolai és
iskolán kívüli szervezeti formái

Napjainkban már gazdag rend-
szer áll rendelkezésre a szervezeti
formák megválasztásához. Ezek
mindegyike értékes lehet: természe-
tesen a célkitűzésekkel, a program-
mal, a tanulók jellemzőivel össz-
hangban kell ezek közül választani.
Fontos, hogy a tanórai és tanórán
(iskolán) kívüli formákat kapcsol-
juk össze a hatékonyság érdekében.
Csak felsorolásszerűen a világszerte
leggyakrabban alkalmazott keretek:
◗ tanórai differenciálás különféle

formái (kiscsoport, nívócsoport,
egyénre szabott munka stb.)

◗ fakultáció,
◗ speciális osztály,
◗ délutáni foglalkozások (szakkör,

blokk, önképzőkör stb.)
◗ hétvégi programok,
◗ nyári kurzusok,
◗ mentor-program.          

4. Gazdagítás, dúsítás
Tartalmi szempontból az iskolai

tehetséggondozásnak a legfőbb
alapelve a gazdagítás.  Célja alapve-
tően az ismeretek és az elsajátítási
folyamat kötelező tananyagon túllé-
pő kiszélesítése. A fő kérdés itt,
hogy mennyiségi vagy minőségi do-
minanciájú legyen-e a gazdagítás?
Passow irányelvei támpontul szol-
gálnak a gyakorlati fejlesztő munká-
hoz, s bizonyítják, hogy a minőségi
dúsításra kell a hangsúlyt helyezni.
◗ Mélységben történő gazdagítás:

ennek során több lehetőséget kí-
nálunk a tehetséges gyerekeknek
tudásuk és képességeik alkalma-
zására, mint általában a tanulók-
nak.

◗ Tempóban történő „gazdagítás”: a
tehetséges gyerekek ugyanannyi
idő alatt társaiknál többet képe-
sek megtanulni, így gazdagításuk
újszerű tartalmak bevonásával is
megoldható. 

◗ A „tartalmi” gazdagítás azt jelenti,
hogy a tananyagot a tanulókra ér-
zékenyen kell megszerkeszteni: ki
kell használni a tanulók egyedi
természetét és szükségleteit, ér-
deklődését, illetve ezeket fejlesz-
teni is kell.A debreceni tehetséggondozó tanfolyam hallgatósága
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◗ A feldolgozási képességek gazda-
gítása elsősorban a kreatív és kri-
tikus gondolkodás fejlesztését je-
lenti felfedező, illetve interdisz-
ciplináris tevékenység közben.

◗ Renzulli „Gazdagítási Triász Mo-
dellje” az előző elveket szervesen
ötvözve kínál támpontokat a
programok készítéséhez, különös
tekintettel a tehetséges gyerekek
érdeklődési körének feltárására,
valamint szélesítésére. Ennek ki-
emelt szerepet kell kapnia a prog-
ramokban.

5. Tantestületi munkamegosztás,
speciális funkciók

Már az előzőekből is kitűnik,
hogy a tantestület tagjainak egész
sor speciális feladatot kell megva-
lósítaniuk a kiemelt tehetséggon-
dozásban. Ennek sikeres megva-
lósításához jól elkülöníthetők bi-
zonyos funkciók és tevékenység-
körök (Eyre). A következő mun-
kamegosztás megfelelő kereteket
biztosít:
◗ Programvezető (igazgató, igazga-

tóhelyettes): általános áttekintés,
bátorítás, segítés, ellenőrzés, a té-
ma napirenden tartása.

◗ Munkaközösség vezetők: átfogó
programok készítése, tanórai és
tanórán kívüli gondozás, folyto-

nosság és előrehaladás, forrás-
anyagok biztosítása, hatékonyság
ellenőrzése.           

◗ Tehetséggondozó koordinátor:
össziskolai azonosító és ellenőrző
programok készítése, órán (isko-
lán) kívüli tevékenységek koordi-
nálása, mentor-programok és ver-
senyek irányítása.

◗ Tehetség-tanácsadó szakember
(erre képzett pedagógus vagy
pszichológus): problémás helyze-
tekben – elsősorban egyéni és kis-
csoportos formákban – konzultá-
ciós keretek között segíti a tehet-
ség-program megvalósulását. Há-
rom fő iránya van: tanácsadás a
gyerekeknek, a közreműködő pe-
dagógusoknak és a szülőknek.

◗ Mentor: olyan szakember, aki
közvetlenül és folyamatosan irá-
nyítja egy-egy tehetséges diák fej-
lesztő tevékenységét.

◗ Az egyes tanárok: közreműködés
a programok kidolgozásában, te-
hetséges tanulók azonosítása,
egyéni szükségletek és érdeklő-
dés felderítése, fejlesztése, tanórai
és órán kívüli gazdagítás.

6. Együttműködés a családdal
A tehetséggondozást a szülő ha-

tékony közreműködése nélkül nem
tudja megoldani az iskola. Fontos

tehát a szülőkkel való folyamatos
kapcsolattartás, információcsere.
Az együttműködés főbb tartalmi
szempontjai: 

◗ célok tisztázása, egyeztetése, azo-
nos követelményrendszer kialakí-
tása,

◗ a fejlődés közös értékelése,
◗ pedagógus, illetve más fejlesztő

szakember tanácsa, módszertani
segítségnyújtása,

◗ a tanuló megismerése,
◗ a tehetség, képesség felismerése,
◗ a gyerek érzelmi támogatása, elfo-

gadás, odafigyelés,
◗ közös programok szervezése,
◗ pályaválasztás irányítása.

A családdal való együttműkö-
désnek sokféle szervezeti formáját
kell működtetni ahhoz, hogy a
kapcsolattartás hatékony legyen:
szülői értekezlet, szülők akadémi-
ája, egyéni konzultáció, családlá-
togatás, tanácsadás stb. Ezen for-
mák kialakításában a kezdemé-
nyező szerepet az iskolának vagy
más fejlesztő szervezetnek kell fel-
vállalnia, s ezek során az aktuális
feladatok, problémák megbeszélé-
se mellett egyfajta „továbbképzés-
ben” is kell részesíteni a szülőket a
korszerű tehetséggondozás alapis-
mereteinek, módszereinek közve-
títésével.

Dr. Balogh László
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Művészeti Központ  előtt (DaVinci éppen bontásra ítélt lovával)



„Van egy téveszme, hogy a láng-

elmét nem lehet elnyomni, az

utat tör magának. Csodát tör

utat! Nincs könnyebb dolog,

mint egy lángelmét elnyomni,

mert az nagyon érzékeny. Azt

úgy el lehet fújni és taposni,

mintha ott sem lett volna.”

(Szent-Györgyi Albert) 

December közepén az emberek a
karácsony hangulatára próbálnak
ráhangolódni, lázasan készülődnek,
vásárolnak, apró figyelmességeket
készítenek szeretteiknek, amit
majd Szentestén a karácsonyfa alá
helyezhetnek.

29 felvidéki pedagógusnak kü-
lönleges szerencséje volt, hisz már
december 14-én megkapta „kará-
csonyi ajándékát“ a Pedagógusszö-
vetségtől. 

Az ajándék egy tehetséggondozó
programra szóló meghívás volt,
melyre 2007. december 9-14. közötti
időszakban került sor Debrecen-
ben, nemzetközileg elismert, jó hírű
szaktekintélyek bevonásával. A
szervezőknek nem titkolt szándé-
kuk volt, hogy ahhoz, hogy iskolá-
inkban a tehetséggondozás még
eredményesebb legyen, szakmailag
és szervezésileg is segíteni kell az ez
irányú tevékenységet folytató kollé-
gák munkáját. Így a magyar iskolák
a  célirányos és következetes tehet-
séggondozással is bizonyíthatják
létjogosultságukat. 

A továbbképzés célja volt, hogy a
különböző közoktatási intézmé-
nyekben dolgozó, közismereti tár-
gyakat oktató pedagógusokat felké-
szítse a tehetségazonosítás és a te-
hetség-tanácsadás elméletének és
gyakorlatának témakörében.

A kitűnő előadók– Páskuné Kiss
Judit, Orosz Róbert, Dr. Balogh
László, Mező Ferenc, Bóta Margit az
egyetem Pszichológiai Intézetének
munkatársai –, akik nagy szakmai
tapasztalattal rendelkeznek, arra tö-
rekedtek, hogy képesek legyünk a
tehetségazonosítás és tehetség-ta-
nácsadás megtervezésére, megvaló-
sítására a saját szakterületünkön.

Pontosabban rendelkezzünk megfe-
lelő ismeretekkel és gyakorlati jár-
tasságokkal a tehetségazonosítás
tervezésének és megvalósításának
területén, képesek legyünk a tehet-
ségazonosításhoz szükséges elméle-
ti modell, vizsgálati módszerek és
eszközök, válogatási modellek kivá-
lasztására és/vagy kidolgozására, il-
letve a tehetségazonosítás folyama-
tának megszervezésére. Tudjuk is-
kolai és/vagy iskolán kívüli szerve-
zeti formában a tehetség tanácsadó
szolgáltatást megszervezni, és nyúj-
tani a diákok, szülők, pedagógusok
számára. Külön élmény volt, amikor
dr. Czeizel Endre professzor előadá-
sában a tehetségesség genetikai
megközelítéséről hallhattunk.

De miben is áll egyáltalán a te-
hetség?

Az általánosan elfogadott pszi-
chológiai modellt Joseph S. Renzulli
amerikai pszichológus alkotta meg:
eszerint a tehetséges emberben há-
rom tényező, az intelligencia, a kre-
ativitás és a motiváció egyesül.  

A tehetséggondozás első felada-
ta: időben megtalálni azokat, akik
kiemelkedők valamilyen képessé-
get illetően. Ezt követi a megszokott
értelemben vett tehetséggondozás,
amikor is ezekkel az emberekkel
külön foglalkoznak annak érdeké-
ben, hogy a kiemelkedő képessége-
ikben rejlő lehetőségek ne vessze-
nek el.

A tehetség persze sok minden-
ben megnyilvánulhat, de felismeré-

se az absztrakt (például matemati-
kai) gondolkodás, illetve a művésze-
tek és a sport területén a legköny-
nyebb. A tehetséggondozáson belül
is különböző eljárások képzelhetők
el. Ilyen a szó legjobb értelmében
vett szegregációs eljárás, amikor a
gyereket "kiemelik a megszokott
környezetéből", és hozzá hasonló if-
jú titánok között nevelik tovább.
Ugyanolyan kihívást jelent a külön-
leges képességet felismerni és kivá-
lasztani, majd a megfelelő metodi-
kával gondozni, mint például a ta-
nulásban akadályozott gyerekeket
nevelni egy erre a célra rendszeresí-
tett iskolában. Általános iskolás
korban nagyon fontos a folyamatos
felfedeztetés, és minden elvont fel-
adat megoldását annyi elemre fel-
bontani, ahányra az egyes gyerekek-
nek szükségük van – ami a differen-
ciálás alapja. A művészetekhez és a
sporthoz fűződő affinitás már egé-
szen zsenge korban megmutatko-
zik, míg a matematikai érzék biz-
tonsággal csak 12 éves korban fe-
dezhető fel.

Tapasztalataink alapján az elmúlt
évtizedek pedagógiai gyakorlatában
a hangsúly a valamilyen hiányból
fakadó gyenge teljesítmény javításá-
ra tevődött, miközben a tehetségígé-
retekkel való törődés háttérbe szo-
rult. Mindannyiunk véleménye az
volt, hogy szükség lenne „szűrésre”,
mely lehetővé tenné a tehetségek
felszínre juttatását. Egyébként a
szakértők is szükségesnek tarta-

nák, erre már kidolgozott program
is létezik, csak az anyagi keret hi-
ányzik hozzá. Ezért egyelőre csak
azok a gyerekek kerülnek "gondo-
zás" alá, akikre a szülők felfigyel-
nek. Éppen ezért a „tehetségígére-
tek” felismerése felelősségteljes fel-
adata a szülőknek, de különösen a
pedagógusoknak, és nagy szükség
van a „tehetségígéretekkel” való fog-
lalkozásra már az alsó tagozaton is.
Pontosan ehhez kaptunk megerősí-
tést Debrecenben.

A szakmai programok mellett
szabadidős, gazdagító programokat
is biztosítottak számunkra a ven-
déglátók. Láthattuk a karácsonyi
vásárt a Fő téren, volt múzeumi ka-
landtúra a Déri Múzeumban, meg-
néztük a Sasfiók, illetve a Csárdás-
királynő című előadásokat a Csoko-
nai Színházban.

Az utolsó napon a hét folyamán
tanult és megismert módszereket,
információkat a gyakorlatban is lát-
hattuk, hisz terepgyakorlatra, isko-
lalátogatásra vittek bennünket Sá-
rospatakra az Árpád Vezér Gimná-
ziumba.

Hálával tartozunk a Pedagógu-
sok Szövetsége elnökének, Pék
Lászlónak, aki ilyen csodálatos „ka-
rácsonyi ajándékhoz” juttatta a te-
hetséges gyerekeink felkutatásáért
és fejlesztéséért legtöbbet tevő és
egyformán gondolkodó pedagógu-
sokat. Külön köszönetünket fejez-
zük ki a Magyar Tehetséggondozó
Társaságnak, amely szakmai tudá-
sunk bővítését biztosította.

Hisszük, hogy még sok felderítet-
len érték van  a tehetséggondozás
terén, amelyek felkutatása,  közrea-
dása jelentősen elősegítheti, hogy a
mostaninál is hatékonyabban vé-
gezzük a gyermekben szunnyadó
tehetség felismerését és fejlesztését.
Szeretném indítványozni, hogy az
újságunk hasábjain keresztül a pe-
dagógus kollégák osszák meg ta-
pasztalataikat a tehetséges gyerme-
kekkel való bánásmód kapcsán,
akár pozitív, akár negatív értelem-
ben, mely mindannyiunk hasznára
válna. 

Fekete Irén, Nemesócsa
Móra Ferenc MTNY Alapiskola  

A tehetséggondozásról Debrecenben

A tehetséggondozás első feladata: időben megtalálni azokat, akik kiemelkedők va-

lamilyen képességet illetően.

8 Pedagógusfórum – Tehetséggondozás
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Indulja
Induljak a szobámba rajzolni valamit,
vagy vagdossak,
na ez az, amit legjobban unok,
mi vagyok én, egy művész?,
vagy egy olló?!
Miért nem mondják meg, hogy csókolló-
zás lesz, vagy ehhez hasolló.

Kukorelly Endre

Jiří Menzel:

Akinek rugalmatlan az esze,
de jó a memóriája,

szép karriert csinálhat

Már iskolás koromban is lusta
természetem volt; vonakodva vetet-
tem alá magam az undorító követel-
ményeknek, hogy kívülről tanuljak
meg valamit, hogy daráljam és is-
mételgessem a szöveget, amit nem
értek. Hogy nemcsak verseket tud-
jak felmondani, de az olvasmánya-
im tartalmát, a tankönyvek megta-
nulandó részeit is a fejemben tart-
sam – ezt kívánták tőlünk dőre taní-
tóink Nejedlý oktatási miniszter úr
regnálásának idején. Hogy megta-
nultuk a rendhagyó szavakat vagy
az egyszeregyet, annak volt talán ér-
telme, de hogy mondatokat magol-
tattak be velünk szóról szóra, az os-
tobaság volt. Utáltam a magolást, s
ez a bizonyítványaimon is meglát-
szott.

Nejedlý első oktatási reformjai
közé tartozott, hogy megszüntette a
leány- és a fiúosztályokat, és beve-
zette a koedukációt. Ötödik elemi-
ben osztályunkban megjelentek a
göndör hajú lányok, gyötrelmeim
állandó forrásai. Ezek a kislányok,
legalábbis akkoriban, hallatlanul te-
hetséges biflázók voltak. Ha kiszólí-
tották őket, mintaszerűen felálltak
és elindították a kereplőt. Ha föld-
rajzból, ha kémiából, ha csehből fe-
leltek, ontották magukból a tan-
könyvből bemagolt leckét, jófor-

mán szó szerint. Nemigen értették,
hogy tulajdonképpen miről beszél-
nek, mégis egyest kaptak. Hogy én
akkor hogy utáltam őket! Nekünk,
fiúknak, folyton a lányokkal példá-
lóztak. Matematikaórán és az ösz-
szes olyan tantárgynál, ahol kicsit
gondolkozni is kellett, ezek a
biflázógépek tanácstalanok voltak,
nem adatott meg nekik a gondolko-
zás képessége. Agyacskájuk csak
arra volt alkalmas, hogy bebiflázzák
a könyvben kijelölt részt, s ennyi
elég is volt nekik a sikerhez. Ké-
sőbb, az életben is lépten-nyomon
tapasztaltam, hogy akinek rugal-
matlan az esze, de jó a memóriája,
az szép karriert csinálhat.

A világ változik. Ma már
nem kell semmit fejből tudni. A fej-
ben levő egyszeregyet pótolja a kéz-
ben levő számológép. A rendhagyó
szavakat pótolja a megfelelő helyes-
írási programmal ellátott szöveg-
szerkesztő. A földrajzi, kémiai, iro-
dalmi műveltséget pótolja a CD-
ROM. Másra használhatjuk és hasz-
náljuk a fejünket, nem pusztán ma-
golásra.

Hát, nem tudom...

Alighanem nincs értelme tovább
boncolgatni a kérdést. Már Werich
is pontosan megfogalmazta: „A hü-
lyének van ideje emlékezni! Az
okosnak gondolkoznia kell!“

(Részlet a szerző Hát, még mindig
nem tudom... c. könyvéből)
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Napjainkban egyre többször

halljuk a tehetség, tehetséggon-

dozás, tehetséges gyerek kifeje-

zéseket, de hogy valójában mi is

a tehetség, kiket nevezünk tehet-

ségeseknek, az még tudományos

körökben is vitatott. Különböző

tehetségmodellek léteznek, ame-

lyeknek mindegyike elfogadott,

de nincs általános érvényű el-

képzelés. 

A tehetség A magyar nyelv értel-
mező szótára szerint: „Termé-
szetadta, velünk született hajlam,
képesség valamire”– vagyis min-
denkiben ott szunnyad a tehetség.
Ennek felismerésében és továbbfej-
lesztésében jelentős szerepe van a
család mellett az iskolának.

Többéves pedagógia pályám so-
rán, magyar–rajz szakos tanárként,
főleg a képzőművészeti nevelés órá-
kon, nagyon sok tehetséges diákkal

találkoztam. Sajnos még ma is so-
kan úgy gondolják, hogy ennek a
tárgynak az oktatását bárki felvállal-
hatja. Sok iskolában egyáltalán
nincs szakos pedagógus, a rajzórák
pedig a „rajzoljatok, amit akartok!”
jelszó alatt folynak, nem beszélve ar-
ról, hogy a heti egy(!) óra nagyon ke-
vés ennek a tantárgynak a tanításá-
ra.  Pedig megfelelő (szaktanári) irá-
nyítás mellett a gyerekek csodálatos
dolgokra képesek. Természetesen
ehhez szükség van jól felszerelt rajz-
szertárra és rajzteremre is. Mivel a
szertárat minden évben feltöltjük a

hiányzó eszközökkel, a szülőknek
nincs arra gondjuk, hogy a sokszor
drága eszközöket megvegyék. Így az
sem fordulhat elő, hogy a diák csak
azért nem dolgozik, mert hiányzik
valamilyen felszerelése. 

Most többen feltehetik a kérdést,
vajon hogy lehet ezt elérni, amikor
„ennél fontosabb” tantárgyakra sem
jut elegendő összeg. Ma, amikor
rengeteg pályázati lehetőség van, ez
nem lehet kérdés. Természetesen a
szükséges anyagi fedezet megte-
remtése nem megy egyik napról a
másikra, de jól átgondolva egypár
év alatt feltölthető a szertár a megfe-
lelő eszközökkel. Hiszem azt, ha az
ember valamit nagyon el akar érni,
azt előbb vagy utóbb a cél érdeké-
ben meg tudja valósítani. A pedagó-
gusi pályám kezdetén furcsán néz-
tek rám a diákok, amikor művésze-
tekről beszéltem nekik. Fel voltak
háborodva, hogy nem rajzolhatnak
azt, amit ők akarnak (napot, felhőt,
házat, virágokat, illetve mesefigurá-
kat!). Hát még amikor beszélgetni
akartam velük! Ma már természe-
tesnek veszik, hogy a rajzóra ugyan-
olyan fontos, mint a többi tantárgy,
érdeklődnek (illetve elfogadják,
hogy van olyan óra, amikor elméleti
oktatás folyik) a művészetek iránt;
nem tiltakoznak, ha érzelmeikről,
benyomásaikról, észrevételeikről
kérdezem őket. Kitűnően tudnak
elemezni, ismerik és használják a
képzőművészeti alapfogalmakat,

technikákat. Volt diákjaim közül
többen választottak olyan foglalko-
zást, ahol napi kapcsolatban van-
nak a művészetekkel. 

Mivel a heti egy óra, mint már
említettem, nagyon kevés, így né-
hány évvel ezelőtt rajzkört indítot-
tam az iskolában. Itt van idő arra,
hogy az érdeklődők különböző
technikákat próbálhassanak ki,
meg tudjuk beszélni a problémá-
kat, fel tudunk készülni a verse-
nyekre. Évente 10-12 rajzversenybe
nevezünk be, ahol kivétel nélkül
nagyon szép eredményeket érünk
el. Ezek a munkák mind az iskolá-
ban készülnek, egy-egy alkalom-

mal általában két munkát kell elké-
szíteniük a gyerekeknek, akik tisz-
tában vannak azzal, hogy az iskolai
idő alatt rendezett versenyen bi-
zony keményen kell dolgozni.  Sok

helyen ugyan elmondják a verseny-
témákat, de a gyerekekre bízzák az
elkészítésüket. Így a diákok egy-
részt magukra maradnak, másrészt
nem is érzik olyan fontosnak az
egész munkát, mint amikor rajzver-
senyre jöhetnek. 

Ebben az évben egy régi álmom
vált valóra, mivel az első évfolyam-
ban művészeti tagozatos osztályt
nyitottunk. Az osztály fele zene- a
másik fele pedig rajztagozatos. Ez
azt jelenti, hogy heti két rajzórája
van az egész osztálynak, ezen kívül
pedig még külön egy órán tudok
foglalkozni a tehetséges diákokkal.
Tudni kell, hogy ennek a korosztály-
nak a rajzai megdöbbentően kifeje-
zők és kreatívak. A gyerekek nem a
valóságot ábrázolják. Képzeletük
alakítja rajzaikat, játszanak a szí-
nekkel, formákkal. A realitás még
nem köti őket, a nap lehet zöld, a
papa nagyobb, mint a ház. Rengete-
get tanulok tőlük. Egy hatéves raj-
zát össze lehet téveszteni egy felnőtt
expresszionista művével, egy tízéve-
sé semmilyen irányzat művészi al-
kotásával nem azonosítható.

Szintén az idei tanévben indítot-
tam el a Katedra-versenyek közül a
Szabó Gyula rajz- és művészettörté-
neti versenyt, amely négyfordulós,
elméleti és gyakorlati feladatokkal.
Az elméleti kérdések között szere-
pel az őskori, az egyiptomi, a görög
és a Római Birodalom művészete.
Ezekhez a témákhoz kapcsolódnak

Pedagógiai pályám tapasztalatai

Ma már a tanulóim
természetesnek ve-
szik, hogy a rajzóra
ugyanolyan fontos,
mint a többi tan-

tárgy, érdeklődnek
a művészetek iránt.

Egy hatéves rajzát
össze lehet tévesz-
teni egy expresszi-

onista művével,
egy tízévesé sem-
milyen irányzattal
nem azonosítható.

Csoportmunka a debreceni tanfolyamon
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a gyakorlati feladatok is. Már eddig
is rengeteg kitűnő, ötletes munka
érkezett, amelyekből az országos
versenyen majd egy kiállítást szeret-
nék rendezni „Múltidézés” címmel. 

Az elmúlt évben részt vettem az
SZMPSZ által szervezett „Digitális
tananyag-megújítási programban”,
amelynek eredményeként megje-
lent egy DVD és két kiadvány a
munkákról. Az elkészült tananyag-
fejlesztési munkámban képzőművé-
szeti nevelésből a 8. évfolyam teljes
tananyagát dolgoztam fel, fele-fele
arányban találhatók benne elméleti
ismereteket feldolgozó órák és gya-
korlati feladatok. Az iskolánkban fo-
lyó munkáról, illetve az elkészült
munkákból is láthatnak képeket az
érdeklődők a http://rajz_galeria.ext-
ra.hu/ Web-oldalon. Ezeket a kiad-
ványokat és a DVD-t minden érdek-
lődő iskola megkapta, bízom benne,
hogy az elkészült munkák további
ötleteket adnak majd a többi peda-
gógusnak is.

Decemberben alkalmam nyílt
részt venni Debrecenben egy to-
vábbképzésen, ahol a központi téma
szintén a tehetséggondozás volt. A
30 órás tanfolyamon olyan témákról
hallhattunk, mint a tehetség fogal-
ma, összetevői, fajtái, tehetségdiag-
nosztika, tehetségfejlesztő progra-
mok, a tehetségesség genetikai meg-
közelítése, tehetség-tanácsadás stb.
Négy napig ismerkedtünk a mód-
szertannal, majd Sárospatakon, az
Árpád Vezér Gimnáziumban ún. te-
repgyakorlaton vettünk részt. Azt
hiszem, mindannyian, akik részt
vettünk ezen a továbbképzésen, bár
fáradtan (hiszen rengeteg informáci-
ót kellett rövid időn belül feldolgoz-
nunk), de feltöltődve és merész ter-
veket szőve érkeztünk haza.

Sokszor, sok helyen elhangzik

manapság a nevelési tantárgyak fon-
tossága, mégis ezek a tantárgyak
„kullognak” még mindig sok helyen
az utolsó sorban.  A hazai oktatás
egyelőre a bal agyfélteke fejlesztésé-
re épül, amely a nyelvi, logikai és
szekvenciális folyamatok erősítését
jelenti. A jobb agyfélteke, amely töb-
bek között a téri, zenei, és a szociális
képességeket rejti, alacsony státusz-
ba került, a sakk-klubok, művészeti
ágak, és egyéb szabadidős foglalko-
zások kereteibe szorult vissza. Az
emberi képességek nagy tömegét ig-
norálja az iskolai oktatás, pedig egy-
re nyilvánvalóbb, hogy az emberi
agy egyes területeinek összehangolt
működése vezethet magas szintű
gondolkodási teljesítményekhez.

Bízom benne, hogy a tehetséggon-
dozás terén szerzett tapasztalatokat
kamatoztatni tudom majd a minden-
napi gyakorlati munkámban, remé-
lem, hogy eljön az az idő, amikor
úgy, mint ahogy Magyarországon és
több országban is már rájöttek, itt is
nagyobb figyelmet kapnak majd a
nevelési tantárgyak, hiszen:

„Ha a képzőművészet, a zene és a
testnevelés lennének a vezető tantár-
gyak az általános iskolai tantervben,
kétségtelenül a tanulási zavarokkal
küzdőknek a mostaniaktól eltérő cso-
portjával lenne dolgunk."

Geschwind
Fodor Mária

Kodály Zoltán MTA,
Dunaszerdahely

Ui.: Mialatt Debrecenben vol-
tunk, december 12-én valósult meg
a helyi kultúrházban a Kodály-est,
ahol iskolánk tehetséges tanulói ad-
tak 2 órás koncertet. A rendezvény
alkalmából kiállítást tekinthettek
meg az érdeklődők.  Az oldalon sze-
replő képet a fent említett rajztago-
zatos elsősök készítették.

A tehetség fogalmának képzőművészeti megjelenítése komoly tervezést igényel

A tehetségről
A debreceni továbbképzés több szempontból rávilágított a tehet-
ség fogalmára.
A tehetség – tálentum, a valóra váltott tehetség, ahogy Czeizel
Endre nevezi, kivételes, összetett. 
A tehetséggondozásnál nagyon sokan úgy vélik, hogy az csak a
diákok egy szűk rétegének, a kiválasztottaknak az ügye, pedig a
kutatások során kiderült, hogy a tehetség rendkívül sokrétű, és
így az egész populációt érinti.
A tehetségnek sokféle aspektusa van. Például a kommunikáció,
az együttműködni tudás, a rajz, az írás, mind-mind lehet egyéni
képesség. 
A tehetség nem egy időben jelentkezik mindenkinél, van akinél
három, másoknál csak 20 évesen.
A pedagógus szerepe a tehetségkutatásban egyedülálló. Látja a
gyermek fejlődését, össze tudja hasonlítani, és előre tudja vinni
azt. Általános képességet fejleszt, de kreativitást is, illetve moti-
vál is egyben. 
Pedagógusi gyakorlatom során nagyon sok ügyes, könnyen ta-
nuló diákkal találkoztam már, de az igazán fogékony diákok
egyértelműen a kis prímósok, szekundósok között voltak. Ezért
az iskola szerepe a minél korábbi és a minél sokoldalúbb tehet-
ségfejlesztésben lehet. 
A tehetségpontok létrehozása lehetővé teszi a szakszerűbb és so-
koldalúbb tehetségkutatást.

Sipkai Tímea

A tehetségnek sokféle aspektusa van. Például a kommunikáció, az együttmű-

ködni tudás, a rajz, az írás, mind-mind lehet egyéni képesség. 



12 Pedagógusfórum – Tehetséggondozás

A tehetséggondozás valójában
újkeletű kifejezés a szlovákiai ma-
gyar nyelvhasználatban. A szocializ-
mus évtizedeiben, ha egyáltalán
őszintén szóba került a tehetséges
gyerekek képességeinek fejlesztése,
azt más kifejezéssel illették, és első-
sorban a művészetek területén je-
lentkező tehetség kibontakoztatását
értették alatta, noha különböző ta-
nulmányi versenyeken és diákolim-
piákon is találkozhattunk ráter-
mett, nagyszerű képességű fiatalok-
kal, akikből – elsősorban a saját szí-
vósságuknak és kitartásuknak kö-
szönhetően – kiemelkedő szakem-
berek, elismert kutatók, orvosok,
mérnökök, pedagógusok, művé-
szek stb. lettek. A szervezett kere-
tek között zajló tehetséggondozás
egy uniformizált társadalomban,
meglehet, ideológiai nonszensz is
lett volna, elvégre a kommunista
rendszer korifeusai, ha műveltség
és bölcsesség dolgában nem is tűn-
tek ki túlságosan, azt az egyet jól
tudták, hogy a sablonoktól eltérő,
öntörvényű és önállóan gondolkodó
emberektől óvakodni kell, sőt, nem
árt őket kordában tartani, mert még
valami bajt csinálnak. Szervezett te-
hetséggondozásról – legalábbis ab-
ban a formában, ahogy az ember

ideálisnak képzelné – szó sem lehe-
tett. Igaz, a különböző muszfelada-
tokkal agyongyötört pedagógusok-
nak erejük sem lett volna ehhez, hi-
szen a párt gondoskodott olyan „té-
mákról”, amelyeknek ugyan semmi
értelmük nem volt, de a számonké-
réskor éppen ezek határozták meg a
munkahelyi és az anyagi előrelé-
pést. Mivel nem vagyok hivatásos

pedagógus, megkockáztathatom azt
a megállapítást, hogy a kontrasze-
lekció következtében az iskolákban
sok oda nem való, a tanári hivatást
lejárató ember is dolgozott, akik
még az adott – meglehetősen leszű-
kített – lehetőségekkel sem tudtak
élni, és inkább elriasztották a tanu-
lástól a gyermekeket, semhogy na-
gyobb teljesítményre serkentették

volna. Erről akkor nem lehetett be-
szélni, viszont nagyon elszomorító-
nak tartom, hogy mostanában sem
szólunk róla. Amikor a veszélybe
került iskolákról cikkezünk, akkor
elsősorban a demográfiai mutatók-
ra és a magyar szülők érthetetlen
butaságára hivatkozunk, pedig
könnyen meglehet, hogy a rossz sta-
tisztikai adatok hátterében ott van-

nak azok a pedagógusok is, akik
miatt egy-egy szülő egy másik –
rendszerint szlovák tanítási nyelvű,
de ma már nem ritka, hogy magyar-
országi – iskola mellett dönt, mert
ott látja biztosítva gyermeke jövőjét.
Zoboraljai példák egész sorával bi-
zonyítható, hogy a szlovák iskolák-
ba íratott magyar gyerekekből lesz-
nek a legelvakultabb magyargyűlö-
lők, miután a szlovák pedagógusok
és papok saját nemzetük ellen neve-
lik őket, és emiatt magyar szárma-
zásukat megszégyenítő billogként
viselik. Annak idején számos
zoboraljai magyar tanító igyekezett
a magyar önazonosságtudatot elmé-
lyíteni a nebulókban; folklórcsopor-
tokat, népdaléneklő köröket szer-
veztek, gyűjtötték a zoboraljai ma-
gyarság szellemi és tárgyi emlékeit
és a tanulók százait vitték különbö-
ző rendezvényekre és fesztiválokra,
még a határon túlra is. Iszonyatos
mennyiségű energiát fektettek az
effajta „tehetséggondozásba” – az
eredmény mégis lehangoló. Magam
értetlenül állok ez előtt, és hiába ke-
resem a választ.

Az 1989-es rendszerváltozást kö-
vetően már nyíltan is lehet buzdíta-

ni a magyar szülőket, hogy gyerme-
keiket magyar iskolába írassák, en-
nek ellenére közel egynegyedük-
egyharmaduk szlovák tannyelvű is-
kolába kerül. Ma, amikor a Szlová-
kia már az EU tagja és a schengeni
határok is kinyíltak a többi tagor-
szág irányába, egyszerűen érthetet-
len, hogy a magyar gyereket, azon a
címen, hogy jobban érvényesüljön,
szlovák iskolába íratják. A dán, a
német, a holland, a spanyol vagy a
lengyel gyerek is anyanyelvén tanul-
va sajátítja el azt az idegennyelvtu-
dást, amelyre a későbbiekben szük-
sége lehet az EU bármely országá-
ban. Ráadásul az anyanyelvű okta-
tás kínálja azt a többletet, amely
versenyképessé teheti őt a nemzet-
közi munkaerőpiacon, ugyanakkor
ő maga sajátos és mással össze nem
téveszthető értékekkel gyarapíthat-
ja az egységesülő Európa szellemi
kincseit.

Ha a tehetséggondozásról elmél-
kedünk, először is azokat a feltéte-
leket és követelményeket kell meg-
vizsgálni, amelyek nélkül az egész
nem is működhetne. Mindenekelőtt
olyan tanítókra, tanárokra van
szükség, akik képesek nemcsak fel-

A jövendő lépcsőfokai
A tehetséggondozásról és a visszacsatolásról

Megmérettetésre várva a TUDOK versenyzői

A tehetséggondozás nem lehet csupán
megszállott egyének vagy magánéletük
problémái elől a „közösségért végzett”

munkába menekülő pedagógusok szívügye.
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ismerni egy-egy gyermekben azokat
a képességeket, amelyeket tovább
kell fejleszteni, hanem sajátma-
gukat is fejlesztik: olvasnak, keresik
az új ismereteket és módszereket,
és főleg nem sajnálják feláldozni a
szabad idejüket, hogy azt a tanítvá-
nyaik körében töltsék.

A tehetséggondozás egyik régi,
még a szocializmusban kialakult
formája a különböző vers- és próza-
mondó versenyekre való felkészítés,
amely azonban sok esetben csupán
kampányszerű, alkalmi jellegű, hi-
szen a pedagógus többnyire magára
a versenyre készíti fel a nebulót, de
módszeresen, az egész tanévre ki-
terjedően nem foglalkozik a képes-
ségek fejlesztésével. Ezen a téren
sokkal nagyobb lehetőségeket kínál
a Kincskeresők elnevezésű honis-
mereti-helytörténeti verseny, amely
egyszerre ösztönzi a tanulókat szű-
kebb környezetük múltjának és je-
lenének alaposabb megismerésére,
valamint az önálló kutatómunkára
is. A tavaly decemberben rendezett
III. országos döntő alapján elmond-
ható, hogy mind a pedagógusok,
mind a tanulók megértették a ver-
seny legfontosabb célkitűzését, ne-
vezetesen, hogy az önálló kutató-
munka eredményeit kell szép ma-
gyarsággal, jól gazdálkodva a ren-
delkezésre álló idővel, és maximáli-
san kihasználva a modern műszaki
eszközöket (számítógép, videó stb.)
bemutatni a zsűrinek és a többi ver-
senyzőnek. Persze az lenne az igazi
megmérettetés, ha a versenyzők a
nagy nyilvánosság előtt bizonyíthat-
nák képességeiket és tudásukat,
mert akkor a kételkedők, pl. a szlo-
vák és a magyar iskola között inga-
dozó szülők is, meggyőződhetné-
nek arról, hogy az anyanyelven
megszerzett tudásra sokkal jobban
lehet alapozni. Ugyanez lehet a cél-
ja az immár második alkalommal
meghirdetett TUDOK-nak is, amely
Magyarországról „gyűrűzött be”
hozzánk, és talán emiatt még nem
olyan sikeres, mint a Kincskeresők,
és talán az érintett tanárok (elsősor-
ban biológia, földrajz, kémia, fizika,
informatika és matematika szakos
pedagógusok) sem mindig értették
meg a TUDOK lényegét, azt, amire
a Kincskeresők verseny is buzdít: az
önálló kutatómunka, a problémake-
resés és -megoldás fontosságának

felismerését, az iskolában és a köny-
vekből, az Internetről szerzett isme-
retek gazdaságos kihasználását és
az eredmények szakszerű, meggyő-
ző prezentálását. A TUDOK ver-
senyben már két alkalommal is zsű-
rizhettem, és a sok remek előadás
mellett bizony több olyan prezentá-
ciót is láttam-hallottam, amelyek in-
kább leckefelmondásnak tűntek,
egyik-másik versenyző úgy izgult,
mintha az iskolában, a tábla előtt fe-
lelt volna. Az így stresszelt tanuló
eleve nem nyújthat meggyőző telje-
sítményt és megerősíti a zsűrinek azt
a véleményét is, hogy nem anynyira
a saját akaratából, hanem felszólítás-
ra jelentkezett a versenyre. Szeren-
csére az ilyesmi inkább kivételnek

számít, és valószínűleg a következő
megmérettetés iskolai és területi for-
dulóiban már kiszűrik ezeket.

A tanulmányi, honismereti, hely-
történeti stb. versenyek azonban
önmagukban nem jelentenek ele-
gendő motivációt a tehetséggondo-
záshoz, a gyermekeknek minde-
nekelőtt azt kell tudatosítaniuk,
hogy a felnőttek (és most nemcsak a
pedagógusokra kell gondolni, hi-
szen a szülők, a diákoknak ismeret-
terjesztő cikkeket és könyveket író
szerzők stb. is) azért buzdítják őket
fokozott erőfeszítésre és nagyobb

teljesítményre, hogy felismerjék sa-
ját képességüket és tehetségüket,
amelynek segítségével sokkal távo-
labbra mutató célok is elérhetővé
válnak. 

A tehetséggondozásnak van egy
további hozadéka is: leköti a kama-
szok és a bakfisok fölös energiáit,
amelyeket enélkül jóval haszontala-
nabbul és talán veszélyes irányba te-
relődve próbálnának meg „haszno-
sítani”. Azt viszont hangsúlyozni
szeretném, hogy a tehetséggondo-
zás nem lehet csupán megszállott
egyének vagy magánéletük problé-

mái elől a „közösségért végzett”
munkába menekülő pedagógusok
szívügye. Az iskola minden tanárá-
nak be kell valamilyen formában
kapcsolódnia ebbe a tevékenység-
be, mert a tanulók és a diákok szá-
mára csakis így lehet hiteles és meg-
győző a szándék. Az az anyanyelven
oktató iskola, amelyről a szülők úgy
vélekednek, hogy gyermekeiket jól
felkészíti a jövőre, sőt, a bennük
szunnyadó képességeket és tehetsé-
güket mozgósítani is tudja, minden
esztendőben megtelik diákokkal.

Lacza Tihamér

Egy „kincskereső” Gömörből

A Kincskeresők értékelésénPillanatkép a TUDOK-ról
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Az iskolai intenzív együttlét során
előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik, mi-
lyen adottságokkal, képességekkel
rendelkeznek a tanítóra-tanárra bí-
zott tanulók. Az átlagostól eltérő, ki-
magasló adottságok felismerése nagy
örömet, ugyanakkor nagy feladatot is
jelent a pedagógusnak.  A tehetséges
diák ugyanis rendkívüli teljesítmény-
re képes, ha  veleszületett intelligenci-
ájához, kreativitásához egyrészt meg-
felelő szintű szakmai tudást kap,
másrészt  lehetőséget arra, hogy   tu-
dását, képességeit a szűkebb közössé-
gen kívül is bizonyíthassa. 

A tehetségnek tehát megkülön-
böztetett figyelmet kell szentelni.
Ennek módja lehet a bővített tan-
anyag, a gyorsított előmenetel, az
egyéni tanrend, a tanórán kívüli fog-
lalkozás, a speciális (tagozatos) osz-
tály vagy a mentori rendszer. A ta-
nár feladata, hogy eldöntse, az adott
intézményben  milyen lehetőségek

vannak a tehetség kibontakoztatásá-
ra. Amennyiben nem látja biztosít-
hatónak a megfelelő tehetséggondo-
zást, erről feltétlenül tájékoztatnia
kell a szülőket. (A családi környezet-
nek egyébként is nagy szerepe van a
képességfejlesztésben.) A tanár to-
vábbi feladata, hogy a választott for-
mában a tehetséges diák  tudását, a
szakterület iránti elkötelezettségét
növelje, problémamegoldó készségét
fejlessze. A következő lépés pedig a
tehetség bemutatása a legváltozato-
sabb fórumokon: tanulmányi verse-
nyeken, pályázatokon, vetélkedő-
kön, sportversenyeken, műsorokon,
koncerteken, kiállításokon. A tanár
bizonyos értelemben tehát mene-
dzseli is a diákot, hiszen figyeli a
megmérettetési lehetőségeket, vala-
mint biztosítja a részvételt (a felké-
szítésen túl az adminisztrációs fel-
adatok teljesítésén át egészen a hely-
színre kísérésig).

A tehetséggondozás személyiség-
formálást is jelent, tehát  nemcsak
szakmai, hanem emberi-lélektani
összetevői is vannak. A tanárnak
rendkívüli empatikus készséggel kell
rendelkeznie a (gyakran szunnyadó)
tehetség felfedezésére, a szakterület
iránti kíváncsiság felébresztésére és
munkába fogására. A tehetséges diák
nem feltétlenül rendelkezik mindig
szilárd akarattal, kitartását tehát
olykor segíteni kell. A megméretteté-
sek külön terhelést jelentenek pszi-
chikai szempontból is. A diákot fel
kell készíteni a siker és a kudarc elfo-
gadására és feldolgozására. Tudni
kell azt is, hogy a terhelésben mi a
felső határ; semmiképpen nem jó
kényszeríteni a diákot olyasmire,
amit nem szívesen csinál vagy vállal.
Különösen érvényes ez akkor, ha a
diák több területen is tehetségesnek
bizonyul, és nem tud saját igényei-
nek megfelelve felkészülni mindenre.

A mértéken felüli elvárások rossz
eredményeket szülnek.

A tehetség másságot is jelent, nem-
csak gondolkodási, hanem viselkedé-
si módot is, ami beilleszkedési nehéz-
ségekkel párosulhat: a közösség nem
fogadja be, vagy éppen a tehetséges
diák nem hajlandó alkalmazkodni;
ennek megfelelő kezelésében is fontos
szerepe van a tanárnak. Az egészsé-
ges önértékelés segítése tehát leg-
alább olyan feladat, mint a szakmai
tudás fejlesztése. 

A tehetséggondozás az alkotás és
önmegvalósítás ígéretét jelenti, feltét-
len örömet tehát. Ugyanakkor nagy a
felelősségünk is: szülőnek, tanítónak-
tanárnak együtt kell megtalálnia a
legmegfelelőbb utat, melyen a tehet-
ség elindulhat, fel kell vértezni olyan
műveltséggel, értékrenddel, mely az
intézményes oktatásból, illetve a csa-
ládi környezetből való kilépés után
sem engedi kallódni, elszürkülni.  

M. és Cs. mostohatestvérek. Szüle-
ik a válás után új partnert találtak,
így kerültek kamaszfejjel egy fedél
alá. Nem sok közös volt bennük, ha
csak az nem, hogy egyikük sem imád-
ta az iskolát. M. kölyök korától éne-
kelt. Fürdőszobában, utcán, erdőben,
mindenütt. Még a tengerparton is,
nyaralás közben. Míg a szülők lent, a
hűsítő habokban lubickoltak, ő fönt a
kempingben, a paratölgyek közt par-
koló autóban ordította a Kopasz ku-
tya, dögölj meg! kezdetű dalt az uno-
kaöccsével a harminc fokos hőség-
ben. Lökött ez a gyerek, gondolta
édesanyja, s bár olykor rá kellett szól-
ni, legyen tekintettel a környezetére,
alapjában véve ráhagyta, hadd óbé-
gasson, ha ez a mániája. Cs. asztalite-
niszezett. Kiválóan. Tanárai szerint
az iskola, sőt a város legtehetsége-

sebb pingpongozója volt. Ám amikor
zsinórban jöttek a rossz jegyek, majd
a szégyellni való bizonyítvány, édes-
apja betiltotta az asztaliteniszt. Érett-
ségi után – amelyen a sors és a taná-
rok végtelen kegyelméből sikerült át-
csúszniuk – a két gyerek útja elvált.
M-ből énekes lett, ünnepelt sztárként
jár haza szülővárosába, ahonnan
tesója, Cs. ki sem tette a lábát. Ott-
hon maradt, és levélkihordó lett belő-
le. Magyarul postás. Hamarosan rá-
kapott az alkoholra. Az egyik gyerek
élete sikersztori, a másiké kudarcok
sorozata. Pedig egy fedél alatt csepe-
redtek fel, ahogy mondani szokás,
együtt sírtak, együtt nevettek. 

A sztori itt akár véget is érhetne,
ha nem lenne tanulsága, amiről szót
kell ejteni. Esetünkben mindkét szü-
lő, anya is, apa is tehetséges, művelt

ember volt, tipikus értelmiségi.
Mindkettő a gyermeke boldogulását
akarta, csak mindketten másképp.
Az egyik toleráns volt, a másik ke-
ménykezű. Szülőként az előbbi volt a
sikeres, a másik megbukott. Míg az
egyik gyerek tehetsége kibontakozott,
a szigorúan kezelt gyermekből él-
sportoló helyett szürke emberke vált.
A tanulság talán csak annyi, hogy
szinte minden gyerekben szunnyad
valamilyen tehetség, ha az nem, leg-
alábbis adottság, hajlam, amit fel kell
ismerni. És bizony pokolian érzéke-
nyen kell bánni az isten adta tehet-
séggel, amit gyakran nem lehet be-
gyömöszölni a sablonok, a vélt vagy
valós társadalmi elvárások és nor-
mák kalodájába. 

A másik tanulság is egyszerű:
nyelvet tanulni (és megtanulni),

hogy úgy mondjam, másodlagos. Az
menet közben is sikerül, példa erre az
a sok fiatal, aki magyarként Po-
zsonyban, Prágában, Brünnben vagy
akár Londonban diplomázott. Maga
a tudás fontosabb. De ez már lerágott
csont, csak a gyengébbek kedvéért te-
szem ide, a végére. Mintegy figyel-
meztetésként. Sok szülő hajlamos azt
hinni, az ország nyelvének tudása
prioritást élvez a tudással szemben,
és megvédi a gyereket a felnőttkori
traumáktól. És megkapja a nebuló a
sokkot, amikor betessékelik egy
olyan iskolába, ahol idegennek érzi
magát. A szunnyadó tehetség pedig
leszorul a tizedik helyre.

Nem vész el, csak elkallódik…

Kihívás és felelősség: tehetséggondozás 

N. Tóth Anikó

Kövesdi Károly



„... Ez a király uralkodásának

kezdetén a nemesektől felfor-

gatott országot kapott örökül.

Erőben és bölcsességben meg-

gyarapodva a súlyos vízözön-

ből a felszínre küzdötte magát,

és bölcs kormányzásával min-

dent elegyengetett.”

(Thuróczy János)

Egy király, aki mondák, sőt me-
sék hőse lett. Az uralkodó, aki ezek-
ben a történetekben az országot ál-
ruhában bejáró igazságosztóként,
az elesettek pártfogójaként jelenik
meg. Aki  összekacsint a furfangos
paraszttal, ugyanakkor élvezettel
fricskázza meg az ingyenélő urakat,
helyi hatalmasságokat. A történe-
teknek természetesen a fele sem
igaz. Hunyadi Mátyás a legkeveseb-
bet utazó királyok közé tartozott, el-
lenben egyike volt azoknak a feje-
delmi személyeknek, akik uralko-
dásuk alatt a legtöbb rendkívüli ha-
diadóval sújtották a lakosságot.
Olykor nem állt tőle távol a zsarno-
koskodás sem, s más jelentős rene-
szánsz kori személyiségekhez ha-
sonlóan eseten-
ként az ármány-
kodás fegyverét
is bevetette céljai
elérése érdeké-
ben. A rendkívü-
li képességekkel
megáldott férfiút
hatalmas bizo-
nyítási vágy fű-
tötte, ami a törté-
nészek szerint
jelentős mérték-
ben abból fa-
kadt, hogy a kor-
társ uralkodók
parvenünek tar-
tották, mert erei-
ben nem csörge-
dezett királyok vére.

Ám a kutatók szinte kivétel nél-
kül megegyeznek abban: az 550 év-
vel ezelőtt, 1458. január 23-án ki-
rállyá választott Hunyadi Mátyás a
magyar történelem legkiemelke-
dőbb alakjai közé tartozik.

Ez az írás terjedelmi okok miatt
nem vállalkozhat arra, hogy átfogó
képet adjon Mátyás király uralko-
dásáról, ezért  elsősorban trónra ke-
rülésének körülményeire és uralko-
dói hatalmának megszilárdítására
összpontosítunk.

✧   ✧   ✧

V. László 1857 őszén bekövetke-
zett váratlan halálát követően a Hu-
nyadi-párt élén álló Szilágyi testvé-
rek, Mihály és Erzsébet, erőteljes
diplomáciai offenzívába kezdtek,
hogy a Prágában „tisztes fogságban”
levő Hunyadi Mátyás királyságát
elősegítsék. Az ellenpárt, a Garai-
Újlaki liga eleinte ódzkodott attól,
hogy a Hunyadi család újabb fel-
emelkedésében bármilyen szerepet
is vállaljon. Garai László nádor ma-
ga is szívesen elfoglalta volna Ma-
gyarország trónját, ám a reálisan
gondolkodó politikus számára ha-
marosan nyilvánvalóvá vált: az egy-
kori kormányzó, Hunyadi János
harcedzett seregére támaszkodó el-
lenfél olyan erőt képvisel, mellyel
adott esetben nem érdemes ujjat
húzni. Ezért Szegeden megegyezés
született a két tábor között: Garai
László támogatja Mátyás királlyá

választását, en-
nek fejében meg-
tarthatja a nádori
posztot, Mátyás
pedig feleségül
veszi Garai An-
nát, a nádor lá-
nyát.

1458. január
23-án, még Má-
tyás távollétében
került sor Pesten
a királyválasztó
országgyűlésre.
Mátyás nagy-
bátyja, Szilágyi
Mihály semmit
nem bízott a vé-
letlenre: 15 ezer

marcona fegyveressel vonult fel,
egyúttal vérpadot ácsoltatott, ha
netán valaki mégis meggondolná
magát...

A Hunyadi-párt fegyvereinek ár-
nyékában ehhez persze senkinek
nem volt mersze – az országgyűlés

Mátyást közfelkiáltással királynak
választotta. (Szilágyi Mihályt öt évi
időtartamra kormányzónak nevez-
ték ki a tapasztalatlannak gondolt
király mellé.) Egy hónappal később
az immár kiszabadult tizenöt éves
ifjút Székesfehérvárott intronizál-
ták, azaz ünnepélyesen trónra ültet-
ték. Megkoronázására egyelőre nem
kerülhetett sor, mert a Szent Koro-
na 1440 óta III.
Frigyes német-
római császár
birtokában volt
Bécsben.

A király élet-
korát meghazud-
toló céltudatos-
sággal fogott
hozzá az uralko-
dáshoz. Nem
igazán volt te-
kintettel arra,
kik segédkeztek
anno a trónra
emelésében. Ha-
marosan levál-
totta Garait a nádori posztról –
egyúttal semmisnek nyilvánította a
Garai Annával történő házasságkö-
tésről szóló egyezményt. (1461-ben
Podjebrád Katalinnal lépett frigyre.)
Az új nádor a Hunyadi-párt megbíz-
ható embere, Guti Országh Mihály
lett. Ugyancsak menesztette Újlaki
Miklós erdélyi vajdát, de hamaro-
san a „körön kívül” találta magát a
fő királycsináló, Szilágyi Mihály is.
A nagyravágyó nagybácsinak rá kel-
lett döbbennie: az öt évre szóló kor-
mányzói kinevezése nem bír igazi
tartalommal.

A magát sértve érző Szilágyi,
Garai és Újlaki Simontornyán ösz-
szeesküvést szőtt Mátyás ellen. Az
uralkodó azonban leszerelte a moz-
galmat; nagybátyját rövid időre Vi-
lágos várába záratta, majd hamaro-
san a Délvidékre küldte katonai fel-
adatokkal. Szilágyi itt török fogság-
ba esett, s miután nem volt hajlan-
dó elárulni az általa nagyon is jól is-
mert Nándorfehérvár gyenge pont-
jait, a szultán lefejeztette.

Szilágyi félreállítását és Garai le-
váltását követően nagyjából két tu-
cat főúr III. Frigyes császárhoz for-

dult. 1459 februárjában Német-
újvárott Frigyest magyar királlyá
választották. Mátyás azonban –
maga mögött tudván csaknem a
teljes magyar püspöki kar, sőt a pá-
pa támogatását is – ellentámadás-
ba lendült. Serege Körmend mel-
lett legyőzte Frigyest. S bár a né-
met-római császár élete végéig
használta a magyar királyi címet,

igazi veszély töb-
bé nem fenyeget-
te részéről Má-
tyás uralmát.
Nem sokkal ezt
követően meg-
halt Garai László
– a Mátyás-elle-
nes szövetség pe-
dig szétesett.

Az 1460-as
évek elején Má-
tyásnak sikerült
az, ami apjának
korábban soha-
sem: 1461-1462-
ben felszámolta a

cseh zsoldosvezér, Ján Jiskra felvi-
déki uralmát. Az egykori huszita ve-
zér számos katonája a királyi hadse-
reg tagja lett, Jiskra pedig Arad kör-
nyékén kapott birtokokat.

Mátyás 1463-ban a Bécsújhelyen
kötött egyezmény alapján 80 ezer
aranyforintért visszavásárolta III.
Frigyestől a Szent Koronát. A két
uralkodó megegyezett abban is:
amennyiben Hunyadi Mátyás törvé-
nyes örökös nélkül húnyna el, a ma-
gyar királyi korona Frigyest vagy
utódait illeti meg. A bécsújhelyi
egyezmény később jogalapot szol-
gáltatott a Habsburgok magyaror-
szági trónigényéhez.

A koronázásra a török 1463. évi
boszniai hadjárata, majd Mátyás
ellencsapása miatt csak a követke-
ző évben került sor. 1464. március
29-én a kialakult magyar koroná-
zási szokások szerint Mátyást az
esztergomi érsek Székesfehérvá-
rott a Szent Koronával királlyá ko-
ronázta. Ezzel az aktussal a Hu-
nyadi-ház sarja immár Magyaror-
szág teljesen legitim uralkodója
lett.

Pelle István

550 éve történt – Mátyás, a király

I. Mátyás (1458-1490)

Hunyadi Mátyás lovas szobra 

szülővárosában, Kolozsvárott

15Pedagógusfórum – Történelmi évforduló
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A fenti, Kulcsár Tibor verséből

idézett sorok jegyében rendez-

te meg a Duna utcai Pozsonyi

Magyar Tannyelvű Gimnázi-

um és a VIDÉO Alapítvány  –

további társrendezőkkel kar-

öltve – az idei tanévben a Kul-

csár Tibor vers- és prózamon-

dó verseny második évfolya-

mát. Ezek a verssorok vonat-

koztathatók arra az Országos

Esszéíró Pályázatra is, mely-

nek meghirdetésére és értéke-

lésére, idén immár 3. alkalom-

mal, a szavalóversennyel

együtt került sor Pozsonyban. 

A „történet” úgy kezdődött, hogy
2005 tavaszán a pozsonyi székhelyű
VIDÉO Alapítvány ügyvezető igaz-
gatója, gimnáziumunk igazgatóhe-
lyettese, Dr. Bugyi Ferenc felajánlot-
ta, hogy ha magyar szakos tanára-
ink szakmailag felvállalják egy esz-
széíró verseny lebonyolítását, az ala-
pítvány biztosítja annak anyagi hát-
terét. A VIDÉO Alapítvány vállalt
küldetése a felvidéki szórványma-
gyarság megmaradásának és fejlő-
désének segítése, elsősorban az is-
kolaköteles (16 éves korig) korosz-
tályra összpontosít. Magyar szakos
tanáraink lelkesedéssel fogadták az
ötletet, hiszen az írásbeli kifejező-
készség fejlesztése mind az alapis-
kolában, mind a középiskolában
alapvető oktatási feladat. Ha ehhez
még hozzávesszük, hogy az esszé-
írás feltételezi az önálló kutatómun-
kát, a forrásanyag gyűjtését, a szak-

irodalommal való foglalkozást, a
kapcsolatteremtés különféle formá-
it stb., talán még érthetőbb, hogy
örömmel fogadtuk az ötletet. Ezek a
készségek ugyanis ma már elenged-
hetetlenek az egyetemi tanulmá-
nyok során, a munkahelyi kommu-
nikációban és még számtalan más
területen –, a diákjainkkal való elsa-
játíttatásuk tehát alapvető pedagó-
giai cél. Minden gyakorló pedagó-
gus tapasztalja viszont, hogy a tan-
anyagmennyiség és a kevés óra-
szám ördögi körében milyen kevés
idő jut a gyakorlati feladatok megol-
dására, szövegek értelmezésére és
alkotására, értékelésükre, javításuk-
ra. Aztán a középiskolai pedagógus
alapiskolai kollégáira mutogat, ha
azt tapasztalja, hogy osztálya egy ré-
sze a szöveg alapvető tagolásával
sincs tisztában, neki pedig írásbeli
érettségi esszé megírására kell fel-
készítenie diákjait a számtalan más
feladat mellett. Az alapiskolában ta-
nító tanár pedig a középiskolai
rendszert, a teoretikus tudás prefe-
rálását teszi felelőssé azért, amiért
korábban jól fogalmazó diákja el
sem tud kezdeni rendesen egy fo-
galmazást. Az egymásra mutogatás
teljesen felesleges, mindenki tudja,
hogy megérett az idő a széleskörű
oktatási reformra, amely magában
foglalja a tananyagreformot, a mód-
szerek és segédeszközök moderni-
zálását is. Addig viszont rengeteget
tesznek az említett célok megvalósí-
tása érdekében azok a pedagógu-
sok, akik az ilyen téren tehetséges
tanulókat felkarolják, ösztönzik,
közben maguk is értékes tapaszta-
latokat szereznek a tehetséggondo-
zás terén.

Országos eseményt megszervez-
ni, több tucat embert mozgatni, el-
látni nem kis erőfeszítés egy olyan
intézménynek, amelynek elsődle-
ges feladata nem a rendezvényszer-
vezés. Ahhoz viszont, hogy mégis
vállaljuk ezt a munkát, biztatást ad-
tak nekünk azok a tapasztalatok és
pozitív élmények, melyeket a szin-
tén iskolánk által, a 2003-2004-es
tanévben megszervezett Kempelen
Farkas művelődéstörténeti vetélke-
dő jelentett számunkra. Akkor is
meghirdettünk egy esszéíró pályá-

zatot az alapiskolás tanulók számá-
ra; az Erdélyből, Magyarországról és
Szlovákiából érkezett középiskolás
csapatok pedig – két írásbeli fordu-
ló után – a szóbeli döntőben mérték
össze tudásukat Pozsonyban. A
székelyudvarhelyi, marosvásárhelyi
és soproni diákok többsége először
járt városunkban, büszkék voltunk
arra is, hogy a mi jóvoltunkból
kezdhették el az ismerkedést a tör-
ténelmünkben oly fontos szerepet
játszó Pozsonnyal. 

A 2005-ös esszéíró pályázat meg-
hirdetésekor felkészültünk arra az
eshetőségre is, hogy nem tudunk
majd elég diákot és felkészítő, segí-
tő tanárt, esetleg szülőt megszólíta-
ni, és a rendezvényből nem lesz
semmi, esetleg „Duna utcai háziver-
senyként” bonyolítjuk le. Hiszen
rendszeresen jelennek meg felhívá-
sok helyi és országos lapjainkban
hasonló jellegű szlovákiai és ma-
gyarországi pályázatokról. Bíztunk
azonban abban, hogy nem hiányzik
majd a motiváció és a vállalkozó
kedvű diák. Az esszék témája a
VIDÉO Alapítvány tevékenységé-
hez kapcsolódott: arra kértük a diá-
kokat, írják le, hogy környezetük,
lakóhelyük milyen lehetőségeket
nyújt kulturális életük, tartalmas
szórakozásuk megvalósítására, fel-
hívtuk figyelmüket a kritikus szem-
léletre. Aztán érkezni kezdtek a dol-
gozatok – nem özönlöttek ugyan, de
a kelet-szlovákiai Tornától, Füleken

és Komáromon keresztül, Pozso-
nyig szerencsére sok diák ragadott
tollat vagy ült oda a számítógép elé,
hogy megfogalmazza véleményét,
tapasztalatait. Ez utóbbiak eleinte
kevesebben voltak, az idei évfolyam
viszont ebből a szempontból is ör-
vendetes lett számunkra: több gyö-
nyörűen elkészített dolgozatot kap-
tunk, a szöveget és a fényképfelvé-
teleket, ill. más típusú melléklete-
ket, kinyomtatva készítették el a
gyakran alapiskolás diákok a mun-
kákat. Ennek kapcsán határoztuk
el, hogy a készségfejlesztésnek egy
további területére is összpontosí-
tunk majd a következő pályázat
meghirdetésekor: számítógépen
megírt esszéket kérünk, ezáltal is
ösztönözve és fejlesztve a számító-
gép-felhasználói ismereteket és gya-
korlatot. Ennek fontosságát és egy-
re fontosabbá válását talán nem is
kell hangsúlyoznunk…

Reméltük, hogy tartalmi szem-
pontból is színvonalas esszéket ké-
szítenek pályázóink, de az ered-
mény talán még a zsűrit is meglep-
te. Mára már állandó zsűrielnö-
künk, Vajda Barnabás egyetemi ta-
nár, értékelésében kiemelte, milyen
tisztán látják a fiatalok a környeze-
tükben lévő dolgokat, kritikusan
szemlélik a hibákat, meglátásaikat
akár még a települések polgármes-
terei is megszívelhetnék. Erre az ér-
tékelésre az összes pályázó jelenlé-
tében került sor, vendégül láttuk

Kulcsár Tibor előtt tisztelgünk... A verseny helyszíne a Pozsonyi Casinóban.

Főhajtás Kulcsár Tibor emléke előtt

„A szó: izzó parázsa igaznak, szépnek
Vagy meggyújtod másoknak tıznek, fénynek,

vagy önlelkedben meghal s megemészt.”
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ugyanis Pozsonyban valamennyi
pályamunka készítőjét és kísérői-
ket. Minden tanuló értékes ajándé-
kokkal térhetett haza, annak kö-
szönhetően, hogy az általunk meg-
szólított intézmények, kiadók gon-
dolkodás nélkül támogatták a ver-
senyt. E helyen is köszönetet mon-
dunk nekik! Nagy örömünkre való-
színűleg sikerült a pályázóknak is
tetsző színvonalon megszervez-
nünk a kiértékelést, a következő év-
folyamokban ugyanis több diák új-
ból megpróbálkozott az esszéírás-
sal, valamint megnőtt a már verse-
nyünkön részt vett iskolák által be-
küldött munkák száma. 

Nem is volt kérdés számunkra,
hogy meghirdetjük-e a pályázatot a
következő évben! Mivel pedig ab-
ban a tanévben ünnepeltük az
1956-os magyar forradalom 50. év-
fordulóját, egy olyan feladattal is
előrukkoltunk, melynek kapcsán a
pályázóknak e fontos történelmi
esemény helyi vonatkozásait kellett
felkutatniuk vagy szakirodalom
alapján összefoglalniuk. A témával
történészként foglalkozó Vajda Bar-
nabás elismeréssel szólt a díjazott
munkákról. Mint ahogy sokszor
ámulva hallgatta a közönség azt is,
hogy a kisebb-nagyobb szlovákiai
falvak, városok magyar iskoláiban
milyen páratlan munkát végeznek
lelkes pedagógusok a kultúra, a ha-
gyományőrzés, a tehetséggondozás
terén, gyakran szinte lehetőségeik
határát feszegetve, sőt azt túl is lép-
ve! Az egyik esszétéma ugyanis azt
boncolgatta, vajon mit tehet, mit
tesz az iskola a környék kulturális
életének fellendítése érdekében.

Az idei, III. esszéíró pályázat té-
máiban elsősorban a fiatalok kör-
nyezetében élő vagy élt, személyisé-
gükre pozitívan ható személy jel-
lemzésére, ill. a településükön vagy
annak környékén lévő történelmi
épületek leírására kértük a pályázó-
kat. Legalábbis a meghirdetett négy
téma közül ezek ragadták meg
olyan mértékben az érdeklődők fi-
gyelmét, hogy a beérkezett 26, jobb-
nál jobb dolgozat értékelésekor két
kategóriában osztottunk díjakat.
Vajda Barnabás szerint ez volt eddig
a legjobb évfolyam! Annak ellenére
megállja a helyét ez az értékelése,
hogy a többi zsűritaggal egyetem-
ben nagyon kritikusan állt hozzá pl.

a néhány, kissé hanyagabb formá-
ban és stílusban, itt-ott helyesírási
hibákkal is „tarkított” munkákhoz.
A felkészítő tanárok figyelmét fel-
hívta a hibákra, és néhány további
jó tanáccsal látta el őket. Meglepeté-
sünkre olyan kiváló, díjazott dolgo-
zat is akadt, amelyet alapiskolás
szerzője teljesen egyedül készített el
– az őt kísérő szülők köszönték
meg, hogy egy ilyen sikerélmény-
nyel gazdagítottuk gyermeküket! Jó,
valóságos példa volt ez nekünk ar-
ra, amit a tehetséggondozással kap-
csolatos szakemberek elméletben
oly gyakran megfogalmaznak: a te-
hetséges gyerek sokszor az iskolai
környezet hatására lesz visszahúzó-
dó, gátlásos, a jó pedagógusnak
ilyenkor a középszerűség álcája mö-
gött kell meglátnia és napvilágra se-
gítenie a lappangó tehetséget, ké-
pességeket. 

A II. esszéíró pályázat kiértékelé-
sére, 2006 novemberében, már
csak a díjazott munkák készítőit
hívtuk meg Pozsonyba, mivel idő-
közben felmerült egy, az esszéíró
pályázat értékelésével együtt lebo-
nyolítandó vers- és prózamondó
verseny meghirdetésének ötlete is.
30 éven keresztül volt iskolánk ma-
gyartanára Kulcsár Tibor, aki peda-
gógiai munkája mellett a felvidéki
magyar vers- és prózamondó verse-
nyek aktív szervezőjeként, és a
több országos díjat is magáénak

tudható Forrás Irodalmi Színpad
alapítójaként számos fiatal tehetség
felfedezője és támogatója volt. Mél-
tán lehet tehát példakép a tehetség-
gondozást szívügyüknek tartó taná-
rok számára, nevét egy, a pedagógu-
sok számára alapított díj is viseli.
Azzal, hogy a versenyt róla nevez-
tük el, emléke előtt is tisztelegni
szerettünk volna – nagy örömmel
fogadták ezt azok a volt diákjai,
akikbe az irodalom és az anyanyel-
vünk szeretetét egy életre beleplán-
tálta, dolgozzanak ma a társadalom-
nak az irodalomtól bármilyen távol
eső területén. Mivel pedig Kulcsár
Tibort költőként is jegyzi a szlováki-
ai magyar irodalomtörténet, érte-
lemszerűen adódott a gondolat,
hogy versenyünk fő célja a szlováki-
ai magyar irodalmi alkotások meg-
szólaltatása legyen. Szavalókkal és
prózamondókkal foglalkozó taná-
rokként ugyanis gyakran halljuk a
versenyek értékelésekor, mennyire
hiányolják a bírálóbizottságok a ha-
zai irodalmi műveket a választott
szövegek között! Ennek a hiánynak
a pótlását, a szlovákiai magyar szer-
zők műveinek megismertetését,
megszólaltatását vállaltuk fel, ami-
kor hagyományteremtő szándékkal
meghirdettük a versenyt. Terveink
szerint a felhívásainkban a szöveg-
választáshoz rendre ajánlunk majd
egy-egy szlovákiai magyar vers-, ill.
prózaírót.   Azokra kívánjuk felhív-
ni a figyelmet, akiknek abban az év-

ben ünnepük, évfordulójuk van. A
programfüzetben rövid életrajzzal
és életmű-összefoglalással, esetleg
az alkotótól származó gondolatok-
kal tisztelgünk előtte, a verseny gá-
láját pedig szintén neki szenteljük.
Így hallgathatott végig tavaly a kö-
zönség egy bensőséges hangulatú
beszélgetést Kulcsár Tibor diákjai-
val, melybe bekapcsolódtak volt ta-
nártársai is. Az idén pedig a 70. szü-
letésnapját ünneplő Gál Sándor
alakját és életművét idézte elénk
Miklósi Péter, mivel a költő szemé-
lyesen nem tudott jelen lenni a ver-
senyen. Meghatottan hallgatta végig
viszont műveinek részleteit Duba
Gyula – a prózamondók figyelmébe
ugyanis az ő életművét ajánlottuk, s
a versenyzők – egy kivétellel – az ő
szövegeit mondták.

E sorok olvastán reméljük, a ta-
nárkollégák is egyetértenek velünk
abban, hogy az irodalomkedvelő di-
ákokat és tanárokat megszólító
számtalan hasonló, nagy múltú,
magas színvonalú hazai és nemzet-
közi megmérettetés mellett van lét-
jogosultsága a mi versenyünknek is!
Az eddig lebonyolított két évfolyam-
ban 20 és 30 között mozgott a részt-
vevők száma, tavaly Kassáról, az
idén Rozsnyóról érkeztek a legtávo-
labbi versenyzők. Túlnyomórészt
alapiskolás tanulók jönnek el hoz-
zánk, a középiskolás kategóriákat
kisebb létszámmal tudjuk megszer-
vezni, de eddig egyetlen kategória
versenye sem maradt el. És annak
ellenére, hogy előválogatás nélkül
érkeznek a pozsonyi döntőbe a ta-
nulók, talán hihetünk a zsűrinek,
amikor úgy értékel, hogy a színvo-
nal megfelel egy országos verseny-
nek, hiszen olyan elismert szakem-
berek szájából hangzik ez el, mint
Bárdos Ágnes, Ferenczy Anna,
Jarábik Gabriella, Lelkes Júlia és
Dráfi Mátyás!

A jövő tanévben változatlan lel-
kesedéssel vágunk bele a III. Kul-
csár Tibor vers- és prózamondó ver-
seny és a IV. esszéíró pályázat meg-
szervezésébe. Elsősorban a hason-
lóan lelkes tanártársaktól függ az,
hogy két országos rendezvényünk-
nek, melyeknek múltja már van, va-
jon lesz-e jövője is! Épp ezért szere-
tettel és tisztelettel várjuk Önöket
és diákjaikat Pozsonyba 2008
őszén! Kulcsár Mónika

A rozsnyói Vasik Boglárka, az AI vers kategória 1. helyezettje fogadja a gratulá-

ciót a zsűri elnökétől,  Dráfi Mátyástól és a VIDÉO  Alapítvány ügyvezető  igaz-

gatójától, Dr. Bugyi Ferenctől.
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Az Új Szó 61. évfolyama 8. szá-
mának Régió rovatában szerezhet-
tünk arról tudomást, hogy a
2008/2009-es tanévben Dunaszer-
dahelyen magángimnázium nyílik.
Mivel a kilencedikes alapiskolások-
nak nemsokára dönteniük kell,
hogy mely  középiskolá(k)ba küld-
jék jelentkezési lapjaikat, a magán-
gimnázium alapítójával, A. Szabó
Lászlóval beszélgettem el az új tan-
intézmény indulása kapcsán.

– Pedagógus körökben az Ön ne-
ve ismerősen cseng, ennek ellenére
mégis arra kérem, hogy mutassa be
röviden olvasóinknak eddigi szak-
mai életútját, pályaképét.

A pályaképem, bármennyire is
igyekszem dióhéjban bemutatni,
elég terjedelmes. A nyitrai tanár-
képzőben szereztem diplomát,
majd ugyanitt oktattam hét éven
keresztül – szlovák nyelven – iroda-
lomelméletet és műelemzést, illetve
a Comenius Egyetem magyar tan-
székén tanítottam egy éven át. Köz-
ben dolgoztam az Irodalmi Szemle
szerkesztőjeként, majd készítettem
a Katedra című pedagóguslapot, és
tevékenykedtem – többek között
egy amerikai támogatás program-
koordinátoraként – a Katedra Ala-
pítványban is. 1999 áprilisától az
oktatási minisztériumban létrejött
nemzetiségi főosztályt vezettem,
2002-ben – egy újabb kihívás kap-
csán – az oktatásügyi hatáskörök
decentralizációja idején igent
mondtam Dunaszerdahely város
polgármesterének, s elvállaltam a
városi hivatal osztályvezetői tisztét,
de egy év után visszatértem a tárca
kötelékébe. Ez a kapcsolat azonban
csak a következő választásokig tar-
tott, amikor erkölcsi és szakmai
okokból önként távoztam a főosz-
tály éléről. Mielőtt az iskolaalapítás
gondolata megszületett, rövid ideig
a Selye Egyetem rektori hivatalát is
vezettem. Ezenkívül fontosnak tar-
tom megemlíteni, hogy hatodik
esztendeje a szakmai fórumként

működő Katedra Társaság elnöke
vagyok, ami ugyancsak nagy meg-
tiszteltetés.

– Honnan jött az ötlet, hogy isko-
lát alapítson Dunaszerdahelyen?

Az iskola megalapításának ötlete
több összetevő eredménye. Elsősor-
ban annak köszönhető, hogy töb-
bek között Szlovákia EU-tagsága
kapcsán megváltozott az iskoláink
szerepe és környezete, amelyre nem
minden intézmény tudott megfele-
lően reagálni. Ugyancsak döntő
mozzanat volt, hogy némely iskola
nem minden esetben veszi komo-
lyan, hogy tanítani szóval is lehet,
de sikeresen nevelni csakis jó példa
révén. Ezek alapján született az
utóbbi esztendőben egy jogosnak
tűnő általános szülői igény, hogy
alakuljon Dunaszerdahelyen egy
szellemiségében és hozzáállásában
a többiektől eltérő oktatási intéz-

mény. Mi gyakorlatilag erre a kívá-
nalomra próbáltunk megfelelő vá-
laszt keresni.

– Mennyiben lesz más az Ön ál-
tal alapított iskola, mint a városban
lévő Vámbéry Ármin MTNY Gim-
názium?

Szeretnénk elérni, hogy gimnázi-
umunk jó légkörben, szinte családi-
as környezetben működjön, ugyan-
akkor értékálló, biztos tudást és kel-
lő erkölcsi tartást is adjon növendé-
keinek. Küldetésnyilatkozatunkban
úgy fogalmaztunk, hogy magyar
identitású európai polgárokat sze-
retnénk nevelni az iskola falai kö-
zött, akik képesek az általános em-
beri értékek megbecsülésére és
megőrzésére, a kölcsönös tisztele-
ten alapuló kapcsolatok kialakításá-
ra, az egyéni felelősségvállalásra,
ugyanakkor rugalmasan tudnak al-
kalmazkodni a világ kihívásaihoz.
Mindehhez főképp az idegen nyel-
vek magas szintű oktatását és a kor-
szerű számítógépes ismeretek át-
adását tartjuk fontosnak, de egyéb
műveltségi területekről sem szeret-
nénk megfeledkezni. Az örömteli
tanulásban látjuk a sokszínű isme-
retszerzés zálogát, a személyre sza-
bott oktatásban, az emberközpontú
iskolában pedig a sikeres továbbta-
nulás gyökereit. Ezért nem elsősor-
ban a mennyiségre, a tanulók lét-
számára, hanem a minőségre he-
lyezzük a hangsúlyt. Mi mindenkit
kötelezően felvételiztetünk az ún.
profiltantárgyakból, s ezenfelül –
mivel idegen nyelvi tagozatos osz-
tályt indítunk – nyelvi szintfelmérőt
és általános tesztet is tervezünk írat-
ni minden érdeklődővel. Ennek
több oka is van, elsősorban azon-
ban az, hogy tisztán lássuk, honnan
kell kezdeni az egyéni fejlesztést.

– Honnan várja legfőképpen a je-
lentkezőket? 

A jelentkezőket elsősorban Du-
naszerdahelyről és annak környé-
kéről várjuk, ennek megfelelően a

hírverés is inkább csak itt történt.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy
más vidékek magyarjait ne látnánk
szívesen a Csallóköz szívében.

– Ez azt jelenti, hogy a távolabb-
ról érdeklődő diákok számára tud-
nak elszállásolási lehetőségeket is
biztosítani?

Ha valaki úgy érzi, hogy a mi isko-
lánk kellő szintű kihívás lenne szá-
mára, örömmel fogadjuk jelentkezé-
sét. A távolabbról érkezők számára a
szállás biztosítása is megoldható,
egyébként a városon belül iskola-
buszt is szeretnénk működtetni.

– Tervezi-e a tandíj bevezetését?
Magángimnáziumról van ugyan

szó, de tandíj bevezetését nem ter-
vezzük. Térítésmentes lesz tehát a
képzés, az iskola működését szeret-
nénk az állami normatívából, vala-

mint szponzori támogatásokból és
pályázatokból biztosítani.

– Hol lesz területileg az iskola? 
2008. szeptember 1-jei hatállyal

kezdi meg tevékenységét az iskola, s
egyelőre – Fibi Sándor igazgató úr
hathatós támogatásának köszönhe-
tően – a Vámbéry Ármin Alapisko-
lában leltünk otthonra. 

– Kialakult-e már a tanári kar?
A tanári kar szervezése, az embe-

ri erőforrások biztosítása folyamat-
ban van, s igyekszünk minden tan-

Sikerességünk legfontosabb kritériuma
mindenkori partnereink elégedettsége lesz

A. Szabó László

Magyar 
identitású 
európai 

polgárokat 
szeretnénk nevelni

az iskola 
falai között.
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tárgyra olyan megfelelő jelöltet ta-
lálni, aki azonosulni tud az iskola
céljaival, illetve az alapító és a part-
nerek elvárásaival.

– Miért tartja fontosnak, hogy
Dunaszerdahelyen legyen még egy
gimnázium?

Ahogy korábban már megfogal-
maztam, nem az a lényeg, hogy le-
gyen a városban vagy az országban
még egy magyar iskola, hiszen tisztá-
ban vagyok a jelenleg működő intéz-
mények nehézségeivel, mindennapi
gondjaival. Tudom, hogy milyen har-
cot folytatnak a megmaradásért.
Meggyőződésem azonban, hogy
mégis van létjogosultsága egy olyan
oktató-nevelő tanintézetnek, amely-
nek célja, hogy egyrészt továbbvigye
a tradicionális értékeket, másrészt
megpróbáljon gyors és megfontolt
válaszokat adni a világ változásaira.

– Ha kérhetem, beszélgetésünk
végéhez érve, ossza meg olvasóink-
kal iskolaalapítóként és a leendő
magángimnázium igazgatójaként
pedagógusi hitvallását!

A Comenius Pedagógiai Intézet
vezetőképző programjának több mo-
duljában is trénerként szerepelek,
így kicsit olyan érzésem van, mint
amikor a hóhért akasztják. Elsősor-
ban azt és úgy szeretném tenni,
ahogy kollégáinknak oktatjuk, hi-
szen csak akkor lehetek következe-
tes és hiteles. Mindenképpen szeret-
ném azonban, ha az iskola szellemi
műhely lenne, ahol kölcsönös tiszte-
let és megbecsülés uralkodik, ahol
mindenki – tanár és diák egyaránt –
képességei legjavát nyújtja, mert le-
hetőséget kap kreativitása kibonta-
koztatására. Olyan csapatot szeret-
nék magam köré építeni, amely ké-
pes hatékonyan megoldani feladata-
it, elérni céljait. A tervezés, szervezés
és irányítás során biztosan adódnak
majd problémák, konfliktusok is, de
hiszem, hogy közös erővel és értel-
mes párbeszéddel minden nehézség
orvosolható. Amit pedig a legfonto-
sabbnak tartok: minden esetben sze-
münk előtt kell lebegnie annak a
megmásíthatatlan ténynek, hogy si-
kerességünk legfontosabb kritériu-
ma mindenkori partnereink elége-
dettsége lesz. Ennek érdekében ala-
pítottuk, e cél fényében működtet-
jük majd iskolánkat.

SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE
P.O.BOX 49., 945 01 KOMÁRNO 1., tel. 00421903 931043, 0042131 7807928

www.szmpsz.sk, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk

Komárom, 2008. január 8. 

Tisztelt
Gémesi Ferenc szakállamtitkár
Miniszterelnöki Hivatal
Kossuth tér 2-4
1357 Budapest, Pf. 2 

Tisztelt Államtitkár Úr! 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok

Szövetsége Országos Elnöksége nevében
tisztelettel fordulok Önhöz, a határon túli
magyarság ügyeiért megbízott és felelŒs
személyhez.

Közösségünk megmaradása és to-
vábbfejlŒdése érdekében szövetségünk
szakmai, civil szervezetként, az állami in-
tézmények e területen hiányzó feladatait
pótolva, jelentŒs szerepet vállal a szlováki-
ai magyar anyanyelvi oktatás továbbélésé-
nek és fejlesztésének biztosításáért. Ér-
dekvédelmi, szakmai, szervezési feladatok
koordinációját látjuk el – iskoláink és diák-
jaink, a szlovákiai közoktatás érdekében –
néhány munkatárssal és az iskolákban
dolgozó elhivatott pedagógusok sokasá-
gával, együttmıködve az MKP-val, a Selye
Egyetemmel, szakmai intézményekkel és a
civil szervezetekkel. 

Köszönet illeti az anyaországot azért a
támogatásért, mellyel a Kedvezménytör-
vény értelmében anyagilag segíti az anya-
nyelvi oktatásban való részvételt, megerŒ-
sítve az identitás vállalását, ez által is biz-
tosítva közösségünk megmaradását, ala-
kítva jövŒjét. Ma, amikor a hatalmon levŒ
szlovákiai politikai képviselet rosszul értel-
mezett nemzeti elkötelezettségbŒl újra
anyanyelvi oktatásunk megkurtítására tö-
rekszik, úgy érezzük, hogy csak nagyobb
felelŒsséggel, az anyagi és a szellemi for-
rások sokkal hatékonyabb felhasználásá-
val tudjuk anyanyelvı oktatási rendsze-
rünket megŒrizni, szerencsésebb esetben
továbbfejleszteni. 

Szlovákiában a SzülŒföld Alap pályáza-
ta mellett a nemzeti közösséget segítŒ ok-
tatási- nevelési támogatás – a kormánykö-
zi szerzŒdés értelmében – a Pázmány Pé-
ter Alapítvány közremıködésével jut el az
érintettekhez. Ez utóbbi esetben olyan je-
lentŒs összegı támogatási formáról van
szó, melynek felhasználásáról csak átgon-
dolt módon, megalapozottan szabad dön-
teni. Figyelembe kell venni mind a csalá-
dok, mind a közösség hosszú távú érdeke-

it. A támogatás, jó befektetésként, pozití-
van befolyásolja az anyanyelvı oktatás
sorsát, másrészt napjainkban a nemzetisé-
gi iskolákat érintŒ ínséges idŒszakban áthi-
daló, túlélést biztosító megoldást jelent. 

Miközben elismerjük az oktatási-neve-
lési támogatásnak a gazdaságilag lesza-
kadt régiókban a szociálisan nehéz hely-
zetben élŒ családokra gyakorolt jótékony
hatását, nem hallgathatjuk el azon vélemé-
nyünket, hogy az anyanyelvı oktatás vál-
lalását a szülŒk szerint elsŒsorban a jól fel-
szerelt, hatékony módszerekkel oktató is-
kola tudja megerŒsíteni, mely szolgáltatá-
sait tekintve versenyképes a többségi is-
kolával. A gyermekének jó iskolát választa-
ni kívánó szülŒ számára csak a gazdag és
sokrétı szakköri, szabadidŒs és identitás-
megŒrzŒ programokat megvalósító okta-
tási-nevelési intézmény lehet vonzó. Ezt az
elvet szövetségünk országos szervei, isko-
láink vezetŒi, pedagógusai és a szülŒi kö-
zösségek az elmúlt idŒszakban tömegesen
kifejezték, írásbeli tiltakozások formájában
is, kihangsúlyozva azt, hogy nem tudnak
azonosulni a Pázmány Péter Alapítvány
kuratóriumának pályázati kiírásával, mely
figyelmen kívül hagyja ezeket a megállapí-
tásokat.  

A tavalyi kiírás és az ez évi pályázati ki-
írás tervezete olyan támogatási megoldá-
sokat említ tételesen, mint az iskolai váltó-
papucs, a higiéniai eszközök, osztályfény-
képek, a ballagási ünnepséggel kapcsola-
tos kiadások, ruházati cikkek. A kiírás alap-
ján viszont nem biztosíthatók az iskolai
szakköri tevékenységekkel, a tanulmányi
versenyekkel, a diák kulturális csoportok
mıködésével kapcsolatos költségek. Nem
engedélyezett semmilyen tansegédeszköz
beszerzése, az iskolai könyvtárak bŒvítése,
a gyermeklapok és a tehetséggondozást
segítŒ szakfolyóiratok rendelése. 

Mivel az oktatási-nevelési támogatás
Szlovákiában a kormányközi szerzŒdés ér-
telmében valósul meg, lehetŒségét látjuk
azon támogatási formák meghatározásá-
nak, az identitás-megŒrzési célokkal össz-
hangban, melyek a kisebbségi oktatási in-
tézmények szolgáltatásait javítják. A ko-
rábbi támogatási forma itthon elégedett-
séget váltott ki a szülŒk és az iskolák ré-
szérŒl egyaránt, de példaértékı volt a ha-
táron túli szervezetek számára is. Az okta-
tási intézmények sajnálatosnak tartják,
hogy a kuratórium mereven tiltja annak a

lehetŒségét is, hogy a szülŒk egyetértése
és felajánlása esetén mód nyíljon az isko-
lák oktatási, tehetséggondozói és a nem-
zeti identitás megŒrzését szolgáló prog-
ramjainak támogatására. 

A pályázati kiírás ma legnagyobb mér-
tékben a szociális támogatásokra irányul,
holott szlovákiai forrásokból is van mód a
szociálisan rászorultak támogatására. Eb-
bŒl adódóan az iskolák vezetése és a Páz-
mány Péter Alapítvány kuratóriuma közöt-
ti kapcsolatot feszültség jellemzi. A ma-
gyar iskolák fejlesztését segítendŒ forrá-
sok ilyen módon történŒ elmaradása sze-
rintünk negatív hatással lesz a magyar
anyanyelvı oktatás versenyképességének
megtartására a szlovák iskolákkal szem-
ben. Hozzájárul ehhez még az a tény is,
hogy miután az Illyés Közalapítványt beol-
vasztották a SzülŒföld Alapba, az iskolák
részére addig létezŒ anyagi források lehe-
tŒsége megszınt. A Pázmány Alapítvány
kuratóriumának elnöke a kiírás céljaiban a
szociális támogatások javára történt mó-
dosulást a támogatást koordináló magyar-
országi Nemzetstratégiai FŒosztály részé-
rŒl megszabott követelményként értelme-
zi, melynek módosítására a kuratórium
döntése nem terjedhet ki. 

Tisztelt Államtitkár Úr!
A Pázmány Péter Alapítványt a Szlová-

kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hoz-
ta létre, alkalmassá téve azt az oktatási-ne-
velési támogatások fogadására. Ezt a tényt
is figyelembe véve, valamint az MKP okta-
táspolitikusainak támogatását is magunk
mögött tudva, a Pázmány Péter Alapítvány
2007/2008-ra vonatkozó pályázati kiírásá-
ban kérjük olyan támogatási formák enge-
délyezését, melyek a szlovákiai viszonyok
figyelembevételével a leghatékonyabban
segítenék az anyanyelvı oktatás megmara-
dását és fejlesztését. Ebbe beleértjük mind
a családok támogatását, mind a szülŒi szö-
vetségek által is támogatott oktatási-neve-
lési programok iskolai megvalósulását. Ja-
vasoljuk azt is, hogy a PPA keretében való-
suljon meg az eddigi támogatási formák
hasznosulásának átfogó értékelése és ha-
tásvizsgálata, tekintettel a magyar iskolák
diáklétszámának alakulására.    

Az SZMPSZ Országos Elnöksége nevé-
ben tisztelettel
Pék László elnök, s.k.



20 Pedagógusfórum – Tehetséggondozás

A 21. század társadalma az

embert jóval nagyobb kihívá-

sok elé állítja, mint a régebbi

korok bármelyike. Az egyén

társadalmon belüli helyének

megtalálása is jóval nagyobb

hangsúlyt kap, mint a korábbi

időszakokban. 

Az ember az élet minden terüle-
tén hatalmas kihívásokkal találja
szembe magát, s a cél ma már nem
pusztán az, hogy ezeknek a kihívá-
soknak meg tudjon felelni, hanem
sokkal inkább az, hogy eléjük
menjen, már gyerekkortól kezdve
tudatosan rákészüljön a reá váró
feladatokra.

Az oktatásban lezajló szükség-
szerű változás logikus indokaként
leggyakrabban azt hangsúlyozzák,
hogy a technikai-információs társa-
dalom emberének új képességekkel
kell rendelkeznie. Véleményem sze-
rint azonban a meglévő, velünk szü-
letett képességeinket kell használ-
nunk és folyamatosan fejlesztenünk
oly módon, hogy szem előtt tartjuk
a megváltozott körülményeket, a
társadalom aktuális követelménye-
it. A legnagyobb teher – ez az, ami
nem változott – újra az oktatási in-
tézményekre hárul. Elsődleges fel-
adatuk az lenne, hogy a különböző
kihívásoknak megfelelni akaró és
tudó, kreatív problémamegoldó
készséggel és megfelelő önbecsülés-
sel rendelkező, de ugyanakkor má-
sokat becsülni tudó, értékeket őrző
és értékteremtő, logikusan gondol-
kodó személyiségeket neveljenek.
És talán ez az igazi kihívás!

A környező országok pedagógiai
rendszereiben már részben megtör-
tént az a szemléletváltás, amely az
oktatás célját és módszereit meg-
próbálja „hozzáigazítani” a megvál-
tozott körülményekhez. Az iskolák
megpróbálnak a kereslet és kínálat
törvényszerűségeinek is megfelelni
– állandó harcban a többi oktatási
intézménnyel és önmagukkal –, új
utakat, új megoldásokat keresve
„talpon” maradni, és gyakran az az
érzésünk, hogy egy jó szlogen fon-

tosabb, mint a valós tartalom. Eb-
ben a „diákért folytatott harcban”
különleges helyet foglalnak el a
nemzetiségi iskolák, ahol a tudás
megszerzésén túl fontos szerepet
tölt be az identitástudat megőrzése.
Hiszem, hogy nincs olyan magyar
tanítási nyelvű intézmény, ahol ne
lennének délutáni szakkörök, ön-
képzőkörök, színjátszó társulatok,
énekkarok, tánccsoportok, képző-
művészeti, népművészeti vizuális
műhelyek, vagy valamilyen más for-
mában ne figyelnének oda a formá-
lódó tehetségre és személyiségre.
Sok országos versenyünk van, ahol
lehetőség van a tehetség megmuta-
tására, és ezek között a versenyek
között szép számmal akad művé-
szeti jellegű verseny is. Mégis a má-
ig uralkodó tantárgy-hierarchiának

köszönhetően a művészeti jellegű
tantárgyak alig vannak jelen az ok-
tatásban, és kevés olyan intézmé-
nyünk van, amelyik tudatosan fel-
vállalja a művészeti tantárgyak ok-
tatását.

A legvitatottabb terület a tantár-
gyak közötti egyensúly hiánya, illet-
ve annak megtartása. Ha a velünk
született négy alapkészség a kiindu-
lópont (matematikai, zenei, poéti-
kai és vizuális-rajz készség), akkor
az ideális az lenne, ha a négy tehet-
ségfaktort egyenlő módon képez-
nénk, a négy közül a legerősebbre
koncentrálnánk, és azt fejleszte-
nénk erőteljesebben (az egyén ké-
pességeitől függően). Ez a probléma
viszont még nem teljesen megol-
dott, hiszen az optimális ebben az
esetben a tehetségekkel történő in-

dividuális vagy kiscsoportos foglal-
kozás lenne. Így azonban a társada-
lom által fontosnak tartott és erősen
szuggerált képesség és annak fej-
lesztése válik fokozatosan fontossá
és uralkodóvá az oktatásban (tan-
tárgy-hierarchia).

Kassán, a Márai Sándor Gimná-
zium és Alapiskola 2006. szeptem-
berében egy új gimnáziumi szakot
indított el, melynek elsődleges cél-
ja a vizuális gondolkodásra való tu-
datos nevelés. A vizualitás fontos
szerepet játszik életünkben, hiszen
a körülöttünk lévő világot az em-
ber vizuális jelekként érzékeli,
ezért nem mindegy, hogyan tu-
dunk tájékozódni ezek között a je-
lek, szimbólumok között, és ho-
gyan építjük be gondolkodásunk-
ba a világ képi megismerésének lo-
gikai lépcsőfokait. Tehát ez a szak
elsősorban a vizuális művészeti
tantárgyaknak a hagyományos
gimnáziumi tantárgyak mellé való
„beemelésével” vált újszerűvé. A
vizuális és más művészeti tantár-
gyak feladata, hogy átfogó képet
adjon a világról, önmagunkról, az
emberi gondolkodásról és kultú-
ránkról, illetve, hogy más perspek-
tívából közelítse meg ugyanazt a
problematikát, mint a hagyomá-
nyos gimnáziumi tantárgyak. 

A tanítás a minisztérium által jó-
váhagyott (egyedi) tanterv alapján
folyik, amely a középiskolák szá-
mára kidolgozott alternatív tan-
tervhez áll közelebb. Olyan művé-
szeti tantárgyak tanítására van le-
hetőség, mint: képzőművészeti ne-
velés, művészettörténet, zeneelmé-
let, néptánc, információelmélet-
multimédia, és a vizuális gondol-
kodást elősegítő reáltantárgyak kö-
zül a térgeometria. Jelenleg két év-
folyamban folyik a tanítás, évfolya-
monként 12-15 diák számára bizto-
sít képzést. A művészeti osztályba
sikeres tehetségvizsgával és a gim-
náziumok számára meghatározott
általános felvételi vizsgával lehet
felvételt nyerni. A szakon elsősor-
ban nem művészképzés folyik, ha-
nem a felsorolt tantárgyakon ke-
resztül a vizuális, „absztrakt” gon-
dolkodásra és a kreativitásra való

Művészeti képzés és tehetséggondozás 

Ha a velünk született négy alapkészség a kiindulópont (matematikai, zenei, po-

étikai és vizuális-rajz készség), akkor az ideális az lenne, ha a négy tehetségfak-

tort egyenlő módon képeznénk, a négy közül a legerősebbre koncentrálnánk, és

azt fejlesztenénk erőteljesebben.
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nevelés, így nem törvényszerű vagy
kötelező a végzett diákok számára
a művészeti egyetemeken való to-
vábbtanulás. Viszont lehetőséget
ad a képzőművészetekben tehetsé-
ges diákok számára az alapok és a
képzőművészeti technikák elsajátí-
tására, a tehetség kibontakoztatá-
sára és fejlesztésére. A nappali
képzést kiegészítik azok a délutáni
foglalkozások (kötelező és nem kö-
telező szakköri jelleggel), ahol na-
gyobb teret kap a szabad kreativi-
tás, és a tehetségekkel való indivi-
duális foglalkozás. Ugyanilyen fon-
tosak a nyári képzőművészeti és
népi iparművészeti táborok is, ahol
a diákok új módszerekkel, új mű-
fajokkal és stílusokkal ismerked-
hetnek meg, és lehetőségük nyílik
olyan szakemberekkel együttdol-
gozni és azoktól tanulni, akik saját
területükön elismertek.

Az új szak elindítása abból a
szempontból is szerencsés Kassán,
mivel az intézményben már több
éve működnek művészeti csopor-
tok, foglalkozások. Említhetjük itt
az alapiskolában működő Árvácska
néptánccsoportot, melynek fontos
szerepe van abban, hogy nemzetisé-
gi kultúránk gyökereit ismertesse
meg a diákokkal. Az alapiskolában
és gimnáziumban működő színját-
szó csoport rendszeresen sikerrel
szerepel regionális és országos ver-
senyeken.

A gimnazista színjátszó csoport
(KGSzT) több alkalommal nyert díjat
a komáromi fesztiválon. A KGSzT-
irodalmi kisszínpad különböző al-
kalmakra készített már verses, zenés
irodalmi esteket. Nagy múlttal dicse-
kedhet a Csengettyű énekkar és Le-
ánykórus, mely hazai országos és

nemzetközi versenyeken vesz részt
sikerrel. Rendszeresen adnak kon-
certet itthon és külföldön is. Több
éve működik képzőművészeti és ke-
rámiai szakkör is az iskolában, vala-
mint a diákok kezdeményezésére ze-
nekarok is működnek.

Ez a sokrétű művészi tevékeny-
ség szolgáltatta az alapot a gimnázi-
umi művészeti osztály elindításá-
hoz. Előfeltétele egy ilyen program
életre hívásának a pedagógiai-szak-
mai háttér vagy közösség megléte, a
közös akarat mind a vezetés, mind
pedig a pedagógia kar részéről, vilá-
gos koncepció kidolgozása, techni-
kai és egyéb feltételek megteremté-
se.  Legfontosabb azonban a teljes
szemléletváltás.

Nincs még teljesen megoldva a

tehetséggondozás komplexitásának
a kérdése, mely sokkal összetettebb
terület, mint ahogy azt sokszor el-
képzeljük. Ha tehetséggondozásról
esik szó, általában azokra a keve-
sekre gondolunk, akik önként vesz-
nek részt – érdeklődésüknek meg-
felelően – délutáni „gondozó” prog-
ramokban, vagy szakköri tevékeny-
ségekben. Az egyik célunk, hogy
ezeken a foglalkozásokon a diákot
különböző tanulmányi versenyekre
készítsük föl – gyakran ugyanazt a
diákot többre is. Az igazi probléma
vagy inkább kihívás: tehetséggon-
dozó program megvalósítása a taní-
táson belül, vagyis olyan módszerek
alkalmazása a pedagógiai gyakorlat-
ban, melyek segítségével mindenki-
nek egyenlő esélye lehet tehetségé-

nek felismerésében és képességei-
nek továbbfejlesztésében.

Ahhoz, hogy az ember tudja, hol
a helye az életben és a társadalom-
ban, tudnia kell, miben tehetséges.
A művészeti oktatás nemcsak az ál-
talános műveltség szempontjából
fontos az egyén számára, hanem el-
sősorban önmagunk megismerése
szempontjából válik azzá. Ha esélyt
kapunk és esélyt adunk a tehetség
kibontakoztatására, nemcsak ön-
magunkat találjuk meg, hanem sze-
repünket a világ formálásában. A
világ ugyanis nemcsak számok, de-
finíciók, képletek halmaza, hanem
hús, vér és lélek.   

Fecsó Szilárd 
Márai Sándor Gimnázium 

és Alapiskola, Kassa

A tehetséggondozás egy komplex fogalom. A
debreceni továbbképzés legnagyobb tanulsága
számomra az volt, hogy a gyermek tehetségét
nem elég felismerni, de azt a tehetséges gyermek
elkötelezettsége mellett a család, az iskola és
más szabadidős tevékenységet biztosító intéz-
mények hathatós támogatásával kell gondozni.
Támogatni és buzdítani kell a tehetséges gyer-
meket, hogy hosszú éveken át tartó munkával –
akár lemondások árán is – megszülethessen be-

lőlük a kiforrott tehetség – a talentum. Remél-
jük, hogy a Pedagógusszövetség kezdeményezé-
se sikeres lesz és a magyarországi minta alapján
sikerül kiépítenünk itthon is a szlovákiai tehet-
ségpontok hálózatát. 

Első lépésben a tanárok, szakcsoportok ösz-
szefogása lenne a lényeges. Tapasztalatcsere, a jól
működő és a fejlesztésre szoruló témák megtár-
gyalása.  Ma már a legkisebb, legeldugottabb fal-
vakban is akad internet-kapcsolat, ami lehetővé

teszi a kommunikációt. Akár a tanárok, de ha
szükséges, akár tanár-diák között is.

A szlovákiai magyar tanárok között sokan
vagyunk a tantárgyunkhoz elkötelezettek, lel-
kesek. Ha megtaláljuk egymást, és el tudunk
indítani valamit, akkor az együttműködés egy
jól működő formáját: a tehetséges diákok javát
fogja szolgálni. 

Bagita Judit
II. Rákóczi Ferenc AI, Gúta

„A tehetség csak a jó kezdethez elég”

Ha esélyt kapunk és esélyt adunk a tehetség kibontakoztatására, nemcsak önmagunkat találjuk meg, hanem szerepünket a

világ formálásában. 
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Életre szóló élmények
„A gyermekeknek azt kell adni,

ami közel áll hozzájuk, ami

nem lépi át az ő gondolat- és

érzésvilágukat.”

Kodály Zoltán vallotta ezt. Ezzel
a ténnyel valamennyien tisztában
vagyunk, mégis egyre kevésbé érvé-
nyesítjük. 

Valójában mi is az, ami a mai
gyermekekhez közel áll? A nép-
dalok, őseink dalai, vagy a gumima-
ci-zene? A médiákból áradó szenny
nem lépi át az érzésvilágukat? Mi
az, amin gondolkodnak? Miket
éreznek? Ki beszélget erről ma a
gyerekekkel? A szülők, vagy a nagy-
szülők, akik mindig rohannak? A
társaik, akik naphosszat a számító-
gép előtt ülnek?

Valójában mi az érték ma? Nagy
felelőssége van a társadalomnak,
benne a családnak és az iskolának a
valódi értékek megtartásában.

A növekvő követelmények, a
nem megfelelő tantervek akadályt
jelentenek. Pedig mi, tanítók, taná-
rok, munkánk során tapasztalhat-
juk, mennyire hálásak tanulóink,
ha olyan feladatokkal látjuk el őket,
ami az ő szintjüknek megfelelő,
amit szívesen végeznek. Ezért nem
mindegy, milyen tevékenységre ösz-
tönözzük diákjainkat. Az igazi érté-
kek megismerése nagyszerű lehető-
séget nyújtanak azok a műveltségi
vetélkedők, amelyeken diákjaink
részt vehetnek. Igaz, hogy legtöbb-
ször „kényszeríteni” kell a legtöbb-
jüket arra, hogy kicsit többet akar-
janak tudni, de az egészben az a
szép, hogy végül nem is érzik meg-
erőltetőnek ezt a fajta munkát, való-
jában örömüket lelik benne. 

Nem másodlagos az a tény sem,
hogy az ilyen vetélkedőkre benevez-
hetünk olyan tanulókat is, akik
nem a legjobb osztályzatokat kap-
ják, de ha olyan témával foglalkoz-
hatnak, ami hozzájuk közel áll, ne-
kik is lehet sikerélményük. A legne-
hezebb feladat a megfelelő érdeklő-
désű tanulóknak a kiszűrése. Köny-
nyebb dolga van annak a tanító-
nak/tanárnak, aki munkája során
olyan módszereket alkalmaz,
amelynek segítségével ösztönözni

tudja diákjait a megnyilvánulásra,
az önálló munkára.

Két személyes élményemet sze-
retném az olvasókkal megosztani.

Második éve vettem részt diákja-
immal a Kincskeresők – helyi érté-
keket kutató és bemutató „verse-

nyen”. Van, akit a számítógép érde-
kel, van, akit az előadás–szöveg-
mondás, mást a kutatás, könyvben,
interneten. Ha csapattá szerveződ-
nek és jó témát találnak, vagy talá-
lunk nekik, csapattá kovácsolódva
értékes munkát végeznek. Ezt a faj-
ta versenyt olyan lehetőségnek tar-

tom, ahol nemcsak a kiváló tanulók
kaphatnak teret megmutatni magu-
kat, de éppen a csapatmunka és a
sokrétűség kapcsán, lehetőséget
kaphat minden diák a lakóhelye,
közössége megismerésére, bemuta-
tására és megbecsülésére is.

Kodály Zoltán így jellemzi a fát:
„gyökere föld alatt, földfeletti részét
tördösheti vihar, még a mennykő
sem pusztítja el mindig. Lombja le-
hull, de újra kizöldellik, míg ép a
gyökere.”

Meg kell tanítanunk gyermekein-
ket a gyökerekhez való ragaszko-
dáshoz. Közösségre is szükség van,
hiszen a megtartó ereje adhat
egészséges identitástudatot a fejlő-
dő lélek számára. 

A gyökerek ápolásához és nemze-
ti közösségünkhöz való ragaszkodás-
hoz nyújtott segítséget a másik két
vetélkedő is, amelyeknek a közel-
múltban diákjaink részesei lehettek. 

A Magyar Zenei Tanács a 2007-es
évben Kodály-vetélkedőt szervezett
az alap- és középiskolás tanulók szá-
mára. Ennek az előzménye volt a
Katedra Társaság és a CSEMADOK
által szervezett vetélkedő. Maga a
verseny is nagyszerű volt, de a lé-
nyeg a nyereményben rejlett. A leg-

jobb 10 csapat részt vehetett nyáron
egy kétnapos kiránduláson Kodály
nyomában. Ezen a kiránduláson a
gyerekek egy életre szóló élménnyel
gazdagodtak. Bejártuk Kecskemé-
ten szinte az összes helyet, amely
Kodállyal kapcsolatos, koncerten
voltunk, Pesten pedig Kodály Zoltán
felesége, Péczely Sarolta fogadott
bennünket az Andrássy-úti lakásuk-
ban. Még a nyár folyamán került sor
Galántán arra a koncertre, amelyen
Vásári Tamás vezényletével egy
olyan világzenekar játszotta Kodály
dallamait, amelyben az egész világ-
ból összesereglett fiatal játszott. Azt
hiszem, ezek olyan példák a diákja-
ink életében, amelyből a jövőjüket
tervezgetve bármikor meríthetnek.

Szintén Kodály szavai:
„Ne fogjunk erőnkön felüli vállal-

kozásba. De ne becsüljük alá erőn-
ket. Amire képesek vagyunk: te-
gyük meg, mert a nem foglalkozta-
tott erő elsorvad.”

Hogy méltók lehessünk a mester
által ránk hagyott örökségre, nem
szabad hagynunk elkallódni egyet-
len diákunkat sem. Ne feledjük:
mindenki jó valamiben, csak hagy-
ni kell kibontakozni!

Győző Andrea

A zenei vetélkedő győztes csapatai Kodály Zoltánné (középen) társaságában

Valójában mi az
érték ma? Nagy fe-

lelőssége van a
társadalomnak,

benne a családnak
és az iskolának a

valódi értékek
megtartásában.
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A pedagógus, valljuk be, gyakran
úgy érzi, fárasztó és hálátlan feladat
az övé. Hiába igyekszik, a diák,
mondjuk, nem szeret olvasni, in-
kább a tévét bámulja, s nem akarja
kívülről fújni a klasszikusokat, neki
a mai sztárok a kedvencei. Aztán
néha megtörténik a lehetetlen, és a
tanár boldog, mert látja, mégis érde-
mes.  És ha a diákunk sikeres, ne-
künk nem kell más ok a felhőtlen
örömre.

Amikor a Pedagógusfórum Pati-
nás iskolák, legendás tanárok soro-
zatában az érsekújvári reálgimnázi-
umot mutatta be Tóth Erika, külön

öröm hírt adni arról, hogy október
19-én a budapesti székhelyű Érsek-
újvári Magyar Tanulóifjúságért  Ala-
pítvány jubileumi, 15. díjátadó ün-
nepségét tartotta az érsekújvári
Csemadok-székház nagytermében.
A Pázmány Péter Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium arra érdemes
diákjai újra átvehették megérde-
melt jutalmukat.

Tizenöt évvel ezelőtt intézmé-
nyünk egykori diákjai egy alapít-
ványt hoztak létre, hogy támogatni
tudjuk legeredményesebb tanulóin-

kat. Iskolánkban minden évben
szép számban akadnak ösztöndíjra
és könyvjutalomra érdemes diákok.
Ők azok, akik az előző tanévben a
legjobb eredményeket érték el a ha-
zai és nemzetközi tanulmányi verse-
nyeken, mindamellett kitűnő tanu-
lók, esetleg aktívan bekapcsolód-
nak az iskola kulturális életébe,
vagy kiveszik részüket a diáktanács
tevékenységéből.

Idén is sokukra büszkék lehet-
tünk. Holota-díjban részesült
Ruzsik Zoltán, Zirner-díjat kapott

Török Zsuzsanna és Mészáros Ró-
bert. A Kurzweil-díj idei tulajdonosa
Fodor Katalin lett, a Diósi-díjat
Dobrovodszky Györgynek ítélték.
Az alapítvány által felajánlott könyv-
jutalomban a következő tanulók ré-
szesültek: Berényi Dávid, Kováčik
Katalin és Šenkár Szabina. A Páz-
mány Péter Polgári Társulás által fel-
ajánlott könyvjutalmat Malý Zoltán,
Bédi Andrea, Baka Alexandra, Kan-
tár Kristóf, Gubo Eduard, Balogh
Erika és Buják Bianka kapták. 

Az ünnepséget megtiszelték je-
lenlétükkel: Kiss Gyuláné kuratóri-
umi tag, B. Kiss Tamás, az alapít-
vány titkára, Luzsica Lajos alapító
tag fia, Luzsica Lajos Árpád, vala-
mint Szigeti László és Farkas Iván
parlamenti képviselők. Bennünket,
tanárokat akkor ér kitüntetés, ha di-
ákunkat látjuk fönt állni a színpa-
don a díjazottak közt. Szívet melen-
gető érzés, elhihetik. Én már csak
tudom. Osztályom egyharmada
ugyanis fönt állt. Benkő Timea

Elismerésben részesültek 

Évzáró területi választmányi ülés
Királyhelmecen

November végén tartotta évzáró ülését a
Királyhelmeci Területi Választmány. A program-
pontok között szerepelt az egész évi munka ki-
értékelése mellett, a beiratkozási program, és a
„Pedagógus életpálya díjra”, valamint „A szlová-

kiai magyar nyelvű oktatást támogató tevékeny-
ségért” díjra való jelölések. A vitában elhangzot-
tak szerint, a Rákóczi Szövetség által nyújtott 10
ezer forintos beiratkozási ösztöndíj támogatás
hatékony felhasználásával kapcsolatosan, meg-
oszlottak a vélemények. Volt, aki az ösztöndíjat
a szülőkkel való foglalkozásra fordítaná, mások
az eredeti formát tartották jónak, de volt olyan

is, aki a fele összegért felszerelt iskolatáskát ven-
ne, másik felét a tehetséggondozásra fordítaná.
A területi választmány határozatban jóváhagyta
az SZMPSZ tagságára vonatkozó módosításo-
kat, az RPK Királyhelmeci központi irodájának
és telefonvonalának működtetését, valamint a
Felvidéki Magyar Pedagógus Díj b) és d) kategó-
riájában jelöltek névsorát. Böszörményi Edit

Ők kapták a polgári társulás ajándékát

A könyvjutalomban részesült diákok

Díjazott tanulóink
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Tisztelt miniszter úr,
A parlament oktatási bizottságá-

nak tagjaként kézhez kaptam a
2007. év folyamán a regionális isko-
laügyben szétosztott fejlesztési tá-
mogatások szétírását. Ennek értel-
mében március 31-ig 111,5 millió
korona volt szétosztva az egyes ke-
rületi iskolai hivatalok között, mi-
közben a zsolnai 26 milliót, a nyitrai
4 milliót kapott. Ezen okból kifolyó-
lag a kérem a következő kérdések
megválaszolását:

Létezik-e a minisztériumban írás-
ban kidolgozott szabályozás a fej-
lesztési támogatások szétosztásá-
nak folyamatáról??

Ha igen:
■ Ezek a szabályok megtalálhatóak-
e a minisztérium internetes oldalán
vagy egyéb elérhető fórumon?
■ A minisztérium milyen szintjén
került kidolgozásra a szabályozás? 
■ Figyelembe veszi-e a szabályozás
az egyes iskolai épületek esetlege-
sen rossz állagát?

Ha nem:
■ A minisztérium mely szintjén
döntenek a támogatások szétosztá-
sáról? 
■ Milyen írásos formában található-
ak meg a minisztériumban a fejlesz-
tési támogatások szétosztásával
kapcsolatos egyes javaslatok?

Tisztelt miniszter úr,
A Szlovák Köztársaság Oktatási

Minisztériuma a tervek szerint 32-
ről 28-ra csökkentené a maximális
diáklétszámot az alapiskolák felső
tagozatán. Ezt a lépést az MKP jó
kezdeményezésnek tartja, valószí-
nűleg a pedagógusok közt is meg-
értésre talál, mivel megvalósítása
javítaná a pedagógiai munka mi-
nőségét. 

A tervezet előreláthatóan hatás-
sal lesz az egyes községek iskolái-
nak költségvetésére is, így az alábbi
kérdésekkel fordulok Önhöz: 

1. Létezik-e a minisztériumban
tanulmány azon iskolák létszámá-
ról, amelyekben a tervezett változta-
tás egyben az osztályok számának a
növelésével is járna? 

2. Hogyan tervezi a minisztérium
megoldani azon községek és váro-
sok problémáját, ahol a tervezet
megvalósításának következménye-
ként növekedni fog az osztálylét-
szám, és ezzel párhuzamosan az is-
kolák költségvetése is nagyobb lesz? 

3. Meghatározzák-e a minisztéri-
umban, hogy mennyivel kéne meg-
emelni az osztálylétszám-növelés-
ben érintett iskolák költségvetését? 

4. A javaslattal párhuzamosan
tervezi-e a minisztérium az egy di-
ákra eső dotáció növelését is?

Tisztelt miniszter úr,

a médiában olyan hírek láttak
napvilágot, melyek szerint megtil-
totta a magyar földrajzi elnevezések

használatát a magyar nyelvű tan-
könyvekben. A kormányprogram
garantálja a kisebbségi jogok terén
elért status quo-t, valamint azt is ki-
nyilvánítja, hogy a kormány min-
den szinten harcolni fog az etnikai
alapú diszkrimináció ellen. Emiatt a
következő kérdésekkel fordulok
Önhöz:

1. Milyen előírás alapján sorolta
be az iskolai tankönyveket az állam
és az önkormányzatok hivatalos te-
vékenységének részévé?  

2. Hogyan kívánja összhangba
hozni álláspontját a Regionális és
kisebbségi nyelvek európai chartája
10. szakasza 2. bekezdésének g)
pontjával és a Kisebbségvédelmi ke-
retegyezmény 11. szakaszának 3.
pontjával?

3. Az Ön véleménye szerint a ter-
vezett tiltás hozzájárul-e a magyar
nemzetiségű szlovák állampolgárok
elégedettségéhez? 

Robert Fico miniszterelnökhöz:

Tisztelt miniszterelnök úr,
Az ön kormányának iskolaügyi

minisztere 2007. január 19-én kelt
levelében de facto megtiltotta a ma-
gyar földrajzi elnevezések használa-
tát a magyar nyelvű tankönyvek-
ben. A kormányprogram garantálja
a kisebbségi jogok terén elért status
quo-t, valamint azt is kinyilvánítja,
hogy a kormány minden szinten
harcolni fog az etnikai alapú diszk-
rimináció ellen. Emiatt a következő
kérdésekkel fordulok Önhöz:

1. Véleménye szerint ez a tiltás
összhangban van-e a kormányprog-
ram idézett részével a kisebbségi jo-
gok terén elért status quo kapcsán? 

2. Az Ön véleménye szerint a ter-
vezett tiltás hozzájárul-e a magyar
nemzetiségű szlovák állampolgárok
elégedettségéhez? 

3. Hogyan kívánja elérni, hogy

Parlamenti disputa
A közelmúltban komáromi képviselői irodájában sajtótájékozta-

tót tartott Andruskó Imre, az MKP parlamenti képviselője. A meg-

jelenteknek beszélt a parlamentben végzett munkájáról valamint

az MKP helyzetéről a jelenlegi választási ciklusban. Megállapítot-

ta, hogy a jelenlegi parlamenti viszonyok között egy ellenzéki poli-

tikus nemigen könyvelhet el látványos sikereket, mivel a kormány-

párti többség lesöpri az asztalról az ellenzéki indítványokat, füg-

getlenül annak tartalmáról. Így nem marad más hátra, mint inter-

pellációkban hívni fel a figyelmet egy-egy problémára.  Mint meg-

jegyezte, ő ezt a lehetőséget igyekszik maradéktalanul kihasznál-

ni. Szakterületéből kifolyólag elsősorban az oktatási miniszterhez

intézte kérdéseit. Mi most ezekből válogattunk.
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kormányának tagjai a jövőben össz-
hangban cselekedjenek a Regioná-
lis és kisebbségi nyelvek európai
chartája 10. szakasza 2. bekezdésé-
nek g) pontjával és a Kisebbségvé-
delmi keretegyezmény 11. szakaszá-
nak 3. pontjával?

Ján Mikolaj iskolaügyi miniszterhez:

Tisztelt miniszter úr,
A 2008. év költségvetési javasla-

ta az oktatás terén nem folytatja az
eddig megszokott standardot, mi-
vel a százalékban kifejezett növe-
kedés nem éri el az országos GDP
növekedésének százalékos mérté-
két. Ezt legjobban az alap és kö-
zépiskolák számára tervezett ösz-
szegen mutatkozik meg, ahol a nö-
vekedés csak 5,5%, ellentétben a
gazdasági növekedés 9%-os értéké-
vel. Emiatt az alábbi kérdésekkel
fordulok önhöz:

1. Milyen lépéseket foganatosí-
tott a kormányban az oktatásra
szánt 2008. évi költségvetési keret
növelése érdekében? 

2. Hogyan tervezi megvalósítani
az oktatásnak a kormányprogram-
ban deklarált fontosságát és támo-
gatását? 

Tisztelt miniszter úr,
egy nemrégi interpellációmban a

minisztérium nemzetiségi főosztá-
lyának sorsával kapcsolatban kér-
deztem önt. Az elmúlt időszak saj-
nos nekem adott igazat, hiszen
nemrégen megkapta felmondását a
minisztérium utolsó két olyan alkal-
mazottja is, akik a magyar tannyel-
vű iskolákkal foglalkoztak, így ott
jelenleg senki sem ismeri ezen isko-
lák problémáit, és nincs megértés-
sel esetleges specifikus elvárásaik-
kal szemben. Emiatt az alábbi kér-
désekkel fordulok önhöz:

1. Jelenleg ki foglalkozik a mi-
nisztériumban a magyar tannyelvű
iskolák specifikus problémáival?
Kérem adja az érintettek számát,
besorolását és végzettségét.

2. A nemzetiségi főosztály meg-

szüntetése, a helységnevek magyar
változatának megtiltása a tanköny-
vekben, a nem jóváhagyott tan-
könyvek kitiltása a nemzetiségi is-
kolákból – Ön szerint összhang-
ban vannak-e ezek a lépések a kor-
mány programnyilatkozatának
azon részével, mely garantálja a
nemzetiségek számára az elért sta-
tus quo-t? 

Tisztelt miniszter úr,
a nemzeti kisebbségek új oktatá-

si koncepciója tartalmazza az isko-
lák ellenőrzésének és értékelésének
alapgondolatait is. Ezzel kapcsolat-
ban az alábbi kérdésekkel fordulok
Önhöz:

1. Miért kell a nemzetiségi isko-
lákban az oktatás színvonalát főleg
a szlovák nyelv oktatásának színvo-
nala alapján értékelni?

2. Ön szerint a szlovák nyelv ok-
tatásának jó színvonala egyúttal a
többi tantárgy oktatásának jó szín-
vonalát is jelenti? 

3. Ön szerint a szlovák nyelv okta-
tásának esetleges gyenge színvonala
egyúttal a többi tantárgy oktatásá-
nak gyenge színvonalát is jelenti? 

4. Van tudomása arról, hogy az
utóbbi 15 évben hány alkalommal
képviselte Szlovákiát nemzetiségi is-
kola diákja a nemzetközi matemati-
kai és fizikai diákolimpiákon? El-
árulja ezt a számot pártbeli kollégái-
nak is?

Tisztelt miniszter úr, 
a nemzeti kisebbségek új oktatá-

si koncepciója néhány vitatható
részt is tartalmaz. Ilyen például az a
rendelkezés, melynek értelmében
az iskolákban csak a minisztérium
által jóváhagyott tankönyveket le-
hetne használni. Emiatt az alábbi
kérdésekkel fordulok önhöz:

1. Milyen alapon gondolja, hogy
az Európai Unió keretében megtilt-
ható az egyéb tankönyvek haszná-
lata?

2. Milyen módon szeretné elérni,
hogy a tanítók és a diákok ne hasz-
náljanak egyéb, nem jóváhagyott
tankönyveket, mint segédanyagot?

3. Hogyan egyezteti össze az
egyéb tankönyvek használatának

tiltását a gondolat szabadságával és
az áru szabad áramlásával az Euró-
pai Unióban?

.

Tisztelt miniszter úr,
Az Iskolaügyi Minisztérium a Ki-

sebbségi Főosztály jogállásának
megváltoztatását tervezi, ugyanak-
kor az illetékesek eddigi megnyilvá-
nulásai alapján nem nyilvánvaló,
hogy megszüntetésről, vagy beol-
vasztásról van-e szó. A főosztály jö-
vőjével kapcsolatban az alábbi kér-
désekkel fordulok Önhöz:

1. Alátámasztja-e a tervezett vál-
toztatásokat egy független szakmai
szervezet tanulmánya?

2. Hogyan képzeli el a Nemzeti-
ségi Főosztály jövőjét, illetve miként
fogják bebiztosítani az ide vonatko-
zó tevékenyéget? 

3. Van-e tudomása olyan EU tag-
államról, ahol a lakosság 10%-át ké-
pező nemzeti kisebbség tagjainak
nincs önálló főosztálya a szakmi-
nisztériumban?

Reakció Ján Mikolaj iskolaügyi mi-
niszter egy régebbi interpellációmra
adott válaszára:

Tisztelt miniszter úr,
nem fogadom el válaszát arra

kérdésemre, melyet azzal a levelé-
vel kapcsolatban tettem fel, amely-
ben megtiltja a helységneveknek a
nemzetiségek nyelvén való haszná-
latát a tankönyvekben. Öntől a
konkrét kérdéseimre általános és
kitérő válaszokat kaptam. Ez is egy-
értelműen bizonyítja, hogy az ön te-
vékenysége a minisztériumban
nem a szakmai kérdések megoldá-
sára, hanem a feszültség állandó
növelésére irányul. Ez a tény sajná-
latos éppen egy olyan időszakban,
amikor a szlovák-magyar viszonyt
több egyéb probléma is terheli. Saj-
nálom, hogy az ön tevékenységé-
ben, valamint kérdéseimre adott
válaszaiban hiányoznak a megértés
és tolerancia jegyei, ugyanakkor ké-
pes nyilvánosan megtagadni az Eu-
rópai Unió elveit is.
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A XIII. Komáromi Pedagógiai Napokra készülve
Az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya a Szövetség leggyak-

rabban ülésező szervei közé tartozik. Legutoljára 2008. január 16-án ta-
lálkoztak a Komáromi járás alapszervezeteinek képviselői,
hogy megbeszéljék a szervezet előtt álló teendőket. Az
ülés legnagyobb részét a XIII. Komáromi Pedagógiai Na-
pokra történő felkészülés tette ki. Andruskó Imre, a te-
rületi választmány elnöke elmondta: csaknem teljesen
kialakult a patinás rendezvénysorozat programja.

A XIII. Komáromi Pedagógiai Napok megnyitójára 2008.
február 18-án hétfőn 14.00 órai kezdettel kerül sor a Selye János Gim-
názium dísztermében. Jelen lesz Szigeti László parlamenti képviselő, ko-
rábbi oktatásügyi miniszter, valamint Bastrnák Tibor polgármester, parla-
menti képviselő is. A nyitó előadást a szlovákiai magyar pedagógusok kö-
rében jól ismert Kozma Tamás tartja – Kisebbségi oktatás világszerte cím-
mel. Az előadás után a szervezők fogadásra várják a résztvevőket.

A következő napon a Selye János Gimnázium vezetése a hatosztályos
gimnáziumi képzés jövő tanévben tervezett bevezetésével kapcsolatban
vitafórumra invitálja az érdeklődőket. Ezzel párhuzamosan az „Ipari”-
ban szakoktatási konferenciára kerül sor, melyre elsősorban a szakkö-
zépiskolák és szakmunkásképzők vezetőit, oktatóit várják a szervezők.
A keddi, harmadik programra az Eötvös utcai iskolában kerül sor. Ez egy
egész napos tréning lesz Helyesírás címmel. A foglalkozást a magyaror-
szági Antal Ágnes vezeti.

Szerdán a Történelemtanárok Társulása szervez fórumot pedagógu-
soknak a közép- és alapiskolás történelemoktatás aktuális problémáiról.

Ugyanekkor a diákok Fehér Csaba Magyar Kálvária című előadását hall-
gathatják meg a hontalanság éveiről. Ugyancsak szerdán a komáromi Jó-
kai Mór MTAI épületébe invitálják az érdeklődőket, ahol egész napos

drámapedagógiai foglalkozást tart Lipták Ildikó és Kaposi Lász-
ló Magyarországról.

Csütörtökön „a nagy visszatérő”, Klobusiczky György tart
előadást A drogmegelőzés fontossága címmel. Ugyanezen a
napon a Jókai Mór Alapiskolában egy újabb egész napos

tréningre kerül sor Ritoók Nóra vezetésével, címe: Vizuá-
lis nevelés. Délután a gútai magán szakközépiskola előa-

dótermében Strédl Terézia A mai diák tanulási stratégiái cí-
mű előadására kerül sor.

Pénteken, a záró napon az ógyallai Feszty Árpád MTAI-ban az érsek-
újvári Kováč Sylvia és Krošlák Olga tart foglalkozást Alapkészségek
fejlesztése az alapiskola alsó tagozatának szlovák nyelv óráin címmel.
A Selye János Gimnázium színháztermében pedig a budapesti Kréta-
kör elnevezésű társulat Shakespeare Hamletjét mutatja be középisko-
lás diákoknak.

Itt hívjuk fel az érdeklődők figyelmét, hogy a XIII. Komáromi Pedagó-
giai Napok teljes programját a Komáromi járás oktatási intézményei pos-
tán megkapják, a más járásokban lakó érdeklődők pedig megtalálhatják
a napi sajtóban, valamint a www.szmpsz.sk honlapon.

A választmányi ülés további részében Pelle István, az SZMPSZ orszá-
gos alelnöke tájékoztatta a résztvevőket az országos elnökség 2008. janu-
ár 7-én megtartott galántai üléséről. Ezután Fodor Attila a Selye János
Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete igazgatója adott tájékoztatást az
intézmény tevékenységéről. (p)

Az SZMPSZ részérŒl a felvidéki magyar oktatásért 
adományozandó díjak statútuma

I. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díj (továbbiakban FMPD) azon pedagógusoknak vagy pe-
dagógusközösségeknek ítélhetŒ oda, akik (amelyek) munkájuk során jelentŒs nevelŒi-okta-
tói eredményeket érnek el, sikeresen alkalmaznak célravezetŒ pedagógiai módszereket az
oktatásban, a tehetséggondozásban vagy a nevelés területén, akik pedagógiai-közéleti tevé-
kenységükkel példával szolgálnak környezetük számára, akik szlovákiai magyar nemzeti kö-
zösségünk értékeinek gyarapításán fáradoznak.

II. Az FMPD elnyerésére javaslatot tehetnek magánszemélyek és közösségek az SZMPSZ
Országos Elnöksége által közzétett felhívás alapján. A FMPD odaítélésérŒl az SZMPSZ Or-
szágos Elnöksége dönt. Évente egy FMPD ítélhetŒ oda. A FMPD átadására évenként a Szlo-
vákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján kerül sor.

III. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díj tartozékai: emlékplakett,emléklap az SZMPSZ elnöké-
nek aláírásával, 5000 Sk összegı pénzjutalom, melyeket az SZMPSZ Országos Választmá-
nya biztosít.

IV. Az SZMPSZ Országos Elnöksége - az Országos Választmány, az SZMPSZ területi választ-
mányai és alapszervezetei javaslatai alapján - évente az alább jelzett kategóriákban a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Díjával (továbbiakban SZMPSZD) jutalmazza a
szlovákiai magyar közoktatásban kiváló eredményeket elért pedagógusokat, illetve a magyar
nyelvı oktatást támogató személyiségeket. A díjazottak jelölésére szóló felhívást évente az
SZMPSZ Országos Elnöksége teszi közzé. Az SZMPSZD tartozékai a Felvidéki Magyar Peda-
gógus Díj kicsinyített emlékplakettje és az emléklap. Átadásukra évenként a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Országos Találkozóján kerül sor.

Az egyes kategóriák a következŒk:
a) A tehetségek felkarolásáért és gondozásáért
b) Pedagógus életpálya díj 
c) Kiváló módszertani, nevelési, szakmai és tudományos eredményekért
d) A szlovákiai magyar nyelvı oktatást támogató tevékenységért  
Az SZMPSZ Országos Elnöksége évente kategóriánként legfeljebb két díj odaítélésérŒl dönt.  

V. Az SZMPSZ által adományozandó Felvidéki Magyar Pedagógus Díj statútumának módo-
sításáról, valamint a felvidéki magyar oktatásért adományozandó további díjak statútumáról
az SZMPSZ Országos Választmánya döntött 2007. 10. 27-én megtartott ülésén.

A szlovákiai magyar közoktatást érintŒ tanácskozások, 
rendezvények tervezett idŒpontjai 2008-ban 

Február 15-16. Az SZMPSZ OV kibŒvített ülése, oktatáspolitikai témák megbeszélése 
Február 18-22. Komáromi Pedagógiai Napok
Február 19. Szakiskolák országos konferenciája
Március 15-ig Az SZMPSZ alapszervezetek tagsági ülése
Április 4. Országos Katedra-verseny (Vámbéry Ármin földrajzverseny)
Április 5-ig Az SZMPSZ területi konferenciái  
Április 12–13. Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIV. Országos Találkozója, Rozsnyó
Május 8–9–10. Országos Katedra-versenyek
Május 17. Az SZMPSZ országos közgyılése
Június 20-21. A 21. század iskolája – konferencia a Selye Egyetem szervezésében
Május 22–23–24. Országos Katedra-versenyek
Július 7-12. Komáromi nyári egyetem
Júl. 25 - aug. 1. Rimaszombati nyári egyetem 
Augusztus 30. Országos tanévnyitó ünnepség
október 17–18. Katedra Napok

SZMPSZ közgyılési elŒzetes
A Szövetség alapszabálya értelmében 2008. májusában az SZMPSZ országos közgyı-
lést tart. Ezzel összefüggésben a Szövetség egyes szerveire az alábbi feladatok várnak:
■ 2008 februárjában kerül sor a területi választmányok pénzügyi ellenŒrzésére.
■ 2008. március 15-ig az alapszervezetek megtartják taggyıléseiket. Eddig az idŒpon-

tig kérjük rendezni a 2008. évi tagdíjakat.
■ 2008. április 5-ig lezajlanak a területi közgyılések.

Kérjük, hogy mindkét fórumon tızzék programra az alábbi témákat: a szervezet tevé-
kenységének értékelése, gazdasági beszámoló, az országos szervek munkáját érintŒ ja-
vaslatok, a tagdíjak rendezése, küldöttjelölések a TV illetve az OV által meghatározandó
kulcsok alapján. 



Decemberben sem volt idejük
unatkozni a Nemeskajali MTNY AI
tanulóinak. Akcióik többsége már a
beíratkozási program részét képez-
te. Az óvodásokkal együtt bábszín-
házban voltak, két tanuló részt vett
Galántán a mesemondó fesztiválon,
s közben lelkesen dolgoztak 9 éves
múlttal rendelkező újságjuk, a
Sulinyuszi ünnepi számán. A diák-
lapba elsősorban karácsonyi rajza-
ik, fogalmazásaik kerültek, de a
meghirdetett meseíró versenyre be-
érkezett munkák is helyet kaptak
benne. Az ünnepvárás hangulatát
emelte az immár hagyományos mé-
zeskalácssütés is, melyen szinte
minden tanuló részt vett. A díszes,
illatos süteményekből a karácsony-
fa alá is jutott, s még a szülők is
megkóstolhatták.

A hónap utolsó rendezvénye a
karácsonyi jótékonysági koncert
volt, melyet a Csemadok helyi szer-
vezete rendezett meg idén már má-
sodik alkalommal. A koncerten a
gyerekek szavaltak, énekeltek, s a
betlehemezés ősi szokásait is felele-
venítették. A további két órában a
nyugdíjasok éneklőcsoportja, vala-
mint a község tehetséges táncosai,
énekesei, zenészei szórakoztatták a
közönséget. A bevételt a helyi óvo-
da és iskola között osztották szét. Ez
a hangverseny a 2007-es év méltó
befejezése volt. Futó Mária

Lelkesen dolgoztak

Betlehemezés – főpróba az iskolában

Még néhány darab, és mehet a sütőbe!

A mézeskalácsok díszítése

Készül a cukormáz... ... gyúrjuk a tésztát…
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28 Pedagógusfórum – A palatáblák korából

A Pátria rádió hangarchívumából

Tóth Erika válogat

Egy iskola története az ott taító tanárok és diá-
kok életének fontos része, de ugyanígy, az élet-
történetek meghatározzák az iskola életét is. So-
rozatunk előző részében kassai premontrei diá-
kokkal, a Jászó-Premontrei Iskolák Baráti Szövet-
ségének tagjaival,a Czimáék lakásában berende-
zett diákemlékek kis múzeumában folytatott be-
szélgetéseket közöltük. Mivel a személyes élmé-
nyek kisebbségi sorsunk kezdeteire is fényt vet-
nek, most további élettörténetekkel ismerkedhe-
tünk meg.

Medve István mérnök a krónikában látható
fényképek alapján idézi fel emlékeit az 1940 és
44 közötti évekből: 

„Látván Berkovics Ernő igazgatóhelyettes urat,
eszembe jutott egy élmény az ott uralkodó fegye-
lemről. Egyszer idelátogatott Zathurecky Ede bu-
dapesti hegedűművész; engem, mivel zenedébe
jártam, és a család ismerőse volt, elvittek a volt
Schalk-házba a koncertjére. Nekem azonban
nem volt beírva az ellenőrző könyvembe az enge-
dély. Ugyanis  csak engedéllyel mehettünk mozi-
ba  vagy bármilyen kulturális előadásra. Mikor
jöttünk ki a hangversenyről, megláttam Berko-
vics igazgatóhelyettes urat. Nagyon megijedtem –
pedig szülői kísérettel voltam – , hogy koncerten
vagyok, és nincs rá engedélyem. Ez fegyelmivel
járt. Lehet, hogy  esetemben nem járt volna azzal,
mert hát szülővel voltam, és mégiscsak koncert
volt, de egész biztos, hogy ha valakit elkaptak,
hogy moziban volt engedély nélkül, pláne olyan
filmen, ami nem volt megfelelő, szigorú megro-
vást kapott, és magaviseletből rosszabb lett a je-

gye. Levettem az egyensapkát a fejemről, és úgy
jöttem ki. Engem nem tanított az igazgatóhelyet-
tes úr, talán nem  ismert föl.” 

Czima György a premontrei szlovák gimnázi-
umban kezdte  tanulmányait: 

„1937-ben iratkoztam be a szlovák premontrei
gimnázium első osztályába Kassán, majd a magya-
rok bejövetelétől, 1938-tól  1944-ig a magyar pre-
montrei gimnáziumba jártam. Sajnos, 1944-ben
be kellett vonulni. A 8. osztályba még beiratkoz-
tunk, 45-ben érettségiztünk volna, ez azonban
nem történt  meg, úgyhogy mi vagyunk az első

nem érettségizett osztály. Végül Iglón és Lőcsén
érettségiztem szlovák nyelven, azután iratkoztam
be az erdőmérnöki főiskolára.  Kezemben van egy
ellenőrző könyv, amelyben határozottan ki van je-
lentve, hogy a premontrei diákok nem vehetnek
részt semmiféle pártmozgalomban vagy más moz-
galomban, ezért az iskola lehetőséget adott ifjúsá-
gi egyesületek alakítására. Hat egyesületünk mű-
ködött a gimnáziumban: a Mária-kongregáció, if-
júsági önképzőkör, szavalókör, volt  cserkészcsa-
pat, ifjúsági sportkör és  ifjúsági Szent Erzsébet
Segítő Egyesület. Nemcsak szellemi, hanem fizi-
kai nevelést is kaptunk. Duruttya István tanár úr-
ral az élen kitűnő testnevelő tanáraink voltak.
Csányi Barna tanár úr tornász volt, atlétikát taní-
tott. Az erdőszeretet a kirándulásokból és táboro-
zásokból is ered. Jómagam 1933 óta cserkész va-
gyok. Múzeumunkban őrizzük a diáksapkát is,
amelyet  majdhogynem éjjel is kellett hordanunk,
hogy megismerjenek bennünket, hogy premont-
reisták vagyunk. A következő olvasható rajta: Pre-
montrei Gimnázium, Kassa, a kettős kereszt fe-
hér-kék alapon és két v betű : Virtute vinces –
Erénnyel győzni fogsz.” 

Patinás iskolák, legendás tanárok (4)

Czima György: „1937-ben iratkoztam be a szlovák premontrei gimnázium első osztályába Kassán”

A jászói premontrei kolostor, a premontreiek központja


