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„ Kezedbe teszem a Könyvet,
Hogy vezessen a sűrű ködben…”

Ahogy én látom nem pedagógusként

A lévai magyar Nemzeti Iskola 1. osztályának év végi osztályképe 
az 1950/51-es tanévben, igazgató Kanyar István (középen balról), 

osztálytanító Kósa Béla

A magyarság számára a re-
mény talán akkor csillant meg, 
amikor az elsőként megnyílt 
magyar iskolákban megjelent a 
tanító néni vagy bácsi, s a kis-
diák az anyanyelvén ismerhette 
meg az olvasás, a számolás rej-
télyeit. Vajon micsoda bátorság, 
elkötelezettség kellett azoknak, 
akik akkor elindultak a peda-
góguspályán, hol képzettség 
nélkül, hol futó tanfolyamokon 
való végzettséggel, de tele szív-
vel és akarattal, valami belső 
küldetéstudattal. Tisztelet a 
hatvan évvel ezelőtt kezdőknek, 
akik még ma is köztünk élnek! 
A háború után ők indították el 
az első felcseperedő nemzedé-
kek leányait és fiait, akiket bár-
hová sodort a sors – megállták 
a helyüket!

Talán az volt a baj, anno, 
40–50 évvel ezelőtt, hogy a ta-
nítókat kötelezően bevonták 
a szocialista haza építésébe, 
amely korántsem hasonlítható 
össze azzal a szereppel, melyet 

a kultúra, a szellemi élet oltá-
rán áldoztak önkéntesen. A 
mindenkori hatalmi rendszer 
eszközévé vált a pedagógus, s 
a hetvenes–nyolcvanas évek 
végére már messze nemcsak a 
pedagógiai küldetése szerint 
értékelték őket, nem beszélve 
a rájuk rótt államnyelvtudás 
szakmai szankcióit, amely sajá-
tos plusz feladat volt részükre. S 
mindez a sokféle elvárás nem-
csak a pedagógusoknál csapó-
dott le negatívan, de a diákok 
is észlelték a tanító kiszolgálta-
tottságát, s a szülők szemében 
pedig értékvesztő pálya lett a 
pedagógusi mesterség.

Egykori diákként is, de több 
mint harminc éves kultúrában 
eltöltött szervezői munkámban 
a mai napig számtalan esetben 
rácsodálkozom a pedagógus-
pálya csodálatos pillanataira, 
eredményeire. Számtalan kitű-
nő pedagógussal találkoztam 
munkám folyamán. S hiszem 
azt, hogy amely pedagógusnál 

első szempont a gyermek szere-
tete, ott a legnehezebben nevel-
hető diáknál is ér el eredményt. 
Ezt is tapasztaltam a különböző 
gyermekversenyek szervezé-
sénél. Rádöbbentem, hogy az 
egyetlen olyan életpálya, amely 
minden lehetőséget kinyit a kis 
emberpalánták, a nyiladozó 
értelmű kamaszok számára, ha 
azt az anyanyelvükön kapják 
meg. Az édes anyanyelven szó-
ló megnyilvánulás a szavaló-, 
ének-, színjátszó versenyeken, 
az alkotó munka megismeré-
se, észrevétlen emberformáló 
hatásával számtalan tiszteletre 
méltó, okos és tehetséges em-
bert adott a társadalomnak, a 
felvidéki magyarságnak.

Nincs még egy munka, ahol 
ennyi kudarc, hiábavaló erőfe-
szítés, de ilyen sok siker, ennyi 
ajándék, kellemetlen és kelle-
mes meglepetés éri az embert, 
mint a tanítói pályán.

Nincs még egy munka, ahol 
ilyen nagy hatása lehet egy-egy 
jól vagy jókor, esetleg egy-egy 
rosszul vagy rosszkor kimon-
dott szónak.

Nincs munka, amely eny-
nyi azonnali sikerrel kecsegtet, 
és nincs egyetlen munka sem, 
amelynek a valódi hasznát csak 
évek, esetleg évtizedek múlva 
láthatjuk.

A pedagógusi munkát a 
csendes esőhöz lehet hasonlí-
tani. A csendes esőhöz, amely 
jó sokáig tart, áztatja a földben 
megbújó magokat. Azok ma-
gukba szívják a nedvességet, és 

később ezért aztán akár száraz-
ság idején is képesek termőre 
fordulni.

Napjaink (vagy már hatvan 
éve) hazai magyar pedagógusá-
nak mindig kétszeresen bizo-
nyítania kell: nemcsak az állam 
felé, szakmailag kell megfelel-
nie, de nemzetéhez is elkötele-
zettségei vannak. Mert a szü-
lőkön és rajtuk múlik, hogy a 
nemzeti öntudattal indul-e el a 
nagyvilágba az itt élő ifjú, vagy
„csak a tudás számít” jelzővel 
indulva elveszíti a közösséget, 
melyhez tartozik, kötődik, és 
táplálkozik egy életen át. Ez 
a nemes feladat a ma itt élő 
magyar pedagógus számára, 
tudjuk, hogy külön terhet ró, 
de munkája értelme ebben (is) 
nyilvánul meg. Ha ezt az útra-
valót megkapja a gyermek isko-
lájától, akkor bármilyen tévútra 
sodorja őt a sors, mindig tudja, 
hová kell visszatérnie.

Tisztelet és megbecsülés 
mindazoknak, akik hatvan év 
óta tanítóként, pedagógusként 
vállalják és viszik e gyönyörű-
séges terhet, s táplálják a hitet 
bennünk, gyermekeinkben, 
hogy csak az anyanyelvi tanu-
lással érdemes útra indítani a 
jövő nemzedékeit.

Igen, ezt a tiszteletet és meg-
becsülést kellene megkapniuk a 
társadalomtól is, s talán akkor a 
közéletben is gyakrabban meg-
jelenne a hála és a tisztelet jele 
pedagógusaink iránt.

Dániel Erzsébet. a Csemadok 
Érsekújvári TV egykori elnöke

Gyermekkoromra visszaemlékezve sok kis- és nagydiák álma a pedagóguspálya volt. Talán azért is, mert akkor negy-
ven-ötven évvel ezelőtt egész más értékrendje volt a társadalomban a tanítónak. Falun is, városon is. Lámpás volt ő a 
szó legnemesebb értelmében, teljes önfeláldozással, teli szeretettel, elkötelezettséggel nemcsak a gyerekek, hanem a 
faluja, környezete iránt is. Meg is becsülték őt az emberek, a szülők, a város vagy a falu vezetése is. Pedig sosem volt 
megfizetve az ő szolgálat- és tettrekészsége, amely nem abból a pár órából állott, amit délelőtt letanított. Nem volt
könnyű az ötvenes évek elején sem, amikor egy romokból épülő országban, összetört lelkek gyermekei cseperedtek 
abszolút szegénységben, árvaságban, reménytelenségben.
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Iskoláink Dél-Szlovákia szerte mostanában emlékeznek meg a magyar 
iskolák újraindításának 60. évfordulójáról. Szlovákiai jelenségről van szó, 
hiszen a furcsaság az, hogy hatvan éve újra ki kellett építeni egy iskolai há-
lózatot, újra kellett kezdeni egy természetesnek vélt folyamatot, mely már 
több mint egy évszázaddal azelőtt, a történelmi események eredményekép-
pen létrejött, és amely a második világháború időszakában, s azt követő-
en megszakadt. A rendelkezésünkre álló adatok alapján elmondható, hogy 
szinte mindenütt a mai dél-szlovákiai területen már a 19. század kezdetétől, 
általában az egyházközségek alapításával és a kántortanítók irányításával 
létrejöttek az itt élő lakosság nyelvén oktató felekezeti elemi iskolák, majd a 
20. század elejétől az állami népiskolák. 

Az Oktatási Megbízotti Hivatal 1950. június 10-i rendelete csak több 
mint 5 évvel a háború után adott engedélyt az önálló magyar tanítási nyelvű 
nemzeti iskolák megalakítására. A legtöbb helyen szeptember 1-jével el is 
indult az oktatás. Szerencsére még sokan élnek, akik az iskola megnyitásán 
diákként vettek részt, de élnek még olyan személyek is, akik pedagógusként, 
netán szülőként, vagy lelkes szervezőként lehettek részesei ennek a felemelő 
eseménynek. Akkor Česť práci!-val kellett köszönteniük a diákoknak taní-
tójukat, de még mindig jobb volt ez a megoldás annál, mint a szlovák is-
kolában az „iszina iduka”-szerű értelmetlennek tűnő szövegek megfejtésén 
kínlódni, ahogyan ezt Gál Sándor egyik elbeszélésében megörökítette. Az 
ötvenes, a hatvanas és a hetvenes években tömöttek voltak a magyar isko-
lák osztálytermei. Igaz, a magyar falvakban létrehozott szlovák iskolákba is 
mind többen kezdtek járni. A mai asszimilációs folyamatokra is kihat az a 
tény, hogy abban az időszakban, a szocialista nemzetköziséget is magában 
foglaló ideológia ellenére 25-30%-ban járatták gyermekeiket nem anyanyel-
vű iskolába a magyar szülők. 

1990-ben új lendületet kapott a magyar nyelvű oktatás mindenütt. Kul-
turális és szellemi pezsgésnek voltunk nemcsak tanúi, de részesei, sőt kezde-
ményezői. A Rákóczi Szövetség támogatásával Dél-Szlovákia kisvárosaiban 
megszerveződtek Célalapok, melyek a beiratkozások során segítették az is-
kolákat. A 90-es évek elején a magyar szülők mind többen éltek gyermekeik 
számára a szabad iskolaválasztás lehetőségével, és magyar tannyelvű isko-
lába íratták gyermeküket. Az iskolák között sokrétű, gyümölcsöző kapcso-
lat alakult ki. Valahol mélyen belénk vésődött a Sütő András egyik írásából 
kiragadott idézet: „Jövőnk oda van letéve az iskola falai közé”. 

Az 1998-as parlamenti választások után kedvezőbb légkör alakult ki 
a magyar közoktatás számára. Az iskolák önkormányzati fenntartása, a 
normatív támogatási rendszer pozitívumai, az iskolatanácsok jogköreinek 
megszületése, a helyi sajátosságokat is figyelembe vevő iskolaprogramok 
előtérbe helyezése, a komáromi Selye János Egyetem létrehozása és a nyitrai 
felsőoktatási lehetőségek bővülése új perspektívát jelentett. Az oktatási ne-
velési támogatásokat az anyaország támogatásai jelentették.  

Nemzeti közösségünk politikai megosztottsága ellenére, a konfliktuso-
kat tisztázva, a műveltség szellemében kell megtalálnunk a jövő célravezető 
megoldásait. Bíznunk kell pedagógiai munkánk eredményességében. A szü-
lőkkel és minden további érdekelt bevonásával színvonalas, jó magyar is-
kolákat kell működtetnünk, ahol a tehetségek és a segítségre fokozottabban 
rászorulók számára is biztosítjuk a fejlődésüket segítő körülményeket. Az 
emlékező összejövetelek azt bizonyítják, hogy ahol hit, elszántság, szakérte-
lem és jóindulat van, ott eredmények is születnek 

A kerek évforduló kapcsán tisztelettel emlékezzünk meg azokról, akik 
magyar nyelvű iskoláink újraalakítását segítették, s köszöntsük mindazokat, 
akik ezekbe az iskolákba íratták és íratják ma is gyermekeiket, bízva az anya-
nyelvű oktatás hatékonyságában és a művelődés fontosságában, és fokozot-
tabban becsüljük meg azokat, akik ezen iskolákban tisztességgel művelik a 
pedagógiai hivatást, vagy anyagi és erkölcsi támogatásukkal segítik oktatási 
intézményeinket!

Pék László

Továbbra is 
színvonalas 
magyar 
iskolákat kell 
működtetnünk!
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A háborús években Léván a Magyar Királyi Állami gimnáziumba jártam. A front a negyedik osztályban szakította meg 
tanulásomat. Iskola nélküli komor évek következtek. Éppen abban a korban, tizennégy évesen, amikor a fiatal lélek nyitott
lesz a komoly ismeretekre, a költészetre és képzelődésre, mikor minden szépre és jóra legfogékonyabb. Amikor érzésvilága 
alapozódik és gondolkodása gyökeret ver. A gimnáziumban már belekóstoltam az ókor történetében és a kulturális művelt-
ségbe, megérintett a latin nyelv klasszikus szépsége és olvasmányaim tágították képzeletemet, ábrándjaimat, vágyaim körét. 
Egyszerre mindennek vége lett! Nehéz vidéki élet, munkás  földművelő lét következett, menekülés az elhurcolás elől, bezártság 
és paraszti jövő. Tudtam, s a szüleim is tudták, hogy semmit nem tehetünk. Rádió nem volt, újságok és könyvek sem, pony-
varegényeket és véletlen klasszikusokat olvastam, mindent, ami a kezekbe került s ami magyar nyelven volt írva, szlovákul 
nem tudtam. 

Vannak társaim, akik akkor a határon átszökve Magyarországon tanultak. Nekem eszembe sem jutott, belenyugodtam, hogy nem 
tanulhatok. A tudásvágy is elsorvadhat az emberben, belenyugszik a sorsába és lemond a felemelkedésről. De a vágy nem alszik ki 
egészen, alkalomra vár! S az ember nyugtalan lesz, elvágyódik, bár nem tudja, hová?!

 Amikor a magyarság helyzete változni kezdett és jobbra fordult, a barátaim rábeszéltek, hogy menjünk el valahová, gyárba dol-
gozni. A szabadulás és újrakezdés lehetősége a gyár volt akkor! Más életet kínált, nyolc óra munkaidőt, rendszeres fizetést, városias
életmódot és szórakozást. Tehát más, szabadabb életet! A barátom azt állította, hogy ha kitanuljuk a mesterséget, tovább tanulhatunk, 
még mérnökök is lehetünk! Ezzel győzött meg, hogy talán mérnöknek tanulhatok. Persze arról fogalmam sem volt, hogy hogyan! De 
vonzott valami, szirénként csábított a gyár, Máriatölgyesen (Dubnica nad Váhom) kötöttünk ki a Škoda üzemben, ahol kitanultuk az 
esztergályos és gépészkovács mesterséget. S ismét jelentkezett bennem a tudásvágy, a kultúra vonzása és a civilizált életmód kísértése, 
hogy a magam ura legyek és vigyem valamire! Húszéves voltam már akkor…

Éppen indultak a magyar iskolák. A szlovák hegyek között azonban én erről nem tudtam. A véletlen sodorta elém az Új Szónak 
azt a számát, amelyben arról olvastam, hogy a kassai szlovák Ipariskolának magyar osztálya nyílik. Nyár volt, a felvételit lekéstem. 
A véletlenen múlott, s hogy nem nyugodtam. Amikor az ember valamit nagyon szeretne, gyakran nem tudja, mit miért tesz! Olyan 
lesz, mint aki megy a rögeszméje után. Tapasztalatlan voltam, valami arra késztetett, hogy utazzam Kassára, próbálkozzam. A város 
olyan idegen volt számomra, mintha Párizsba mentem volna. Akkor a magyar életben még minden kezdetleges volt, az én észjárásom 
is. Július vége, vagy augusztus eleje lehetett, Kassára este érkeztem és egy parkban aludtam. Másnap sokáig kerestem az ipariskola 
klasszikus épületét. Bementem, az épület üres volt, szünidő lévén senkit nem találtam. Végül valahogy az alagsorba vetődtem, ma-
kacsul kerestem valakit, egy embert, akinek elmondhatom, mit akarok. Kérdezte, mi járatban vagyok?! Elmondtam, hogy az induló 
magyar osztályba szeretnék jelentkezni. Jöjjön, mondta, és egy raktárhelységbe vezetett, és megkérdezte, hogyan számítjuk ki a kör 
kerületét és területét! Megmondtam! Na jó, fel van véve! Orromnál fogva vezetett, gondoltam, játszott velem! Később tudtam meg, 
hogy a férfi műhelytanító volt az iskolában, s kassai magyar. És augusztus végén értesítést kaptam, hogy utazzam Kassára, elsején
kezdődik a tanítás!

Néha véletleneken, esetlegességeken múlik a sorsunk. De a tudásvágy ritkán csap be, az akarat mindig segít. Szeptemberben az 
első magyar osztály elkésett diákjai – negyvenketten voltunk – tanulni kezdtek, de azon is dolgoztak, hogy fejlesszék az iskolát. A 
következő évben már három osztály nyílt, tíz év múltán pedig az egyik nagynevű magyar iskola lett belőle, amelyben ezernél több 
diák tanult. Olyan történet, melyből nagyszerű intézmény lett, a kassai „iparinak” legendás híre van! S mindez annak a folyamatnak 
a része, ahogy a szlovákiai magyar művelődés és kulturális élet a háborút követő, romboló idő után ismét talpra állt, fejlődésnek in-
dult és mára kiteljesedett. A kezdő nemzedékekben elemi erővel élt a feltörés akarása és a tanulásvágy, a teremtő lendület. Bizonyára, 
mert sokat próbáltak és megkésettek voltak. Abban az időben, a kezdeteknél semmi nem volt természetes, mindenért dolgozni kel-
lett, mindent akarni kellett!

Az ipariban, a harmadik osztályban írni kezdtem, és ez lehetővé tette, hogy még egy „újrakezdés” résztvevője legyek: a szlovákiai 
magyar irodalom indulásának részese! A faliújságra írtam cikkeket, humoros karcolatokat. S ez a tanulásvágyamnak is új méreteket 
adott. Sokat olvastam, az írás pedig arra késztetett, hogy kíváncsian, felfedező hajlammal szemléljem az életet. A műszaki tudás, me-
lyet az iskola tanított velem, alkalmassá tesz majd, hogy gépeket tervezzek! A szemlélet, amelyet az írás sugallt, emberismeretre és 
a lélek titkainak kifürkészésére tanított. A megismerésvágy, így vagy úgy, minden emberben él, jó esetben nyugtalanná tesz, és arra 
késztet, hogy tanulással elégítsük ki. S ez közösségi értelemben olyan becsvágy, amelyből a legnemesebb emberi tettek és értékek szü-
lethetnek.

Nemzedékem, a múlt századbeli harmincasok, két szörnyű háború s két világ közé született. A régi létformát, az elmúló világot is 
megismerhette még, emléke benne tovább él, majd új életformát tanult, amilyet a huszadik század és a modern lét követelt, s amely 
mintegy beletorkollott a huszonegyedik századba. A sors történelmi élményünkké tette az újrakezdést, s arra tanított, hogy minde-
nekelőtt önmagunkhoz ragaszkodjunk! Anyanyelvünkhöz, történelmi kultúránkhoz, népi közösségünkhöz! A nyelv lehetővé tette a 
tanulást, az irodalom pedig alkotó erővé és teremtő eszközzé tette számomra az anyanyelvet!

Életem alkotó erői anyanyelvem révén és közvetítésével érvényesülhetnek!

Újrakezdés ...
Duba Gyula:
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„Morális, humán és nemzeti kötelesség”

S hogy ez a törekvés való-
ban sikeres volt az elmúlt időszak 
alatt, arról a Márai Sándor Gim-
názium és Alapiskola egész törté-
netének sikere tanúskodik. A diá-
kok és tanárok együtt elért kitűnő 
eredményei, amelyek az oktatás 
minden területén megmutatkoz-
tak, s kezdettől fogva rendkívül 
jó alapot szolgáltattak a felsőfokú 
tanulmányok folytatásához. Szá-
mos orvos, jogász, építész, fizi-
kus, író, költő, újságíró, képzőmű-
vész került ki az iskola padjaiból, 
a volt diákok közül sokan el is lá-
togattak a jubileumi ünnepségre. 
A különféle tanulmányi versenye-
ken való kitűnő szereplés, az isko-
la berkeiben működő szakkörök 
tevékenysége, a 40 éves múlttal 
rendelkező Csengettyű kórus, a 
gimnázium leánykara, az Árvács-
ka néptánccsoport, a KGST szín-
játszó csoport, a képzőművészeti 
oktatás bevezetése, mind-mind 
öregbítette az iskola hírnevét. A 
felsorolás nem lehet teljes, de aki 
23-án délelőtt ellátogatott az ün-
nepség részeként megtartott nyílt 
napra, ennél sokkal gazdagabb 
ízelítőt kapott az intézmény múlt-
jából, régi és új sikereiből a jelen-
legi tehetségek munkáiból. A me-
részebb tanulók kipróbálhatták a 
különféle szakkörök tevékenysé-
geit, szövést, agyagozást, festést, 
grafikai nyomtatást, néptáncot,
és megnézhették, mi mindent és 
milyen körülmények között tanul-
hatnak az intézményben.

A délelőtti program nemcsak 
az iskolában zajlott. A Szent Gel-
lért Pasztorációs Központban és 
a Teledom épületében találkoz-

„Iskolánk arra született, hogy 
általa értelmes, kulturált és 
becsületes polgárokat, tisz-
tességes, értékközpontú, 
szabad embereket neveljen. 
Morális, humán és nemzeti 
kötelességei ezek egy ma-
gyar iskolának. A legjobb 
befektetés az okos, egész-
séges, morális személyiség 
nevelése. Iskolánk ezen fára-
dozik, immár 60 esztendeje” 
– hangzott el november 23-
án Kassán a Művészetek Há-
zában Csurkó Éva igazgatónő 
megnyitó beszédében.

hattak az iskola jelenlegi diákjai 
olyan volt diákokkal, akik életút-
jukkal példaként szolgálhatnak 
a fiatal generációnak. Többek
között Bába Ivánnal, a Magyar 
Külügyminisztérium államtit-
kárával, Kovács Judit nyugdíjas 
programozóval és világutazóval, 
Bundschuh Erikkel, a magyar ví-
zilabda-válogatott tagjával, Bánó 
Gergely fizikussal beszélgethet-
tek.

A Művészetek Házában tartott 
gálaműsor az iskolában működő 
Csengettyű Kórus és a Leánykar 
fellépésével kezdődött, majd az 
Árvácska néptánccsoport fellé-
pésével folytatódott. Ezután Ja-
kab Viktória Chopin-műveket 
zongorázott, majd Kekeňák Lucia 
adta elő Jan Rokyta Geamparale 
c. művét furulyán, Ferencei And-
rea tanárnő zongorakíséretében. 
Márai Sándor versei hangzottak 
el az iskola jelenlegi és volt di-
ákjainak előadásában, részlet a 
Légy jó mindhalálig című musi-

calből, továbbá Gergely Imola, a 
táncgimnasztika kétszeres szlová-
kiai bajnokának fitnessgyakorlata
szórakoztatta az ünnepi közönsé-
get.

Kérdésünkre, hogy az elmúlt 
60 évhez viszonyítva milyen úton 
halad most az iskola, Csurkó 
Éva igazgatónő elmondta: „Amit 
az iskola az elmúlt 60 évből to-
vábbvihet, az mindenképpen az 

erős hagyományos, konzervatív 
értékeket képviselő vonal. Figye-
lembe kell azonban venni, hogy 
a világ változik, és a diákokhoz 
más módszerekkel kell közeledni. 
Nagyon fontos a természettudo-
mányok hangsúlyos oktatása, de 
emellett a művészetek minden 
műfajának beépítése az oktatás-
ba, mert egy komplex látásmód 
által válik az ember igazán kultu-
rált és értékes személyiséggé. A 
kettő ötvözése, úgy hiszem, ne-
künk sikerült. Hogy mi az, ami a 
jövőben ebből értékként marad 
meg, ezt a következő generációk 
döntik el. A jelenben mindeneset-
re érvényes, hogy minden hoz-
zánk látogató, érdeklődő, diák, 
kolléga eddig nagyon pozitívan 
értékelte az iskola nyitottságát, a 
tanárok és diákok közötti kapcso-
latot, amely nem a feladatok el-
engedésén vagy az engedékeny-
ségen, hanem az őszinteségen 
alapul.”

Fecsó Yvett
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A magyar oktatás újrain-
dításának 60. évfordulójára 
emlékeztek Rimaszombat-
ban, ahol jelenleg két magyar 
alapiskola működik. A Tom-
pa Mihály Alapiskola mellett 
a Dúsa úti roma lakótele-
pen is működik egy magyar  
tannyelvű alapiskola

Sajnos, az 1992-ben létre-
jött Ferenczy István Alapiskola 
jogalanyisága megszűnt, mivel 
Rimaszombatot is elérte a de-
mográfiai válság, de az épüle-
tét, amely a legmodernebbek 
közé tartozik a városban és 
vadonatúj tornateremmel is 
rendelkezik, megörökölte a 
Tompa alapiskola. Ez utóbbi 
Šrobár utcai épületére viszont 
ugyancsak ráférne egy alapos 
renoválás, de az előző kormány 
két alkalommal is elutasította a 
pályázatukat. Nyáron viszont 
részint önerőből, részint a vá-
ros támogatásával legalább a 

Hatvan éve indultak újra  
a rimaszombati magyar iskolák

2010. december 13-án 
60. évfordulóját ünnepel-
te a Rimaszombati Magyar 
Tannyelvű Speciális Alap-
iskola az Európa étterem 
díszes falai között. E ne-
ves alkalomból együtt em-
lékeztek az iskola  volt és 
jelenlegi alkalmazottai, a 
kerületi iskolaügyi hiva-

legszükségesebb javításokat el-
végezték.

Alig 45 perces, de igencsak 
ütős, szívhez szóló műsorral 
kedveskedtek az alapiskola 
diákjai az ünnepi alkalomra 
összesereglett közönségnek, 
amelynek a soraiban az egyko-
ri diákok mellett az iskola volt 
tanárait és a régió iskoláinak 
képviselőit is megtaláltuk.

Videofelvételről három 
egykori iskola-újraalapító, 
Lenner Ibolya, Mács Zoltán 
és Danis Tamás idézte fel a 
negyvenes-ötvenes éveket. 
Azokat az időket, amikor til-
tólistára került a magyar nyelv, 
s paradox módon csak az ún. 
gottwaldi fordulat után, 1949-
ben kaptuk vissza anyanyel-
vünk szabad használatának 
a jogát. Nem volt egyszerű az 
újrakezdés, hisz a semmiből 
kellett indulni, s ahogy Mács 

Zoltán mondja, az iskolapad-
ból ült át a katedra mögé. He-
roikus idők voltak, de akartak 
és bíztak, s lassan az iskola 
mellett a magyar társadalmi 
élet is újraindult.

Danis Tamás azzal az üze-
nettel fordult hozzánk, kor-
társakhoz, hogy ne ijedjünk 
meg a lehetőségeinktől, hisz 
egyenrangú polgárai vagyunk 

ennek az országnak, s ki kell 
használni a kétnyelvűségből, a 
két kultúra ismeretéből adódó 
páratlan lehetőségeket. Da-
nis prózában megfogalmazott 
gondolatait az iskola diákjai és 
a Blaha Lujza Vegyes kar lírába 
öntötte, s hitet tettek a tole-
rancia és a szülőföld szeretete 
mellett.

Juhász Dósa János

Ünnepeltünk…
tal elöljárója és képviselői, 
a környék iskoláinak igaz-
gatói, valamint a további 
meghívott kedves vendé-
gek. A délután főszerep-
lői az iskola diákjai voltak, 
akik megható műsorukkal 
könnyeket és mosolyt csal-
tak az emlékezők arcára. 

60 év önmagában is hosz-
szú idő, majd egy emberöltőt 
ölel fel. Különösen hosszú időt 
jelent egy  oktatási intézmény 
történetében, főleg ha két év-
számmal hitelesítjük: 1950–
2010. Az ifjúkor már elmú-
lott, a középnek számító évek 
is elmasíroztak az iskola falai 
előtt és Krónosz ingája megpi-
hen egy pillanatra, hogy kifúj-
ja magát az eddigi erős iram-
tól, no meg a kortól is. S bár 
neki az idő múlása maga az 
állandóság, ezért is féltve őriz 
meg minden eseményt, amely 
benne született. A két évszám 
közötti évtizedek átalakulá-
sokról, fejlődésről és meg-
torpanásokról vallanak. Eny-
nyi év alatt generációk nőnek 
fel, repülnek útjukra az iskola 
falai közül. Sorsuk bárhová is 

sodorja őket, régi iskolájukra 
mindig büszkén emlékezhet-
nek. 

Akik ebben az intézmény-
ben dolgoztak, tanítottak, 
mindenkor próbáltak helyt-
állni, tudásuk legjavát adni. 
Új pedagógusok jönnek telve 
lelkesedéssel, a megfáradtak 
pedig pihenni térnek. A kör-
forgás folyamatos, nincs meg-
állás. 

Köszönet és hála jár mind-
azoknak, akik részesei voltak 
az iskola 60 évének, és min-
dig többet akartak annál, amit 
az adottságokból magvalósí-
tani lehetett. 

Styavina Csilla, igazgatóhelyettes

Kubačka Gizella a rimaszombati Magán Szakközépiskola nevében 
nyújtja át ajándékát Orosz Istvánnak, a TMAI igazgatójának
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Furcsák vagyunk, mi 
magyarok. Talán meg-
lepően hangzik, de ne-
künk, magyaroknak 
korábban volt iskolánk, 
mint királyságunk. Te�
erről Géza fejedelem, aki 
a német papok melle�
jól megtűrte országá-
ban a bencés tanítókat. 
A Pannonhalmi Évköny-
vek bejegyzéseiben erre 
könnyűszerrel nyomára 
is bukkanhatunk. Ezek 
szerint a pannonhalmi 
bencés monostorban már 
korábban (998-ban) volt 
iskola, mint mikor István 
király bevégezte hatal-
mas művét. A második 
honalapító (IV. Béla sic!) 
tatárok által „körbeud-
varolt” országában már 
20 férfi és 2 női rendház
működö� iskoláival. S
nevezhetjük a Jagellókat 
gyengekezű királyoknak, 
az Anjoukat számunkra 
idegeneknek, a Hunya-
diakat veszedelmesek-
nek, egyben azonban 
előrébb vi�ék hazánkat:
egyetemeket, iskolákat 
alapíto�ak, amelyekkel
biztosíto�ák az oktatás
mindennemű feltételét. 

A magyar oktatás 
újraindításának 60. év-
fordulójára emlékeztek 
Rimaszombatban 2010. 
november 25-én a rima-
szombati kultúrház szín-

60 éves a magyar oktatás  
a Tompa Mihály Alapiskolában
„ hajolj le hát a gyökerekhez,  
általuk őrzöd a léted”

(Kulcsár Tibor)

háztermében. A városban 
1950-ben nagy lelkesedés 
le� úrrá a magyar embe-
reken: megnyílt az első 
magyar tannyelvű nem-
zeti iskola. Oly korban 
érlelődö�, amikor nehéz
volt iskoláról beszélni. Az 
idő során azonban kivív-
ta a szabadságát, s a régió 
legpatinánsabb intézmé-
nye le�. A városban 1950-
ben nyílt meg ugyanis az 
első magyar tannyelvű 
nemzeti iskola. Az ünnepi 
műsor há�erében hosszú,
áldozatos munka húzó-
dik meg az iskola peda-
gógusainak köszönhető-
en. A közönség soraiban 
az egykori diákok melle�
az iskola volt tanárait és 
a régió pedagógusait is 
megtalálha�uk. A vetítő-
vásznon megszólalt Da-
nis Tamás, aki felidézte 
az indulás nehézségeit, 
hisz a semmiből kelle�
újraépítkezni, Mács Zol-
tán pedig feleleveníte�e
a katedrán eltöltö� éveit.
A 45 perces, minden tar-
talommal megtöltö� mű-
sorban felléptek az iskola 
diákjai is, akik a szívhez 
szóltak, s örömteli pilla-
natokat szereztek szüle-
iknek, a pedagógusoknak 
és a város magyarságá-
nak. „Magyarnak lenni, tu-
dod mit jelent?”– kérdést 
válaszolták meg lírai elő-
adásukban. Felcsendült 

Vörösmarty Mihály: Az 
ember, József A�ila: Tél 
és Gyurcsó István: Szülő-
földemhez tartozom című 
verse. Újból bebizonyoso-
do�, hogy a magyar nyelv
egy csodás örökségünk, 
egy játékos nyelv, me-
lyet ki kell használnunk, 
hisz egyenrangú polgá-
rai vagyunk ennek az or-
szágnak. A Blaha Lujza 
Énekkar megszólalta�a
a Csiribiri-csiribiri zab-
szalma és a Bóbita bóbita 
táncol című gyermekda-
lokat. A záróblokkban 
tájak özönlö�ek elő�ünk,
felelevenedtek Kulcsár 
Tibor gyökerei. Reményik 
Sándor sorai bátor felvál-
lalásra  buzdíto�ak, de
mi ennek ellenére „úgy 
szeretjük a Felvidéket, 
ahogy van”– tolmácsolták 
a diákok. „Számomra nem 
teher határon túli magyar-
nak lenni. Lehetőség. A két 
kultúra, nyelvtudás engem 
gazdagít. Toleranciára nevel 
és megerősíti a magyarságo-
mat.” A műsort iskolánk 
igazgatójának, Orosz 
Istvánnak érzelemteli, 
könnyeket fakasztó szó-

lóéneke zárta. Kiderült, 
hogy közös összefogással 
újból tudunk ünnepel-
ni, s ha kell, áldozatokat 
hozni magyarságunkért. 
A műsor elkészítésében 
elévülhetetlen érdemek 
illetik az alábbi pedagó-
gusokat: Dohnányi Éva, 
Talpas Kamarás Eszter, 
Csank Katalin, Mihály 
Ágnes, Tóth Csilla, Zsélyi 
Katalin. November 26-án 
a Tátra Szállóban magyar 
bállal folytatódo� a meg-
emlékezés.  Az ünnepsé-
get egy koncert zárta, ti. 
december 10-én iskolánk 
közbenjárásával váro-
sunkba látogato� és te�e
emlékezetessé kicsik és 
nagyok estéjét a magyar-
országi, countryzenét ját-
szó együ�es, a 100 Folk
Celsius. Ismét bebizonyo-
sodo�, hogy fejet emelve,
méltóságteljesen is tu-
dunk emlékezni.  Felada-
tunk ebben áll: magyar-
nak és európainak lenni, 
a szó hűséges és tiszta ér-
telmében! Ez az iskola 60 
éve erre tanít bennünket. 

Angyal László

Pedagógusfórum    Különszám

A közönség soraiban Mács Zoltán, Danis Tamás és Lenner Egonné, akik 
részt vettek a magyar oktatás újraindításában (Fotó: Gecse A.)
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Az 1649-ben alapított isko-
la történelmi viharok sokasá-
gát élte túl, de mert élni akart, 
erős gyökerű faként állta alan-
tas célok viharát is.

Alantas célokból jutott épp 
elég a 20. században a felvidé-
ki magyarságnak. Még ki sem 
heverhette Trianon traumáját, 
majd a 2. világháborús borzal-
makat, amikor 1945 után bű-
nös nép lettünk mi is, itt a Du-
na partján, akikkel példát kel-
lett statuálni. Amikor 1944. 3. 
31-én Komáromban megszűnt 
intézményünkben a magyar 
nyelvű oktatás, a hatalom egy 
háromszáz éves iskolát szün-
tetett meg. Amikor az iskola 
újraindulásának 60. évfordu-
lójára emlékezünk, eszünk-
be jut Illyés Gyula Koszorú 
c. versének üzenete, mely az 
anyanyelvről vallva arról az 
igazságról szól, hogy az anya-
nyelv élete mögött ott van 
egész történelmünk. 1950-ben 
is beigazolódott az Illyés Gyu-
la-i igazság: a történelmi viha-
rok közepette anyáik nyelvét a 
kisemberek, a behúzott vállú 
parasztok, a meghunyászko-
dó öregek, a kiszolgáltatottak 
őrizték meg századokon át. 
Elég volt egy 1950. augusz-
tus 31-én az Új Szóban meg-
jelent hirdetés: „ Beiratások a 
komárnói magyar nyelvű gim-
náziumba“ címmel -, és szep-
tember 8-án, a magyar iskolát 
választó tanulók 6 év után elő-
ször töltötték meg újra magyar 
szóval a gimnázium folyosóit, 
tantermeit. Összesen 149-en, 
akik száma év végén 175-re 
növekedett.

Már csak a második emele-
ti tablók fiatal lányarcai őrzik 
a 9 évig itt működő pedagógi-
ai iskola emlékét, amely 400 
magyar óvónőt indított útjára 
a számban egyre gyarapodó 
magyar óvodákba. Turczel La-
jos és az iskolavezetői székben 
őt váltó Zsombor Miklósné 
Homma Jolán ma már foga-

A 361 éves komáromi gimnázium újrakezdésének 
60. évfordulójára emlékezve

lommá lett intézményvezetők 
voltak, akik a magyar nyelvű 
óvónőképzés rendkívüli fon-
tosságában hívő pedagógu-
sokként alapozták meg a ma-
gyar óvónőképzést az akkori 
Csehszlovákiában.

Ha a diáktársadalom össze-
tételét nézzük, sokszínű a kép 
mind a szülőhelyet, mind az 
életkort tekintve. Voltak köz-
tük egészen fiatal fiúk és lá-
nyok, de akadtak szép szám-
mal túlkoros, önhibájukon kí-
vül lemaradt fiatalok is, akiket 
magyar nemzetiségük, sze-
gény-sorsúságuk akadályozott 
a tanulásban. Olthatatlan tu-
dásvágyuk azonban győzött: 
végre tanulhattak, érettségiz-
hettek a korábbi hontalanság 
éveiben sehova sem tartozó 
magyar ajkú fiatalok, akik ad-
dig vagy magyarországi, vagy 
itteni szlovák iskolában tanul-
hattak.

Az akkor kezdők 1954-ben 
érettségiztek, s megnyílt szá-
mukra az út az egyetemek, 
főiskolák felé. Lettek belőlük 
orvosok, mérnökök, taná-
rok, tanítók, mezőgazdászok 
és közgazdasági szakemberek 
vagy az írás, a nyelv mesterei: 
írók, költők, újságírók, színé-
szek. Közöttük van Tőzsér Ár-
pád, Koncsol László, Zs. Nagy 
Lajos – az elsők közül valók, 
akik az 1950-es évek végére 
a felfrissült és megújult cseh-

szlovákiai magyar irodalom 
alkotói lettek.

Minden év, időszak újabb 
ötletekkel gazdagodott: osz-
tálytermek kapták intézmé-
nyünk legjelesebb diákjainak, 
tanárainak nevét. Az elsők 
egyike volt dr. Cornides Ist-
ván egyetemi tanár, a bencés 
gimnázium eminens diákja, a 
fizika nemzetközileg elismert 
szaktekintélye. Tanár úr folya-
matos figyelemmel kísérte volt 
iskolája későbbi tevékenységét 
is, akinek élete, munkássága, 
a szülőföldhöz és az alma ma-
terhez való ragaszkodása, sze-
retete példaértékű.

Az eltelt évtizedek alatt az 
iskola szellemi műhellyé is 
lett, ahol a tehetség nem kal-
lódott el sem a természettudo-
mányi, sem a humán tantár-
gyak vagy akár az irodalom 
és kultúra vagy a sport, a test-
nevelés területén sem. Mind-
ehhez elkötelezett, nagy tu-
dású tanárokra, tantestületre 
volt és van szükség. Mintegy 
200 azoknak a pedagógusa-
inknak a száma, akik 1950-től 
hosszabb-rövidebb ideig ok-
tattak nálunk. Nagyszerű ta-
náregyéniségek vannak ma is 
iskolánkban, akik közül töb-
ben állami-szakmai kitünte-
tésben részesültek. Hat évti-
zed összegzője, az intézmény-
ben tanuló diákok emberré 
formálásában, érvényesülé-
sük érdekében kifejtett tanári 

munkájának tükre az évfor-
duló tiszteletére Fónad Ilona 
szerkesztésében megjelent év-
könyv, amely 60 év krónikája-
ként számol be arról, hogy ta-
náraink mit tettek, végeztek és 
hogyan oktatnak ma az intéz-
mény falai közt.

Intézményünk egyik leg-
nagyobb vonzereje a tehet-
séggondozás. Diákjaink so-
kasága méretett meg a leg-
különbözőbb tanulmányi és 
tehetséggondozó jellegű ver-
senyekben, kiváló nemzet-
közi, országos vagy kerületi 
szintű megmérettetésekben 
elért eredményekkel igazolva 
az anyanyelvi oktatás létjogo-
sultságát. 1987-től kezdődően 
16 tanulónk volt résztvevője a 
fizika, matematika, biológia, 
német nyelvi nemzetközi di-
ákolimpiának, akik országos 
tanulmányi versenyek győzte-
seiként, magyar iskola diákja-
iként képviselték Szlovákiát és 
a mi magyar gimnáziumunkat 
Amerikában, Tokióban, Szö-
ulban, Iránban, Bali szigetén 
vagy éppen Lipcsében, Poz-
nanban.

1959-ben indult a gimná-
zium irodalmi színpadának 
tevékenysége Gáspár Tibor 
irányításával; a legendává lett 
akkori Jókai Napokon kapott 
díjak sokasága igazolja e kivá-
ló irodalmi műhely nagyszerű 
színvonalát. Gimnáziumunk-
ban tehetséges szavalók, pró-
zamondók egész nemzedékei 
nőttek fel, akik számára 1989 
után nemcsak a hazai, hanem 
a magyarországi versenyek is 
kiváló lehetőséget nyújtottak 
és nyújtanak a szereplésre.

S a jövő? Andruskó Imre is-
kolaigazgató a gimnázium előtt 
álló útról, a jövőről úgy vé-
li, ennek záloga már az újabb, 
többségében fiatal pedagógus 
nemzedék kezében van.
Kustyán Ilona és Spátay Adriana,  
a Selye János Gimnázium tanárai

A gimnázium 361 éves múltja korokat, eszmé-
ket felölelő, hatalmas idő, melynek évszázadai-

ba a történelem belevéste maradandó nyomait. 361 
év egy iskola történetében örökös helytállásról, a 
tisztességes megfelelni akarásról szól: eszmék jöt-

tek és mentek, korok ideológiái kényszerítették 
vagy ösztönözték a nevelést és az oktatást végző-

ket. Egyben azonban biztosak lehetünk: a tudás, az 
értelem, a humánus szellem megbecsülése az in-
tézményen belül mindenek fölött álló, következe-
tes követelmény volt és az is maradt napjainkig.
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Évkönyvekben lapozgatva
Ismét ünnepelünk

Mint telik a külsők szédítő kincsivel honnod!
Mint pusztúl Árpád hajdani nyelve, neme! –

Serkenj fel mély álmadból és szánd meg hazádnak
Nyelvét, mely ha kihal, tudd meg, örökre kihalsz.

Baróti Szabó Dávid: A magyar ifjúsághoz (részlet)

60 év telt el azóta, hogy 1950. szeptember 8-án, az egykori Komá-
romi Bencés Gimnázium utódintézményében, a Komáromi Magyar 
Tannyelvű Állami Gimnáziumban – ötévi kényszerszünet, kényszerné-
maság után – a hontalanság éveit követően, ismét megszólalt a csen-
gő, jelezve: új tanév kezdődik! Nagy tisztelettel kell fejet hajtani mind-
azok előtt, akik – „megfogyva bár, de törve nem” – vállalták, hogy szinte 
a semmiből teremtenek újra magyar iskolát, magyar értelmiséget, jö-
vőt. Név szerint (az intézetbe érkezésük sorrendjében): Horváth József, 
Godány Júlia, dr. Miklós Elemér, dr. Domonkos Géza, Szakál Imre mér-
nök, Götzl Endre, Mózsi Ferenc, Czókoly Béla, Tomaschek Mária, Hor-
váth István, Kovaly Béla.

A Komáromi Magyar Gimnázium Baráti Körének létrejötte, a már 
csaknem hatéves folyamatos tevékenysége, a majdnem 300 fős tag-
sága ékes bizonyítéka annak, hogy az iskola mindenkori öregdiákjai-
nak többsége tiszteli és szereti alma materünket, mi több: büszke arra, 
hogy a mindmáig jó hírű komáromi magyar gimnázium diákja volt. 
„Nagyon jó osztály voltunk!” – állítja az öregdiákok többsége; jó volt 
gimnazistának lenni. Mi tagadás, jómagam, ki 1956 és 1959 között kop-
tattam az intézmény padjait, szintén így vagyok ezzel. Az iskola egykori 
tanárait ma is „legendák” sokasága lengi körül. Az intézmény jelenlegi 
eredményei – óraadóként (zenei nevelés–karének) tapasztalhattam –, 
valamint légköre arra engednek következtetni, hogy alma materünk 
tanárainak többsége hivatástudattal végezte, végzi munkáját, annak 
ellenére, hogy egyre nagyobb követelményeknek kell megfelelnie.

Az ünneplés örömébe (részemről) üröm is vegyül, mert (szerintem) 
60 esztendő nem volt elég arra, hogy tanügyünkben megtörténjék a 

„rendszerváltás”. Fájó, hogy az eltelt 60 év alatt – a tanügyünkre ráte-
nyerelő politika arroganciája, az „iskolára” rákényszerített technokrata 
szemléletmód, a mindenáron való okítás javára háttérbe szorított „ne-
velés” következtében – generációk foszttattak meg léleképítő szellemi 
értékektől. Az „eredmény”: az értelmiség többségét uraló szakbarba-
rizmus, a kultúra igényének hiánya.

Ha úgy alakult, hogy egykori bencés diákok társaságába kerültem, 
mindig megcsodáltam tudásukat, műveltségüket, a művészetek vilá-
gában való tájékozottságukat, tartásukat. Mindig felmerült bennem a 
kérdés: honnan van mindez? Mióta a bencés évkönyveket lapozgatom, 
megvilágosodott előttem. A bencés gimnáziumban a tanáregyénisé-
gek sora működött, olyanok, akik az oktató-nevelő munkára, az ifjúság
nevelésére tették fel életüket, mint azt dr. Hajdú Lukács írta:  „…tudtuk, 
hogy a nemzeti nevelés […] terén is nagy kötelességeink vannak. Nekünk, 
szerzetestanároknak még nagyobbak, mint világi társainknak, hiszen ne-
künk nincs családunk, melyet a hatalom bosszúból romlásba dönthetne.” 
Az intézmény hosszú működése folyamán annak nagy szaktudással 
felvértezett tanárai olyan ifjúsági egyesületeket alapítottak és irányí-
tottak, amelyekben tudatos nevelés folyt. Így a tanórákon történő ne-
velést kiegészítve az egységes értékrendre épülő ifjúsági egyesületek-
ben végzett neveléssel, kialakult az iskola nevelési rendszere. Ebben 
rejlett a bencés pedagógia ereje – az egész napos iskola –, tanárai ok-
tató-nevelő munkájának hatékonysága, eredményessége. A diákság az 
ifjúsági egyesületeket – Mária Kongregáció, Czuczor Gergely önképző-
kör, a Magyar Cserkészszövetség 113. sz. Jókai-cserkészcsapata – a dél-
előtti órákban tartott tanórák abszolválása s kellő regenerálódás után, 
a délutáni órákban látogatta.

A Mária Kongregáció nevű egyesület leginkább a hitélet gyakorlá-
sát volt hivatott biztosítani, de egy éves munkaértékelőjében például 
ez is olvasható: „Ígéretet tettünk, hogy a lehetőség szerint mi, kongrega-
nisták is bekapcsolódunk a kültelkek szociális gondozásába.” A Czuczor 
Gergely-önképzőkör évi értékelőjéből idézem: „Legfőképpen korunk 
szociális problémáival, a tudományok mai álláspontjával és irodalmi esz-
tétikai kérdésekkel foglalkoztunk.” (Mindkét idézet az 1938/39-es tanév 
Évkönyvéből való.)

„A komáromi cserkészcsapat egyike volt a megszállott Felvidék leg-
magyarabb cserkészcsapatainak, kitűnő szellemben, sok cserkészötletes-
séggel vezették, s nemcsak saját városában, hanem az egész Felvidéken 
rendkívül népszerű híres-neves cserkészcsapat lett a komáromiak csapa-
ta” – írta Szombathy Viktor az 1938. június 10–11-én tartott 25 éves 
jubileumi ünnepségről. A csapat év végi létszáma 102+5 és 34 öreg-
cserkész volt.

A bencések minden cselekedetét a rend alapítójának, Szent Bene-
deknek regulája – Ora et labora – Imádkozzál és dolgozzál – vezérelte. 
Ebben a szellemben nevelték a rájuk bízott ifjakat: a valós értékek felis-
merőjévé, formálták erkölcsös emberré, magyarrá.

Stirber Lajos
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Ha az embernek sikerül 
rendesen megöregednie, akkor 
egy ilyen januári havas délelőt-
tön – a felejtés és az emlékezés 
különös csendjében – pillana-
tok alatt visszahátrálhat néhány 
évtizedet az időben. Az én – és 
igen: a mi időnkbe. Mert a kettő 
igazában egymástól elválaszt-
hatatlan: nagyapáink, apáink 
megélt valósága a miénk is, és 
ha képesek vagyunk azt a „mi-
énket” leírni továbbadhatóan, 
akkor ez – így együtt – gyerme-
keink és unokáink mindenkori 
jelenébe is beépülhet. Röviden: 
élni fog, amíg lesz aki átadja, s 
aki átveszi. Ez egyként vonatko-
zik történelmünk egészére és a 
részekre is.

A jelzett egészből most ok-
tatásügyünk „újraindulásának” 
idejéről és körülményeiről, meg 
az „előzményeiről” készítenék 
egy rövid, erősen szubjektív 
összegzést.

Azzal az abszurditással kez-
deném, hogy nekem csodálatos 
gyerekkorom volt.

Például nem kellett iskolába 
járnom!

Igaz, 1944. szeptemberében 
egy kerek hónapig voltam elsős 
kisdiák, de tanítómat behívták 
katonának – ott is maradt a 
keleti fronton –, s az iskolámat 
német híradósok foglalták el. 
Én pedig – együtt a falumbéli 
gyerekekkel – élveztem ezt a 
különleges „vakációt” – a hábo-
rú közönséges jelenlétét… Re-
pülőgépek, harckocsik, teher-
autók, lovasfogatok és a háború 
egyéb, megállíthatatlannak tűnő 
kavargását. Kitörölhetetlenül él 
bennem például az az éjszaka, 
amikor Almásfüzítőt lebom-
bázták, és az a délután is, ami-
kor a bombázórajok átrepül-

Gál Sándor:   Rész az egészből

Gál Sándor évtizedekkel ezelőtt már foglalkozott írásaiban a magyar iskolák újraindításával, szép emléket állítva 
azoknak a pedagógusoknak, akik „pénzt, paripát” nem kímélve sokat tettek a szlovákiai magyar iskolákért. Erről szóló 

szociográfiai írásai összegyűjtve Emberségből példát címmel jelentek meg a Madách Könyvkiadónál (1991), 
és egybegyűjtött művei IV. – Szociográfiák c. kötetében (AB–ART 2003).  

A fenti visszatekintését a Pedagógusfórum olvasóinak szánta.

– A szerk. megj. –

tek felettünk, s néhány perccel 
később Érsekújvár egy része is 
romhalmazzá változott…

Ezenközben a mi iskolánk 
újabb metamorfózison esett át: 
a történelem barbársága zsi-
dó gettóvá változtatta pár nap 
alatt… Meglehet, volt ebben 
némi pedagógiai célzatosság 
is, hiszen az embertelenségnek 
olyan mélységei váltak látható-
vá előttem – előttünk –, amelyek 
kitörölhetetlenül jelen vannak  
ma is emlékezetemben.

A következő nagy átválto-
zást alma materem akkor szen-
vedte meg, amikor a szovjet csa-
patok Budapestet bekerítették 
és a „gyűrű“ külső széle Búcs és 
Dunamocs között húzódott. A 
hat hétig tartó állóháború isko-
lámat lóistállóvá változtatta. 

Aztán – ugye közismert 
– kitört a béke! 

Ahogy a föld fagya kienge-
dett, az elesett és sebtében el-
hantolt katonák maradványait 
az iskola udvarán gyűjtötték 
össze, gyalulatlan deszkakopor-
sókba fektették őket, Párkányba 
szállították valahányukat. 

Miután az utolsó koporsót 
is elfuvarozták az iskola ud-
varáról, Sóos Károly esperes 
úr elérkezettnek látta az időt 
arra, hogy a szanaszét kóborgó 
gyereksereget újra beterelje az 
iskolába. Közös munkára szó-
lította fel híveit: takarítsák ki 
a két tanteremből a lótrágyát. 
Miután ez megtörtént, mindkét 
tanterem padlóját bekenték „fá-
radt olajjal…“ Mivel a hadsereg 
minden iskolapadot, továbbá 
minden egyéb éghető holmit 
eltüzelt, a gyerekseregnek nem 
volt mire leülni a tanteremben. 
A nagyobbik osztály terembe 
terelt be bennünket az esperes 

úr, s Nagy Lajos nyugalmazott 
rektor-tanító odalépett a nem 
létező katedrára, hogy a vele 
szemben álló teljes harmincas 
korosztály oktatását újra kezdje 
– egyedül ... 

Ma is emlékszem azokra a 
percekre, ahogy ott álltunk – 
többen mezítlábasan – az olaj-
jal vastagon bevont padlón és 
éreztük a padló résein felszivár-
gó, szemet csípő ammónia ára-
dását – 1945 májusának utolsó 
napjaiban…

Bennem ez az „újrakezdés“ 
ideje. Ez lett az az alfa-pont, 
amihez a későbbiekben mindig 
visszatértem, és visszatérek, ha 
a csehszlovákiai magyar okta-
tásügy háború utáni rezzenése-
iről gondolkodom.

(Csak mellékesen: tudni 
kell azt is, hogy az imént em-
lített Sóos Károly református 
esperes volt az, aki a harmincas 
években – egyházmegyei jegy-
zőként – létrehozta a Komáro-
mi Magyar Tanítóképzőt, aki a 
búcsi parókián szerkesztette a 
Református Sion c. folyóiratot, 
ő írta – Kovács Alajos társszer-
zővel együtt – a Református 
vallástani kézikönyvet, s hat 
remek prédikációs kötete jelent 
meg a múlt század első felében. 
Nem volna haszontalan vállal-
kozás munkásságának értékeit 
és eredményeit felidézni, ami-
kor nemzetiségi oktatásügyünk 
történelméről esik szó.)

…Nem sokkal később aztán 
az „állva tanulásnak“ is vége 
szakadt. A Kassai kormány-
program XV. fejezete szerint 
a német és a magyar oktatást 
megszüntették az új, jeles Cseh-
szlovákiában. 

Micsoda pillanata volt ez a 
mi időnknek! 

Szabadok lettünk újra – bár 
írástudatlanságra kárhoztatva. 
De volt, aki még ekkor sem adta 
fel.

Nagy Lajos nyugalmazott 
rektor úr a Rozmaring utca sar-
kán lévő házának egyik szobáját 
tanodává alakította át – oda jár-
tam hozzá, többedmagammal 
pár hónapig tanulni: írást, ol-
vasást meg az „egyszeregyet“… 
Gondolom, oktatásügyünk tör-
ténetének egyik különös pilla-
nata volt ez a vállalkozás, amíg 
be nem tiltották. 

Aztán jött a „szabadegye-
tem“, a karvai partizánbirtokon 
– Partizanské statky – röviden: 
parsztar), napszámos élet – a 
répaegyelés, a kukoricakapálás, 
dohánytörés-fűzés, meg – egy 
nyáron – a részes-aratás. És 
végül, 1947 őszén kötelezően 
szlovák iskolába kerültem, s let-
tem második osztályos tanuló, 
tíz évesen.

Mint ismeretes, ezeket az 
éveket egyéb közjátékok is szí-
nezték-gazdagították: a teljes 
jogfosztottság, a deportáció, a 
lakosságcsere, a reszlovakizáció 
– csupa ismert, régi história ... 

Az 1948 utáni újrakezdést 
és az azt követő folytatást ez a 
nemzedék – a harmincas kor-
osztály – alapozta és építette 
meg- és fel. Minden gátlás és 
tiltás ellenére képesnek bizo-
nyult arra – s nem csupán az 
oktatásügyben – hogy létrehoz-
za azt a csehszlovákiai magyar 
értelmiségi réteget, mely min-
den hatalmi elnemzetlenítési 
politikával szemben megtartot-
ta a csehszlovákiai magyarsá-
got nyelvében, történelmében, 
hagyományaiban – mindmos-
tanáig! 
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„Ember vig yázz, fig yeld meg jól világod: 
ez volt a múlt, emez a vad jelen, - 
hordozd szívedben. Éld e rossz világot 
és mindig tudd, hog y mit kell 
tenned érte, hog y más leg yen.   

 Radnóti Miklós

Van mire BÜSZKÉNEK lennünk

S talán még fontosabb volt 
ez az esemény azok számá-
ra, akik 1950-ben végre anya-
nyelvükön kezdhettek hozzá a 
tanuláshoz. Azóta hány kisdi-
ák vált felnőtté, hozta hozzánk 
gyermekét, unokáját! 

Eltelt hatvan év. Nagy idő 
ez egy intézmény életében. 
Természetes emberi szokás, 
hogy életünk nagy eseménye-
it ünnepi keretek megterem-
tésével tesszük emlékezetessé. 
Ilyen ünnep számunkra, di-
ákok, szülők és pedagógusok 
számára a 2010-es esztendő. 
Az ünnep alkalom arra, hogy 
iskolánk többet mutasson meg 
önmagából, egyrészt lehető-
séget adva a tanítványoknak, 
kollégáknak egész évi közös 

munkájuk bemutatására, a bi-
zonyításra, másrészt az iskola 
szélesebb körű megismerteté-
sére. Ez egyfajta jelzés is: ilye-
nek vagyunk, ezek vagyunk. 
Pedagógiai programunk címe 
–  A MI ISKOLÁNK – A MI 
JÖVŐNK – egyben ars poeti-
cánk is. Hisszük, hogy mindaz 
a szeretet, gondoskodás, taní-
tás, féltés, melyet nap mint nap 
gyermekeinkre fordítunk, nem 
veszik el. „Szeresd a gyereket!” 
– mondja egy Móra idézet.  Ez 
a szeretet különös tartalom-
mal bír. A szeretet erőforrás,  
ami az itt dolgozóknak hitet 
ad. Egy kis iskolában, mint a 
miénk is, szükséges az alkotó 
légkör, ahol egységes elvárá-
sokkal, igényes tanárok szín-

vonalas munkára késztetik a 
tanulókat. Ahol érdem és érték 
a teljesítmény, nem elsősorban 
önmagában, hanem a diák ké-
pességéhez mérten. Segíti ezt a 
munkát az a közvetlen, szinte 
családias hangulat, ahol min-
denki ismer mindenkit és fi-
gyel a másikra. Úgy gondolom, 
hogy ez a szellemiség jellemezte 
iskolánkat az eltelt évek során, 
és erre törekszünk ma is. Nem 
lehet véletlen, hogy meghatá-
rozó tanáregyéniségek évtize-
deket töltöttek az iskolánkban, 
egyéniségükkel formálták az 
iskola arculatát, munkájukkal 
öregbítették az iskola jó hírét. 
Minden volt, és jelenlegi kollé-
gánkra tisztelettel gondolunk, 
Teréz anyával együtt valljuk: 
„Amit teszünk, csak egy csepp a 
tengerben. A nélkül a csepp nél-
kül azonban sekélyebb volna a 
tenger.”    

Van mire büszkének len-
nünk. Itt vannak közöttünk a 
legelső tanév diákjai, akik élő 
lelkiismeretként vigyáznak 
bennünket. Itt várakoznak 
mostani kis- és nagydiákja-
ink is, hogy bemutatkozzanak 
Önöknek ma este. 

A mai ünnep a bátorság, a 
helytállás, az összetartozás ün-
nepe. 1950-ben, az elnyomás 
éveit követően egy maroknyi 
hittel teli kis és nagy ember 
merészet álmodott. S létre-
jött a magyar iskola. Összefo-

gás, türelem, megértés kellett. 
Szeptember 4-én Rozsnyón, 
Szobisek Mária igazgatónő ve-
zetésével három tanteremben 
elkezdődött a tanév, 116 nö-
vendékkel. Az első évtizedeket 
a gyarapodás, növekedés jelle-
mezte. A hetvenes évek elején 
már 28 osztályban tanultak 
a gyermekek a város számos 
épületében: a Zöldfa utcai is-
kolában, a Vargadombi barak-
kokban, a Csemadok épületé-
ben…

Nagy esemény volt a rozs-
nyói magyarság életében, ami-
kor 1982 nyarán végre beköl-
tözhettek a tanárok, a diákok 
az új épületbe. Az itt eltöltött 
28 év alatt számos felemelő, 
szívszorító élményben volt ré-
szünk…

Társadalmi összefogás, se-
gítőkész szülők, egykori és je-
lenlegi pedagógusok, lelkes is-
kolabarátok nélkül ma sincs is-
kola. Álmodni pedig ma is le-
het. Ma is kell. Mindannyiunk 
felelőssége nagy. Gyermekeink 
sorsa, jövője van a kezünkben.

Én ehhez, az önmagunk-
nak való megfeleléshez kívá-
nok minden jelenlévőnek to-
vábbi sok örömet, kitartást, 
alázatot, hitet és sok ilyen kel-
lemes, baráti körben eltöltött 
szép estét!

 Prékop Mária, iskolaigazgató 
ünnepi beszéde

Ha fel kéne sorolni eddigi életünk nagy állomásait és 
fordulópontjait, abban biztosan szerepelne az első is-
kolába lépés eseménye. Mindegy hány év, évtized telt el, 
biztos, hogy mindannyian emlékszünk az első benyo-
másokra, az első tanító nénire, a tanteremre, fényekre, 
illatokra. 

Az ünnepi alkalom része volt az iskola egykori diákjának, Keszi Istvánnak 
fotókiállítása, melyet Prékop Mária, igazgatónő nyitott meg

Palotás – részlet az ünnepi műsorból
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 Ezen felemelő, s iránymu-
tató szavakkal kezdte beszédét 
Sýkora Ilona, a Szepsi Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és Gimná-
zium igazgatónője azon az ün-
nepélyen, amelyet iskolánk tan-
testülete szervezett a felvidéki 
magyar nyelvű oktatás újraindí-
tásának 60. évfordulója alkalmá-
ból 2010. november 12-én.

Köszöntőjében üdvözölte 
tanintézményünk volt igazgatóit, 
nyugdíjas tanárait, valamint min-
den egykori és jelenlegi pedagó-
gusát, alkalmazottját, és becses 
vendégeinket, többek között Sze-
rencsés Jánost, a Magyar Köztár-

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola  
újraindításának 60. évfordulója
„Őrizd a szót, hogy értsd a sorsot, az örökséget és a tanulságot, amit üzen, hogy érezd a kincset,  
a közösséget és a jelenkort, amit hordoz, hogy vállald a gondot, a küzdést és a jövőalkotást, amit rád ró.“ 

Sýkora Ilona, a Szepsi Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és 

Gimnázium igazgatónője

saság kassai főkonzulját, Szigeti 
László volt oktatási minisztert, Al-
bert Sándort, a Selye János Egye-
tem volt rektorát, Jozef Vookot, 
a Kassai Tanügyi Hivatal elöljá-
róját és városunk polgármeste-
rét, Zachariaš Istvánt. Az ünnep-
ségre elfogadták meghívásunkat 
testvériskoláink is Encsről és Kar-
cagról, akikkel kiemelkedő szak-
mai és baráti kapcsolatot ápol 
iskolánk.

Az ünnepi köszöntők hosz-
szú sora után lépett színpadra a 
legkisebbek serege, hogy ízelítőt 
nyújtson a régmúlt idők iskolájá-
ról, annak hangulatáról. Keseré-
des előadásuk hol nevetést, hol 
könnyeket csalt a hálás közönség 
szemébe. 

Az elmúlt több mint fél év-
század során kétszáz pedagógus 
koptatta iskolánk lépcsőit siet-
vén az órára, s bizony sokan már 
csak diákjaik emlékezetében él-
nek. Rájuk emlékeztünk egy per-
ces néma csenddel.

Az emlékezés percei után az 
iskola vezetése a 60 éves jubile-
um alkalmából elismerő oklevél-
lel, szerény kis ajándékkal és vi-
rágcsokorral köszönte meg az 
iskola volt igazgatóinak munká-
ját, valamint a megjelent nyugdí-
jas pedagógusokat megtisztelte 

egy emléklap és egy szál rózsa 
átnyújtásával. Záróakkordként 
felhangzott a HAZA–VÁR című 
iskolainduló, amelyet az iskola 
énekkara adott elő. Az iskolain-
duló szövegét Mihályi Molnár 
László írta, zenéjét Nagy Imre 
szerezte. A dalhoz a Bódva-völ-
gyi Stúdió készített videóklippet, 
amelyet a jelenlevők is megte-
kinthettek.

Az állófogadás után minden 
kedves jelenlevő egy-egy iskolai 
emlékkönyvet és a CD formájá-
ban megjelent iskolaindulót kap-
ta ajándékba a felemelő ünnep, 
visszatekintés alkalmából.

Ezen ritka ünnep alkalmával 
a kedves  fiatal kollégák láthat-
ták, hogy iskolánk olyan hagyo-
mányokkal rendelkezik, amelyre 
bátran építhetnek mind szakmai, 
mind jellembeli fejlődésük terén. 
Illyés Gyula szavaival élve:

„ Így maradok meg  
hírvivőnek őrzeni kincses 

temetőket. 

Homlokon lőhetnek,  
ha tetszik, mi ott fészkel, 

égbemenekszik.“

Rácz Erzsébet 

A nyugdíjas kollégák köszöntése

Kedves emlékezők, egykori és jelenlegi kollégák, öreg- és kisdiákok!

Úgy gondolom, hogy az egy 
tőről fakadás ösztöne gyűjtött 
bennünket össze iskolánknak 
erre a 60 éves jubileumi ünnep-
ségére, megemlékezésre, meg a 
hála és tiszteletadás azok iránt, 
akik nélkül nem lenne ez az év-
forduló.

Mindenekelőtt a kedves szü-
lőkre gondolok, akik a jogfosz-
tottság évei alatt sem adták fel a 
reményt, és erős hittel, elszánt-
sággal vállalták az újrakezdés 
nehézségeit. Nekik köszönhet-
jük, hogy az iskola ablakain át 
nem idegen dalok szűrődnek ki, 
hanem a „Gábor Áron rézágyú-

ja”, az „A csitári hegyek alatt”, és 
népdalkincsünk egyéb gyöngy-
szemei. Hol lennénk ma ilyen 
szülők nélkül? Rossz rágondolni 
is.

A kezdő pedagógusok vál-
laira is nagy terheket rakott a 
Gondviselés. A terhet még az is 
fokozta, hogy mi is egy új „rend-
nek” voltunk a túszai a szülőkkel 
együtt. Ezt történészek mondják, 
és azt is, hogy Európa szégyene, 
ami velünk történt 1945 és 1950 
között, még akkor is, ha nagy-
hatalmi segédlettel. Egy példa 
a sok közül: Az emberi jogok 
egyetemes nyilatkozatát 1948-Tanulóink ünnepi műsorral köszöntötték a vendégeket
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ban Szovjetunió, Csehszlová-
kia és Lengyelország nem írták 
alá. Pedig ebben jut kifejezésre 
a háború utáni emberiség nagy 
vágya. Csak egy mondat belőle: 
„Mindenkinek joga van a gon-
dolat, a lelkiismeret és a vallás 
szabadságához.” Így talán már 
elképzelhető az a légkör, amelybe 
a történelem ideiglenes urai ta-
szítottak mindnyájunkat.

Azért beszélünk újrakezdés-
ről, mert Szepsinek volt iskolája 
századok óta. Működött is 1945-
ig, de az anyanyelvi oktatásra 
még öt évig, 1945-ig kellett vár-
nia a megszorongatott magyar 
léleknek.

Már csak az éltesebb generá-
ció emlékszik kezdeti próbálko-
zásainkra, viaskodásainkra – ás 
amit csak mi tudunk – gyakran 
önmagunkkal is.

Az anyagi és tárgyi eszközök 
hiányáról hihetetlen története-
ket lehetne mesélni. Nem volt 
elegendő tanterem, pad, segéd-
eszköz és tankönyv, könyvtárról 
nem is beszélve. Volt idő, amikor 
hét különböző helyen tanítot-
tunk két műszakban. Meszel-
tünk, festettünk, tanműhelyt és 
sportpályát építettünk, az iskolai 
illemhelynek emésztőgödröt ás-
tunk… Az elmaradhatatlan kréta 
mellé a legszükségesebb tanítási 
segédeszközöket is magunk ké-
szítettük. De hiányoztak kézbe 
nem vehető dolgok is: a szep-
temberi Veni Sancte és a tanév 
végi Te Deum.

Jutott idő és energia a rászo-
rulók korrepetálására – póttaní-
tására, az érdekköri tevékenység-
re és kultúrműsorok készítésére a 
város és a társadalmi szervezetek 
részére.

A kezdeti lelkesedés és ten-
niakarás nem ismert akadályt. 
A szülők és pedagógusok pél-
damutatása ösztönzőleg hatott 
a diákokra is. Örömmel és vo-
nakodás nélkül kapcsolódtak be 
sokféle tevékenységbe. Számos 
érdekkör alakult már a kezdeti 
időkben, amelyek később orszá-
gos hírt és rangot szereztek. Illik 
hangsúlyozni, hogy mindez csak 
tanításon kívül, hatnapos mun-
kahét mellett és díjtalanul, főleg 
a kezdeti időkben.

Már az ötvenes években fel-
vettük a kapcsolatot a magyaror-
szági iskolákkal. Ezt Sárospata-
kon tanult, szépemlékű kollégák 

A magyarországi baráti iskolák küldöttsége

Iskolánk volt igazgatói: Máthé Róbert, Mihályi Molnár László, 
Orbán Lajos, valamint Zachariáš István, polgármester

 és a jelenlegi igazgatónő, Sýkora Ilona

kezdeményezték. Első testvéris-
kolai kapcsolatunk Bódvaszilassal 
volt, utána következett Encs és 
Mezőkövesd. Jó szívvel látogat-
tuk egymást, tanultunk egymás-
tól.

Elmondhatom, hogy én is 
szepsi diáknak tartom magam, 
csakhogy akkor a bejárat fölöt-
ti táblán ez a felirat volt: MA-
GYAR KIRÁLYI POLGÁRI 
FIÚ ÉS LEÁNYISKOLA, a 
tábla közepén pedig két szár-
nyas angyal tartotta a Magyar 
Szent Koronát. Szívesen és nagy 
reménységgel jártam oda generá-
ciómnak többi tagjával a Bódva 
völgyéből.

Sorsom irányítója úgy ren-
dezte, hogy 1954-től nyugdíjaz-
tatásomig én is taníthattam eb-
ben az iskolában, és ezáltal talán 
én is részese lehettem elért ered-
ményeinek. Nem titkolt örömmel 
és büszkeséggel gondolok azokra 
a növendékeinkre, akik sikeresen 
helytálltak különböző főiskolá-
kon, egyetemeken, tudományos 
fokozatokat szereztek, és azokra, 
akik más képzésben és munka-
körben jeleskedtek.

Különösen a szívemhez nőt-
tek azok a növendékek, akik a 
pedagógiai élethivatást választot-
ták. Őket nem a pénzsóvárság, a 
meggazdagodás vágya motiválta 
döntésükben. Lélekben megöle-
lem őket, velük érzek, megbecsü-
lés és áldás kísérje munkájukat.

Nem lennék tárgyilagos, ha 
nyugdíjasként nem látnám azo-
kat a nyugtalanító jeleket, ame-
lyek egyre szaporodnak az isko-
lák egén országszerte, így nálunk 
is. Fogynak az olyan szülők, mint 
akik 60 évvel ezelőtt létrehozták 
ezt az iskolát, és az anyanyelv sze-
retetét oltották gyermekeikben, 
jövőnk zálogába. Itt-ott hallom a 
nagyszülők panaszát, hogy nem 
értik unokáik szavát, az unokák 
pedig nem értik és nem is igény-
lik nagyszüleik meséit. Nem a 
hangszálak pattantak szét, hanem 
a lélek húrjai. Akiknek az lenne a 
feladatuk, hogy törvényekkel vé-
delmezzék a kisebbségi nyelvet, 
azok ideg és lélekölő nyelvtörvé-
nyekkel sorvasztanak bennünket. 
Ez pedig bűn, az Európai Unió-
nak is kudarca, nemcsak az itteni 
demokráciának. Sosem hittem 
volna, hogy a XXI. században, a 
harmadik évezred elején anya-
nyelvünk bűnügyi, büntetőjogi 

kategória lesz, amit adott eset-
ben büntetni kell, megtorolni.

Ijesztő némely statisztikai 
adat is. Magyar nemzetiségű 
szülők magyar ajkú gyermekei-
nek kb. 40%-a Otčenášt – nem 
Miatyánkot – tanul a hittanórán.
Tehát zsugorodunk létszámban, 
erkölcsben és fogyatkoznak a re-
ménykedők is. Ezeket mondtam 
ijesztő jeleknek. Észre kell ven-
nünk: „Itt valami rettenetesen 
balul megy. Az élet szekérrúdja 
szörnyen elferdült”, olvastam 
valahol.  Újfajta fortélyos féle-
lem telepedett ránk.

Kedves Utódok!
Ha nem lettetek igazságo-

sabbak, eredményesebbek, bé-
kességesebbek, mint amilyenek 
mi voltunk a saját időnkben, ak-
kor valamit mi is elhibáztunk.

Mit tehetünk?
Az erdélyi Márton Áron 

szavait hívom segítségül: „A sa-
ját sorsunkat magunk kovácsol-
juk, az élettől csak annyi kegyre 
számíthatunk, amennyit tőle 
makacs kitartással, megbontha-
tatlan összefogással, céltudatos 

és szívós munkával kikényszerí-
tünk.”

Kedves Tanulók! 
Azt szeretném mondani 

nektek, hogy a tanulmányaitokat 
ne tekintsétek kötelességnek, in-
kább irigylésre méltó lehetőség-
nek a felemelkedéshez. Az iskola 
a boldogulás alapja, a tudás ha-
talom.

Búcsúzóul megköszönöm 
az iskola igazgatójának a meg-
hívását erre az ünnepi megem-
lékezésre. A tantestület minden 
tagjának kívánok végtelen tü-
relmet, elismerő megbecsülést, a 
gyermekek és szüleik háláját.

Mély tisztelettel hajlok meg 
iskolánk minden pedagógusának 
emléke előtt, akik valaha egy órát 
is tanítottak velem. Szeretettel 
köszöntök minden szülőt, aki 
segítő és jó szándékkal lépte át 
valaha is iskolánk küszöbét.

A Gondviselés áldjon meg 
kedves iskolám, „jó kedvvel, bő-
séggel”!

Máthé Róbert, a szepsi AI és G 
nyugalmazott igazgatója
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Egy iskola attól jó, hogy kiváló  
pedagógusai vannak

Évforduló közeledtével az 
emberben óhatatlanul is megfo-
galmazódnak kérdések,  melyek-
re  napokon keresztül keresi a vá-
laszt.

Most egy iskola, egy kis közös-
ség ünnepli létének 60. évforduló-
ját. Mit jelent 60 év? Évmilliókhoz 
képest semmit.  De egy emberi élet 
hosszához viszonyítva bizony akár 
egy egész életet.

Egész életet annak a pedagó-
gusnak, aki ebben az iskolában ta-
nított évtizedeken keresztül,  mi-
közben több ezer gyerek életének 
sarkalatos alapköveit rakta le, meg-
tanítván velük az élethez szükséges 
ismereteket.

Mit is jelent nekünk a galántai 
Kodály Alapiskola léte?

Márai szerint „Az ember az 
egyetlen élőlény a földön, aki tudni 
akarja, van-e értelme annak, hogy 
van?“ Mi értelme annak, hogy va-
gyunk, hogy 60 éve anyanyelvün-
kön taníthatunk, tanulhatunk? Vá-
laszt várnak? Mindenki tudja a 
választ!

Az, hogy magyar nyelvű iskola 
működik a Mátyusföld szívében, az 
azoknak az embereknek köszönhe-

tő, akik az álmaik szerint tudtak és 
tudnak élni, és képesek harcolni az 
elképzeléseikért. Kik ezek az embe-
rek? Csak egyetlen embert emel-
nék ki közülük, ő Sipos Béla igazga-
tó úr, aki kis híján 30 éven keresztül 
állt iskolánk élén. És ha azokra a 
további emberekre gondolok, akik 
álmaik szerint tudtak élni, óhatatla-
nul könnyes lesz a szemem, s ajkam 
halk áldást rebeg a visszahozhatat-
lan elmúlt órák és saját mestereim: 
a volt kollégák felé! Azokra gondo-
lok most, akikkel egy évtizeddel ez-
előtt elkezdtem tanítani itt ebben 
az iskolában. Tíz évvel ezelőtt még 
itt  tanítottak a nagy nevek: Antal 
Juci néni, Krecskó Károly, Csillag 
Marika, Kubovics Erzsike, Onódi 
Jóska bácsi, Onódi Erzsike, Galam-
bos Zsuzsa, Fodor Kati, Kulcsár 
Marika. Pedagógiai hozzáértésből,  
emberségből, szeretetből oly sokat 
kaptam tőlük, hogy életem végéig 
hálás leszek nekik. Az emlékezés 
néma pillanatait szenteljük azon 
kollégáinknak, akiket elszólított az 
égi igazgató, hogy már egy más 
világban legyenek lámpások. Az 
elmúlt hónapokban vesztettük el 
Nagy Jóskát, Rózsa Valikát és  Krč 
Mimi nénit.

Kedves kollégáim!  Büszke va-
gyok, hogy jó néhány nagy előddel 
együtt dolgozhattam, de ugyan-
ilyen büszkeséget, sőt örömet ér-
zek, hogy jelenlegi kollégáim éppen 
Ti vagytok. Bátran ki merem jelente-
ni, hogy pár év múlva majd Ti lesz-
tek a “nagyok”. Mert mindennapi 
munkátokat küldetésként végzitek, 
és ha megkérdeznék tőletek, mi ez 
a küldetés, remélem, a többségetek 
azt válaszolná, amely minden igaz 
ember küldetése: átitatni a világot 
az igaz szeretettel.

Mert a szeretet hegyeket moz-
gat meg, mert egyedül a szeretet 
képes megváltoztatni a világot. A 
pedagógusi munkát nem lehet e 
nélkül az érzés nélkül végezni. Igen, 
mert ahol  szeretet van,  oda nem 
férkőzhet be semmi olyan, ami meg-
bontaná a kapcsolatokat ember és 
ember között. Ahol szeretet van, ott 
békesség lakozik a szívekben. Ahol 
szeretet van, ott nincsenek cselszö-
vések és ármánykodások. Engedjé-
tek meg, hogy köszönetemet fejez-
zem ki munkátokért, mert vallom, 
hogy egy iskola nem attól jó, aho-
gyan irányítják, hanem attól, hogy 
kiváló pedagógusai vannak.

Pár nappal ezelőtt az iskolata-
nács ülésén azt mondtam, kétlem, 
hogy iskolánk megérné az újabb 
hatvan évet. Most azonban úgy 
érzem, addig, míg olyan emberek 
állnak a háttérben, mint önök, akik 
sokszor emberfeletti erővel kiáll-
tak ezért az iskoláért, addig nincs 
miért aggódni. “Aki nem hisz ab-
ban, hogy mennyi jó ember van, 
az kezdjen el valami jót tenni, és 
meglátja, milyen sokan oda állnak 
mellé.” (Böjte Csaba) És mellém 
nagyon sokan odaálltak,amikor azt 
szerettem volna, hogy méltókép-
pen ünnepeljünk.

És azoknak, akik mégis féltik az 
iskola jövőjét, azoknak, csak annyit 
mondhatok: 

Ha félsz, mondj el egy imát, 
de menj tovább. Csak egy ima kell 
ahhoz, hogy meghallgattassunk és  
mennünk, mennünk kell tovább.

Az én imám mindössze egyet-
len mondat: Isten segíts, hogy itt a 
Mátyusföld szívében megmarad-
hassunk embernek és magyarnak!

Oláh Hajnalka, igazgatónő

Én iskolám…
Galántán már az 1847-ből származó adatok szerint is 58 gyermek járt iskolába egy kántortanító irányításával, s az 1887-ben a templom 

mögött felépült 3 tantermes katolikus iskolába a múlt század elején 270 diák járt, köztük a mai iskola névadója, Kodály Zoltán is. A zsidó is-
kolát 1850-ben 180 diák látogatta, mely 1938-ban Magyarország egyik legnagyobb jesivájaként működött. A felekezeti iskolák mellett 1922-
ben állami népiskola nyílt 45 tanulóval, 1931-ben polgári iskola nyitotta meg kapuit 107 diákkal. A mostani iskolaépületet 1963-ben adták 
át. Akkor tömöttek voltak az osztálytermek. 1974-ben például 500 diákja volt a magyar iskolának, a galántaiak mellett a Taksonyról, Kajalról 
és Nyárasdról érkező diákokkal együtt. Igaz, a két szlovák iskolába ennél két és félszer többen jártak. Ha megkérdezzük ma az egykori ta-
nárokat és diákokat azokról az évekről, sok szép eredményről, sikerről, felemelő rendezvényekről adnak számot. Ürge Pali bácsi és Joli néni 
példájától megfertőzött pedagógusok a tudásátadáson kívül további eredményeket is felmutattak. A 45 éves énekkar folyamatos működ-
tetése egyik szép példája ennek a munkának.

1990-ben új lendületet kapott a magyar nyelvű oktatás Galántán is. A magyar szülők mind többen éltek gyermekeik számára a szabad 
iskolaválasztás lehetőségével, és magyar tannyelvű iskolába íratták gyermeküket. Az addig tiltott iskolapropagáció feloldásával a Galántai 
AI vezetése és pedagógusai is hatékonyan bekapcsolódtak ebbe a folyamatba. A komáromi Selye János Egyetem létrehozásával, és a nyitrai 
felsőoktatási lehetőségek bővülésével új perspektívák nyíltak meg a magyar iskolát végzett fiatalok számára. A diákokat anyagilag is segíti
az anyaországból érkező oktatási-nevelési támogatás. Ennek ellenére ma Galántán a magyar iskola diáklétszámának 3 és félszeresét teszi 
ki a szlovák iskolák diáklétszáma, akiknek 1/3-a magyar nemzetiségű. Sajnos az egykori vonzáskörzet kisiskoláiból, Taksonyról és Kajalról 
kevés diák érkezik, Tósnyárasdról pedig, ahol régen megszűnt a magyar kisiskola, csak elvétve. Bár a környező további településekről szin-
tén érkeznek diákok, az Északi-lakótelepen letelepedő családok utánpótlása az ottani óvoda magyar óvónőinek igyekezete ellenére sem 
jelentős.

Ma ünnepelni jöttünk az elődöket és azokat, akik ma tisztességgel művelik ebben az iskolában a pedagógiai hivatást, akik a ma tette-
ivel a jövő útjait is megrajzolják. Az iskola egykori diákjaként, s az SZMPSZ elnökeként gratulálok az iskola eredményeihez. Kodály Zoltán 
szellemi öröksége kísérje a „hajigáló, verekedő, fészekkiszedő, semmitől meg nem ijedő, talpig derék fiúk, dalos táncos, illedelmes, jódolgú
lányok” utódait és nevelőiket. Kívánok további sikeres pedagógusi munkát a diákok, régiónk lakossága érdekében!

Pék László köszöntőjéből
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Csaknem fél évszázad a 60 éves iskolában

Én még ahhoz a nemzedékhez tartozom, aki megélte 
a második világháború utáni jogfosztottságot. 1948.
szeptember 1-jén szorongva-félve léptem át egy kisis-
kola küszöbét, ahol nem édesanyámtól tanult nyelven, 
hanem számomra egy teljesen idegen nyelven folyt az 
oktatás.

Szerencsére, ez az áldatlan 
állapot csak jó fél évig tartott, 
mert 1949.március 1-jén meg-
nyílt Alsószeliben a magyar 
tanítási nyelvű ún. nemzeti 
iskola. Édesapám, aki szin-
tén pedagógus volt és öt évig 
magyar nemzetisége miatt el 
volt tiltva a tanítástól - kézen 
fogott és átíratott a magyar 
osztályba.

1950 szeptemberétől sor-
ra nyíltak a magyar tanítási 
nyelvű iskolák országszerte, 
így Galántán is. Ez a magyar 
nyelvű oktatást és nevelést 
biztosító iskola három év 
után egyesült a mai magyar 
gimnázium elődjével, az ún. 
tizenegyéves középiskolával. 
Ez az állapot tizenegy évig tar-
tott, míg 1964-ben létrejött az 
önálló magyar tanítási nyelvű 
alapiskola. A kezdeti nehéz-
ségek ellenére, hiszen az 1963 
őszén átadott új iskolaépület 
felépítéséig a város különböző 
részein négy-öt helyen folyt 
a tanítás, nagyon színvonalas 

oktató-nevelő munka folyt az 
intézményben.

Miután befejeztem tanul-
mányaimat a nyitrai Pedagógi-
ai Főiskolán, 1963 szeptembe-
rében kerültem az akkor még 
Általános Műveltséget Nyújtó 
Tizenegyéves Középiskolába. 
Nem volt egyszerű a beillesz-
kedés, hiszen néhány tanárom, 
akik a középiskolában tanítot-
tak, egyszeriben a kollégám 

lett. Nekik köszönhetem, hogy 
átsegítettek a kezdeti nehézsé-
geken.

A kétéves kötelező katonai 
szolgálat leteltével 1965-ben 
kerültem vissza a már új épü-
letben működő alapiskolába. 
Sipos Béla, igazgató és Lőrincz 
Imre, igazgatóhelyettes veze-
tésével egy zömmel fiatal, jól
felkészült, tenniakaró tantes-
tületbe kerültem.

Az is igaz, hogy az új isko-
laépületben sem ment zökke-
nőmentesen a tanítás, hiszen 
az eredetileg magyar iskolá-
nak épült épületet meg kellett 
osztanunk a szlovák iskolával. 
Emiatt a nyolcvanas évek kö-
zepéig kétváltásos tanítás folyt; 
az alsó tagozatban délután, a 
felső tagozatban délelőtt folyt 
az oktatás. Azt is megjegyzem 
viszont, hogy a két iskola tan-
testülete és diáksága között 
súrlódás mentes, jó viszony 
alakult ki.

Eltökélt szándékom volt, 
hogy az iskolában énekkart 
alapítok. Tervemet támogat-
ta az iskola vezetősége, s így 
jött létre 45 évvel ezelőtt a ma 
már Kodály Zoltán Alapisko-
la Gyermekkara néven ismert 
kórus, amely azóta is töretle-
nül fejti ki tevékenységét.

Az énekkar 45 éves mun-
kájáról egy külön kiadványban 
olvashat a kedves érdeklődő, 

amelyet a jubileum alkalmából 
adnak ki.

A múlt század 70-es, 80-
as éveiben is folytatódott a 
jó színvonalú oktató-nevelői 
munka. Az iskola igazgatósá-
ga nagy gondot fordított az 
idegen nyelvek oktatására. Az 
orosz nyelv mellett megkezdő-
dött az angol és a német nyelv 
tanítása is. A színvonalas ok-
tatást nagyban elősegítették a 
jól berendezett szaktantermek, 
műhelyek is. Nem feledkez-
tünk meg az iskola környéké-
nek szépítéséről sem.

A tanítás mellett élénk, 
sikeres munka folyt az egyes 
szakkörökben is. Kitűnő ered-
mények születtek a sport terén, 
főként az atlétikai versenyeken 
és a labdarúgásban.

1972-ben vette fel a „Pity-
pang“ elnevezést az iskola 
néptánccsoportja, amely szá-
mos országos rendezvényen, 
fesztiválon öregbítette isko-
lánk hírnevét.

Már a 60-as évektől kezdve 
intézményünknek voltak kivá-
ló szavalói, akik sikeresen sze-
repeltek mind a vers- és pró-
zamondó versenyen, mind a 
Helyes kiejtés versenyén. Nem 
egy tanulónk díjazottként tért 
vissza a Jókai Napokról, illet-
ve a Kazinczy Napokról. Sike-
resen működött az irodalmi 
kisszínpad is, amely eljutott a 

Oláh Hajnalka, igazgatónő köszönti Antal Júlia nyugdíjas pedagógust, 
az iskola egykori igazgatóhelyettesét

A 45 évvel ezelőtt alapított gyermekkart az alapító, Balogh Csaba vezényli a 60 éves évfordulón



16 Pedagógusfórum    Különszám

Duna Menti Tavasz rendez-
vényre, szerepeltek a Szlovák 
Rádió magyar adásában is.

Említést érdemel a Ha-
tártalan tanulmányi verseny, 
melyben tanulóink magyaror-
szági és erdélyi diákokkal mér-
hették össze felkészültségüket, 
tudásukat.

Elérkezett 1989, a rend-
szerváltás éve, amely az iskolai 
életre is kihatott. Megszűntek 
az erőltetett, felesleges poli-
tikai iskolázások, szabadabb, 
önállóbb gondolkodásmód 
váltotta fel az elavult nézete-
ket. Persze, történtek túlkapá-
sok is: a járási iskolaügy élére 
kerültek olyan  egyének is, 
akiket sokszor a bosszúvágy 
fűtött. Nagyon helytelennek 
és megalapozatlan intézke-
désnek tartottam (tartottuk), 
hogy az összes régi igazgatót 
leváltották – ha jól végezte 
munkáját, ha nem – csak azért, 
mert szerintük a régi rendszer 
kiszolgálói voltak. Sajnos, ez 
az intézkedés a mi iskolánkat 
is fájdalmasan érintette: Sipos 
Bélát, aki 27 évig állt iskolánk 
élén, 1991-ben eredmények-
ben, sikerekben gazdag tevé-
kenységek ellenére leváltották.

1991 szeptemberében az 
akkori tantestület kérésére én 
vállaltam el az igazgatói tevé-
kenységet, Antal Júlia lett az 
igazgatóhelyettes. Csakhamar 
rájöttem, hogy ez nem nekem 
való feladat, s két év elteltével 
lemondtam az iskola vezetésé-
ről.

Az iskola élére 1993 szep-
temberétől az Iskolatanács 
javaslatára Krecskó Károly 
került, aki hosszú éveken át 
tanfelügyelőként tevékenyke-
dett, s jó szervezői adottságait 
tudta kamatoztatni az iskola 
érdekében. Ebben az időben 
kezdődött meg az iskola szá-
mítógépekkel való felszerelé-
se, informatikai szaktanterem 
kialakítása.  Neki köszönhető, 
hogy 1998. január 1-jétől a 
Galántai Alapiskola jogalanyi 
státuszt kapott. Ez lehetőséget 
adott arra, hogy csökkenjen a 
központi beavatkozás mérté-

ke, és erősödjék az iskola önál-
lósága.

1999-ben ismét változás 
állt be az iskola vezetésében. 
Kováč Ildikó, aki előzőleg két 
évig az igazgatóhelyettesi fel-
adatokat látta el, került az isko-
la élére. Az ő érdeme is, hogy 
iskolánk 2000-től viselheti Ko-
dály Zoltán nevét. Iskolánkat 
két alkalommal is megtisztelte 
Kodály Zoltán özvegye, Péczeli 
Sarolta, aki a Mesterről ké-
szült gyönyörű domborművel 
ajándékozott meg bennünket, 
amely iskolánk előcsarnokát 
díszíti.

2000 novemberében emlé-
keztünk meg a magyar nyelvű 
oktatás újraindításának 50. 
évfordulójáról. Ebből az alka-
lomból emléktábla került az 
iskola falára és jubileumi év-
könyvet jelentettünk meg.

A 2004/2005-ös tanév-
ben iskolánk adott otthont az 
EU-ART elnevezésű verseny-
nek, amit közösen szervezett 
az SZMPSZ-szel. A győztes 6 
csapat, köztük a mi iskolánké 
is felkészítő tanítóikkal együtt 
strasbourgi jutalomutat nyert, 
ahol meglátogatták az Európai 
Parlamentet.

Csaknem tízéves múlt-
ra tekinthet vissza iskolánk 
kedvelt diáklapja, a Diákszó, 

amelynek internetes változata, 
a Sulisztori is elkészült.

2005-től 2010-ig iskolánk 
igazgatónője Vysztavel Melin-
da volt. Erre az időszakra esik 
iskolánkban a magyar nyel-
vű tanítás újraindításának 55. 
évfordulója. A méltóképpen 
megünnepelt évforduló alkal-
mából az iskola újabb évköny-
vet adott ki, amely a 2000-2005 
között eltelt eseményekkel, 
eredményekkel foglalkozik. 
Ezzel kapcsolatban idézem az 
igazgatónő szavait: „Öröm ez 
az esemény, de óriási felelősség 
is. Egy intézmény – egy ma-
gyar iskola – színvonalas fenn-
maradása a tét.“ 2009 nyarán 
kezdődött és őszén fejeződött 
be az iskolaépület teljeskörű 
felújítása. Az ünnepélyes át-
adásra októberben került sor.  

2010-ben lejárt Vysztavel 
Melinda igazgatónő megbí-
zatása. Galánta város polgár-

mestere pályázatot hirdetett 
a vezető pozíció betöltésére. 
A pályázatot Oláh Hajnalka, 
iskolánk tanítónője nyerte, s 
2010 januárjától ő tölti be is-
kolánk igazgatói tisztségét. Új 
ötleteit, elképzeléseit karöltve 
a tantestülettel maradéktala-
nul igyekszik megvalósítani.

Visszaemlékezésemben az 
eltelt csaknem fél évszázadra 
– természetesen – nem tud-
tam mindenre kitérni. Lehet, 
hogy sokak számára megfe-
ledkeztem fontosnak tűnő 
eseményekről, személyekről. 
Ezért mindannyiuk elnézését 
kérem.

Az iskola vezetésének, 
kedves kollégáimnak az elkö-
vetkezendő 60 évben eredmé-
nyekben gazdag, sikeres mun-
kát kívánok az új nemzedék 
nevelésében-oktatásában!

Balogh Csaba, az iskola  
nyugállományú pedagógusa

Az ünnepi megemlékezés résztvevői

A népi tánccsoportot Daru Bertalan Elvira vezeti
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Nyolc  évvel ezelőtt az akkori 
iskolaügyi államtitkár, a későbbi 
miniszter, Szigeti László úr isko-
lai rendezvényünkön azt mond-
ta, hogy vannak még, akik mer-
nek álmodni, nagyot álmodni és 
ezeket az álmokat meg is tudják 
valósítani. Igen, most is így volt. 
Mertünk álmodni és nagyot ál-
modni, s íme az álom valóra vált. 
Az  Európa Unió  pályázatára a 
polgármester úr talált rá, és kez-
dett álmodni. Ezt megosztotta 
velünk, s mi vele együtt álmod-
tunk, bizakodtunk, hogy sikerül 
megnyerni. Sikerült, de ezután 
jöttek a megpróbáltatások. Az 
elmúlt hónapokban volt sok fe-
szültség, idegesség, keserűség, 
sok-sok munka. De ez gyorsan 
elmúlt, és jött az optimizmus, a 
bizakodás, hogy mindezt meg-
éri, mert megint teszünk valamit 
a falunkért, az iskolánkért, a diák-
jainkért, a jövőnként. Hisz a jövő 
az alapiskolában kezdődik. Ter-
mészetesen az iskolának fő fel-
adata az oktatás és a nevelés,de 
az sem mindegy, hogy ez milyen 
környezetben történik. Nagy 
öröm számunkra, hogy az épü-
let új köntöst kapott. Az előde-
ink méltán értékelik, hogy foly-
tatjuk és nem hanyagoljuk el az 
örökséget, hanem teszünk hoz-
zá és kamatoztatjuk azt. Szlová-
kiában most 60 éve annak, hogy 
megalakultak a magyar iskolák 
és a mi iskolánk is a napokban 
volt 60 éves. Méltóbban nem is 
ünnepelhetnénk és köszönthet-
nénk a kicsit öreg, kicsit megko-
pott épületet.

60 év – ez évforduló, ünnep.

Az ünnepek, a jeles napok 
megnézik az idő szüntelen folyá-
sát. Pihenőhelyeket jelölnek ki 
számunkra, ahol megpihenhe-
tünk, s ahol végiggondolhatjuk 
az út folytatását. Ezek sorában 
is különleges helyet foglalnak 
el az évfordulók. A nagy esemé-
nyek, amelyek velünk történnek, 
egy adott pillanatban meghatá-
rozzák az életünket, a mi életün-
ket, a családunk vagy a nemzet 
életét, ezért ezek a pillanatok 
nagyon fontosak számunkra. 
Amikor évfordulót ünnepelünk, 

Ünnepnap Feleden,  
a Szombathy Viktor Alapiskolában

ezekre a fontos dolgokra gon-
dolunk. 1950-ben sok község-
ben, városban megnyíltak a ma-
gyar iskolák kapui. Így történt ez 
Feleden is. Először 2 osztállyal, 
majd már októberben meg kel-
lett nyitni a 3. osztályt is, mert a 
diákok egyre szaporodtak. Meg-
szűnt a Feledi járás, így a járási 
bíróság épületét megkapta az 
iskola. Ezt azonban kinőttük és 
hozzá kellett építeni egy új szár-
nyat. 

Ma 2 épületben folyik az ok-
tatás. Az alsó tagozatos épüle-
tet is bővíteni kellett. Abban az 
épületben pillanatnyilag 11 osz-
tályterem, 1 számítástechnikai 
tanterem, szertárak, tantestületi 
iroda és a körzeti iskolai hivatal 
kapott helyet. A másik,  vagyis 
a főépületünkben található az 
igazgatóság, kémiai-fizikai szak-
tanterem, olvasóterem, műhe-
lyek, most van készülőben az új 
számítástechnikai terem és  a 
nyelvi szaktanterem, 9 osztályte-
rem és szertárak.  Újra kinőttük 
az épületet, hisz nálunk évről  
évre gyarapodik a tanulók lét-
száma. Nagyon jó volna, ha be-
látható időn belül újra bővíteni 
tudnánk kb. 6 osztályteremmel 

és egy aulával. Nagy szükségünk 
volna egy korszerű tornaterem-
re. Tehát álmaink mindig vannak. 
Az iskolánkban a modern peda-
gógia módszereit alkalmazzuk 
és folyamatosan képezzük ma-
gunkat. A lelkiismeretes munka 
meghozta a gyümölcsét, hisz 
iskolánk padjaiból sok orvos, 
ügyvéd, tanár, művész került ki. 
Nagyon sok becsületes, dolgos, 
jó munkást nevelt ki iskolánk ez 
alatt a 60 év alatt. Szép, hosszú 
történet és dicsőséges lista ez. 
Köszönet az előttünk járóknak, 
és a most itt tanító pedagógu-
soknak. Tesszük a dolgunkat 
becsülettel, hisz a jelen, múlt és 
jövő határán élünk, s ezek a ha-
tárok állandóan, szünet nélkül 
változnak. Talmund  mondta 
„Amikor a fiadat oktatod, a fiad
fiát is oktatod”.

Ziman Ágota

Mihályi Gábor polgármester átadja a megújult iskolát a mellette álló 
Ziman Ágota igazgatónőnek és az iskola tanulóinak
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Hatvan évvel ezelőtt, néhány év szünet után újra anyanyelvükön 
tanulhattak a gyerekek Deákiban, 1949. március 14-étől magyar osz-
tályokban, majd az 1950/1951-es tanévtől magyar tanítási nyelvű is-
kolában. 

Az elmúlt 60 év alatt változások sokaságát élte meg az iskola, 
egyik iskolareform váltotta a másikat. E hat évtized alatt több épület is 
otthont adott az iskolának. A jelenlegi épületet az 1969/1970-es tan-
évben (tehát éppen 40 éve) adták át, majd 2005-ben felújították és 
így új külsővel fogadja a tanulni vágyó nebulókat.

2010. május 8-án a Deáki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola sike-
res rendezvénysorozattal ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. 
Az iskola tanulói műsort adtak a szülőknek, nagyszülőknek és a jelen-
lévő pedagógusoknak. Az iskola épületében kiállítás nyílt az elmúlt 60 
év anyagából. A fogadást Lajsócki Vilmos, nyugalmazott pedagógus 
nyitotta meg, aki élő tanúja volt a magyar nyelvű iskola újraindításá-
nak.

Bende Gabriella és Kádasi Erika

Deáki is emlékezett és ünnepelt
Kovács Jánosnak, 

a nagy tudású 
fizikatanárnak van

mire visszaemlékeznie

A citerazenekar szereplése az ünnepi műsor üde színfoltja volt

Iskolaközösségünk 2010 
szeptemberében ünnepelte 
újraindulásának 60. évfor-
dulóját, ahol egy kétnapos 
rendezvénysoroza�al em-
lékeztünk meg erről az ese-
ményről. Az ünnepség első 
napján egy konferenciára ke-
rült sor, ahová az alapiskola 
volt és jelenlegi pedagógu-
sai, alkalmazo�ai, valamint
partnerszervezetei fogadták 
el a meghívást. Jelen volt 
Mészáros Alajos, az MKP 
Európai Parlamenti kép-
viselője, Ožvald Erzsébet, 
Pozsonypüspöki polgármes-
tere, Jókai Tibor,  az SZMPSZ 

irodavezetője,  és még sokan 
mások. Ezen a péntek dél-
utánon feleleveníte�ük az
iskola távoli és közelmúltját, 
de beszéltünk az intézmény 
jelenéről is, sőt a jövőbe nyú-
ló tervekről is szó ese�. Az
iskola tanulói színvonalas 
programmal szórakozta�ák
a vendégeket. Fellépe� az
Apró Sző�es, zoboralji nép-
szokásokat bemutató műso-
rával, a Csupaszín színját-
szótársulat – „A pap meg a 
kántor“ című mesét muta�a
be, valamint sikeresen szere-
peltek  a zenei csoport  és az 
irodalmi kör tagjai is. 

Az ünnepségen elismerő 
oklevelet vehe�ek át azok a
nyugdíjas kollégák és azok a 
jelenlegi pedagógusok, akik 
több mint tíz évet ledolgoz-
tak az intézményünkben. 
Az iskolánk partnerszerve-
zeteinek képviselői ugyan-
csak emléklapot vehe�ek át
a támogatásukért és sok éves 
együ�működésükért.

Az ünnepi nagygyűlést 
másnap, szombaton egy 
sikeres osztálytalálkozó 
köve�e, ahol három gene-
ráció emlékeze� vissza a
Pozsonypüspöki Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskolá-
ban eltöltö� évekre. A Vetvár
kultúrháznak nemcsak  a  
nagytermében, de az udva-
ron, az előcsarnokban és a 
vendéglőben is emberek so-
kasága érezte jól magát. Élő 
zenekar segíte�e hozzá a jó
hangulathoz a több mint 700 
vendéget. Mindenki táncolt, 
eve�, ivo�, jól szórakozo�.
Egykori barátok, osztálytár-
sak, tanárok eleveníte�ék fel
emlékeiket az iskolás évek-
kel kapcsolatosan. A többge-
nerációs osztálytalálkozónak 
nagyon jó hangulata volt. Az 
udvaron felállíto� sátrakban

cigánypecsenyét, sült kol-
bászt és sült halat lehete�
vásárolni az éhség csillapítá-
sára.

E jeles jubileum alkalmá-
ból egy évkönyv és DVD is 
készült. Az emlékkönyv az 
utolsó tíz évet öleli fel, és ha-
sonlóan, mint a hatvanper-
ces dokumentumfilm arról
szól, mi az, amit a pedagógu-
sok a kötelező oktató-nevelő 
munka melle� megtesznek
az iskolában, hogyan foglal-
koznak a tanulókkal, hogy a 
szabadidős tevékenységüket 
is magas szinten műveljék.

Egy ilyen rendezvény 
megszervezése nagyon fon-
tos az iskola életében, külö-
nösen akkor, amikor évről 
évre csökken a tanulók lét-
száma. Csak remélni tudjuk, 
hogy az a sok  szülő és fiatal,
akik most szívesen gondol-
tak vissza az iskolájukra, és 
örömmel találkoztak a volt 
osztálytársaikkal, iskolatár-
saikkal, gyermekeiknek is 
megkívánják a magyar isko-
la baráti környezetét és kap-
csolatait.

Varga Mária, az iskola igazgatója

A Pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola újraindításának 60. évfordulója

 Egykori barátok, osztálytársak, tanárok elevenítették fel emlékeiket
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2010. november 12-én, mi, 
negyediek arra emlékeztünk, amit 
a költő üzent számunkra:  óvjuk 
és mentsük az iskolánkat! 12-én 
egy szép és felejthetetlen napra 
ébredtünk, mégpedig a felújított 
és megszépült iskolánk ünnepé-
lyes átadására, mely falunk büsz-
kesége lett.

Az iskolafelújítás ugyanis foly-
tatása a múltnak és üzenet a jövő-
nek, mivel az oktatás továbbra is 
jelentős és fontos szerepet tölt be 
az életünkben. Valójában az isko-
la is a szülőföld része, az a hely, 
az a közösség, amely a valaho-
vá való tartozás elméjét adhatja 
meg, ahol az ember életének egy 
részét diákként tölti el. A tudás, az 
ismeret és a műveltség megszer-
zésének a lehetőségét kínálja. Azt 
a szellemi értéket, amely nélkül 
nem létezik teljes emberi élet.

Az iskolafelújítás által egy 
szép épülettel gazdagodott fa-
lunk, melynek nemcsak a tanulók, 
a pedagógusok, szülők örülnek, 
hanem településünk lakossága is.

E felújított épületet falunk 
polgármestere, Jancsó István 
mérnök úr adta át rendeltetésé-
nek, aki röviden összefoglalta a 
munkálatok menetét, és köszö-
netet mondott mindazoknak, 
akik hozzájárultak iskolánk szépí-
téséhez.

A költő üzent… 
Óvd a templomot,
Mentsd az iskolát,
S nyelvünket,  
földjeinket
Tűzön-vízen át!
(Koncsol László: Fohász)

A felújított iskola átadásán Berényi József, az MKP elnöke  
és Jancsó István, falunk polgármestere

Az iskola volt diákjaiból 
álló “Napsugár” énekkar is 

fennállásának  10. évfordulóját 
ünnepelte.

Szép ünnepséggel emlékez-
tünk meg iskolánk, a negyedi 
magyar iskola újraindításának 
60. évfordulójáról is. Ez alkalom-
ból hangzott el az igazgatónő, 
Krommel Gabriella ünnepi beszé-
de:

Születésnapot jöttünk ma ide 
ünnepelni, hiszen 60 évvel ezelőtt 
ünnepélyes keretek között kitárta 
kapuját a Negyedi Magyar Tanítá-
si Nyelvű Alapiskola, és újra anya-
nyelvükön tanulhattak a magyar 
nemzetiségű gyerekek, akik szá-
mára ez egy csodálatos és felejt-
hetetlen élmény maradt. Ekkor 
nagyon sok szülő íratta magyar 
iskolába gyermekét, mert bízott 
abban, és tudta, hogy a magyar 
nyelven való oktatás a lehető leg-
jobbat nyújthatja gyermekének, 
mind a tanulás, mind az ember-
ség terén. A magyar iskolák célja a 
becsületes ember nevelése, „mert 
mit ér a legcsiszoltabb elme, ha 
gőgös, fennhéjázó, durva embe-

ré?“ És vajon az egyszerű, szor-
galmas, kötelességtudó egyén 
nem ér-e a társadalom számára 
többet?  Hány becsületes mun-
kás, ügyes mesterember, művelt, 
főiskolát végzett tanuló került ki 
iskolánkból?

Pontosan tíz évvel ezelőtt 
erre emlékezve oklevelek ajándé-
kozásával leptük meg  meghívott 
diákjainkat. Ma is örömmel nézek 
körül, hogy sokukkal ismét talál-
kozhatok és közösen átélhetjük 
ezt a szép napot. Viszont fájó szív-
vel emlékezünk mindazokra, akik 
nem ünnepelhetnek velünk, nem 
lehetnek már közöttünk, pedig ők 
is sokat tettek iskolánk felemel-
kedése érdekében, melyért kö-
szönet és hála jár nekik, mert „az 
életet nem azok a napok jelentik, 
amelyek elmúltak, hanem azok, 
amelyekre emlékezünk.“

Most pedig gondolatban szív-
ből köszöntöm mindazokat, akik 
valamikor valamilyen okból el-
hagyták szülőfalujukat és máshol, 
más országban próbáltak szeren-
csét, köszöntöm azokat is, akik el 
sem hagyták szülőfalujukat, ha-
nem itt gyarapították községünk 
életét. Nekik, úgy őszintén „arany-
bizonyítvány“ járna, mert megér-
demlik, ugyanis 1950. szeptem-
ber elsején itt lépték át először 
életük iskolájának kapuját.

Külön üdvözlöm körünkben 
e szép ünnep alkalmából nyugal-
mazott pedagógusainkat is, akik 
jelenlétükkel emelik e jelentős 
évforduló színvonalát. Ők a múl-
tat idézik, s a múlt történéseiből 

egy kicsit mindig fölsejlik a jövő, 
de annak lényege az utolsó pil-
lanatig rejtély marad. Ezért nincs 
más választásunk, mint a  „Jövő-
ben bízva élni a Jelenben, hogy 
Múlt lehessen belőle.“ Hálával és 
szeretettel gondolnak tanítvá-
nyaikra, akiknek élete, rokonszen-
ve és sikereik jutalmazzák meg az 
értük való munkát és fáradozást. 
S ha még egyszer kezdhetnék, 
megint csak ezért küzdenének, 
hogy megérdemeljék a tanítvá-
nyok jó emlékezetét.

Nekünk, magyar nemzetisé-
gűeknek, kötelességeink vannak, 
hiszen olyan kevesen vagyunk 
már, hogy valamennyiünknek 
vállalnunk kell, még erőn felül is, 
ha létezni akarunk. Eddig megáll-
tuk a helyünket, diákjaink is, ezért 
büszkék lehetünk múltunkra, kul-
túránkra, iskolánkra és teljesít-
ményeinkre. De csak akkor, ha mi  
magunk is példát nyújtunk a jövő 
nemzedéknek:

„Hiszen nemzedékről nemze-
dékre élünk és így őriz bennünket 
nyelvünkben is az emlékezet.“

Zárszóként Tóth Árpád szava-
it idézem:

„Jó iskolánk! Még sok-sok  
évet érj meg,

Virulj, légy fénylő,  
tiszta, nagy .

Köved közt lüktessen  
az ifjú élet,

Ezer meleg szív,  
ezer büszke agy!“

Krommel Gabriella,  
az iskola igazgatónője

A ,,Napsugár énekkar”
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Léván is nagyszabású emlékezésre  
és ünnepségre került sor

1950. szeptember 1-je Léván is az újrakezdés napja volt. Az 
akkori oktatási törvény alapján az általános iskolai oktatást 
Csehszlovákia-szerte kétféle oktatási intézménytípus biztosította. 
A nemzeti iskolát a 6–11 éves gyermekek, a középiskolát pedig 
a 12–15 éves tanulók látogatták. A nemzeti iskola hat évtized-
del ezelőtti tanévnyitóját a volt református iskola (a mai Magyar 
Tannyelvű Egyházi Gimnázium) udvarán tartották meg. Az isko-
la igazgató-tanítója Kanyar István volt, tanítói pedig Kósa Béla 
és Roxer Irén. A középiskolát a mai szlovák gimnázium alagso-
rában helyezték el, az igazgató Weil Mária, a tanítónő Halász 
Júlia volt. Az első tanév végére – a szlovák iskolákból év közben 
is átiratkozva – több mint 200 diákja volt a két intézménynek. A 
lévai alapiskolát a legtöbb tanuló, szám szerint 528, az 1965/66-
os tanévben látogatta; jelenleg 186 a diákok létszáma. 

 2008-ban költözött legutóbb az iskola a Jesenský utcai komplexumba

Andruska Csilla igazgatónő és az 
újraválasztott Štefan Mišák lévai 
polgármester az ünnepi tortával

Az elmúlt 60 év alatt 9 igazgató, 
10 igazgatóhelyettes és 146 pedagó-
gus működött az intézményben, s 
közel 3400 gyermek koptatta az is-
kola padjait. E tanév végén búcsúzik 
a 100. végzős osztály. A hányatott 
sorsú iskola többször volt kénytelen 
költözni: a 60 év alatt 11 épületben 
kapott helyet. Legutóbb a lévai ok-
tatási rendszer ésszerűsítésének esett 
áldozatul: 2008-ban a vonat- és 
buszállomás melletti, éppen helyre-

hozott, felújított iskolakomplexum-
ból költöztették át egy lelakott, rossz 
állapotban levő épületegyüttesbe, 2 
km-rel arrébb. Ez azért is érzékenyen 
érintette a szülőket, mert a gyerme-
kek fele a környező falvakból utazik 
be nap mint nap Lévára.

A lévai Juhász Gyula Alapisko-
la 2010. december 3-án ünnepelte 
meg az iskola újraindításának 60. 
évfordulóját. Az emlékezés jegyé-
ben nyitott napot tartottak az intéz-

ményben, melyen részt vettek a diá-
kokon és tanárokon kívül a szülők, 
az egykori pedagógusok, tanulók, a 
helyi egyházi gimnázium diákjai és 
más érdeklődők. A nyitott nap ke-
retében a látogatók megtekintették 
a pedagógusok és diákok által össze-
állított kiállítást, mindkét épületben 
ünnepi díszbe öltöztek az osztályok, 
folyosók, az egész iskola. Müller Pé-
ter helytörténész vetítéssel egybe-
kötött, gazdagon illusztrált előadást 
tartott az iskola történetéről. A ta-
nulók kultúrműsort mutattak be 
– szavaltak, énekeltek, táncoltak. A 
délelőtt folyamán a folyosón vetí-
tés volt az iskoláról, pedagógusok-
ról, osztályokról, rendezvényekről 
– Dálnoky Ernő, Müller Péter és 
Göbő Sándor jóvoltából. 

Délután a Družba kultúrház 
színháztermében ünnepi műsorral 
emlékeztek meg az évfordulóról, 
melynek keretében ünnepi beszé-
det mondott az iskola igazgatója, 
Andruska Csilla. A Pedagógusszö-
vetség nevében Pék László elnök, a 
szülők nevében Kassai Tímea refor-
mátus lelkipásztor, a város nevében 

pedig Štefan Mišák polgármester kö-
szöntötte az ünneplő iskolát. A diá-
kok irodalmi és zenés-táncos össze-
állítást mutattak be a pedagógusok 
gondos felkészítésének köszönhető-
en, majd felléptek a Junilev táncklub 
kötelékében táncoló tanulók, Kluch 
Lenke vezetésével, és a zselízi Kin-
cső néptánccsoportban szereplő di-
ákok, Juhász Eszter vezetésével. Az 
évfordulós ünnepség alatti vetítésről 
és a díszletekről Dálnoky Ernő gon-
doskodott. Az ünnepi műsor össze-
állítója Lészkó Katalin igazgatóhe-
lyettes volt. A műsort követően jó 
hangulatú ünnepi fogadást tartottak 
a Družba étteremben, ahol pedagó-
gusok, szülők, vendégek együtt em-
lékeztek meg az eltelt 60 évről. 

Az évforduló kapcsán az iskola 
és a szülői szövetség 104 oldalas em-
lékkönyvet adott ki, melyet e  beszá-
moló szerzője állított össze.

 Valkó IldikóA műsor végén a pedagógusok énekkara kiegészült az est résztvevőivel, s együtt énekeltek a színpadon
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Tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt 
megjelentek!

Hatvan éve, 1950. szeptem-
ber 1-je ünnepnap volt. Remény, 
lehetőség. Ünnep számunkra 
azóta minden szeptember else-
je, az anyanyelvi oktatás, nem-
zetiségi iskolánk megmaradá-
sának ünnepe. Tudjuk, milyen 
értéket képviselünk, miképp 
gazdagítjuk nyelvünkkel és 
kultúránkkal, történelmünkkel 
a többségi nemzetet. 

S mégis – a történelem szinte 
megismétli önmagát – sok kihí-
vással, gyakran elkeserítő, s néha 
megoldhatatlannak tűnő problé-
mával kell megküzdenünk.

Példaként és erőt merítő 
tanulságként a 60 évvel ezelőtt 
újranyitott iskola pedagógusai 
és környezetük helytállása szol-
gálhat. Sok az analógia, hason-
lóak a felmerülő élethelyzetek, 
a lelkesedés már sajnos kisebb, a 
befolyás még mindig hatékony.

Az iskola újranyitásának 
50. évfordulója volt a „nagy 
számadás” fontos megállója. 
Az azóta eltelt 10 esztendő bő-
velkedett eseményekben. Az új 
vezetést várható és váratlan ki-
hívások tették próbára.

Az iskola, a hagyományok-
hoz kötődve, a sikerekre ala-
pozva, a megújulás útjára lépett. 
Célunk továbbra is a minőségi 
anyanyelvi oktatás, az identi-
tástudat megőrzése. Az anya-
nyelven történő ismeretszerzés 
lehet csak a tartós tudás, törté-
nelmi értékeink megismerése, 
nemzeti hagyományaink ápo-
lásának és szeretetének alapja. 
Gyermekközpontú, emberarcú 
iskola megteremtése a cél, mely 
kölcsönös bizalmon alapul. S 
tudjuk, megmaradásunk fel-
tétele a színvonalas oktatás, a 
hatékony nevelés, a pedagógu-
sok szakértelme és embersége, a 
diákok tehetsége és szorgalma, 

 Gyakran kellett újrakezdenünk
Az évforduló alkalma lehetőség! Lehetőség az emlékezésre, a részletek, fontos események felidézésére,  

melyek egésszé összeállva viszik előre életünket, határozzák meg iskolánk szellemiségét, szokásrendjét,  
kultúráját, hagyományait, eredményre vezető törekvéseit.

Kötelez bennünket a mostani ünnepi köntös, dolgos hétköznapjaink vasárnapja.

a szülők támogató segítsége és 
nem utolsósorban, a környezet 
formáló ereje. 

Az oly régóta várt szerkeze-
ti változás, mely önigazgatással 
kecsegtetett, sajnos nem váltot-
ta be a várt reményeket, vagy 
inkább csak a feltételek nem 
voltak megfelelően előkészítve.

2002. április 1-jén iskolánk 
elnyerte jogalanyiságát.

2002. július 1-jén megvál-
toztak a fenntartói jogkörök: 
az iskola a járási hivataltól a 
város hatáskörébe került. Két 
év megfeszített munka után 
2003. szeptember 26-án ünne-
pélyes keretek között átadtuk 
Dopravná utcai iskolánk felújí-
tott D épületét, mely öt tetőtéri 
lakással bővült. Látványosan 
szépítettük a C pavilon belső 
terét és a jogalanyisággal keze-
lésünkbe átruházott konyha és 
étterem elhanyagolt állagán is 
javítottunk. 

S közben az iskolában vég-
zett igényes pedagógiai munkát, 
a gazdag, oktatáson kívüli és 
változatos szakköri tevékeny-
séget diákjaink versenyeken 
elért sikerei, a középiskolába 
való sikeres felvételik igazolták, 
melyekből mi is erőt merítet-
tünk. Szaktantermet építet-
tünk, fejlesztettük pedagógiai 
tudásunkat, pályáztunk, s elvé-
geztünk sok egyéb megpróbáló 
feladatot. Szakmai tréningen 
készültünk az új oktatási tör-
vény igényes változtatásaira, az 
iskola pedagógiai programjá-
nak kidolgozására.

Az egészséges életmódra 
nevelés egyre nagyobb igény. A 
következő évben újabb fontos 
feladat, a többfunkciós, műfü-
ves sportpálya megépítése várt 
ránk. Átadása diáknak, peda-
gógusnak és szülőnek egyaránt 
örömteli nap volt. 

S amikor már úgy tűnt, jó 

úton haladunk, s minden erőn-
ket és energiánkat az oktatói-
nevelői munka fejlesztésére 
fordíthatjuk, biztosítva már az 
esztétikus, kulturált környeze-
tet, ápolt, fásított zöldövezetet, 
megtréfált a sors, vagy talán a 
politikai akarat – iskolánk újra 
költözni kényszerült. S kez-
dődhetett minden elölről...

...és mindent kezdtünk 
elölről. 

S vallottuk  Kossuth Lajos-
sal:

Soha le nem mondani
Soha el nem csüggedni

Ha kell, mindig  
újrakezdeni.

Tisztelt ünneplő közönség!

Gyakran kellett újrakez-
denünk. Volt, hogy elcsügged-
tünk, kissé, belefáradtunk a 
harcba, az örökös készenlétbe, 
megaláztatásba. De mindig 
talpraálltunk, és soha nem ad-
tuk föl. Mi mindig bizakodva 
tekintünk a jövőbe! 

A folytatáshoz kívánok 
önöknek, magunknak sok erőt 
és kitartást!

Andruska Csilla,   
a lévai Juhász Gyula Al  

igazgatónőjének  
az ünnepségen  

elhangzott beszéde

A kultúrműsor utáni fogadáson a vendégeket Andruska Csilla 
igazgatónő (bal oldalon) köszöntötte

A legkisebbek a karácsonyi ünnepkör hagyományait mutatták be
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Fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte  
a párkányi gimnázium

Programokkal teli ünnep  
a gimiben

Nagy ünnep volt 2010. március 30-a és április 1-je között a párkányi gimnázium 
életében. Az iskola ezekben a napokban ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját, 
mely ünnep alkalmából nagyszabású, színes programmal kedveskedett diákjainak. 

A számunkra is különleges nap minden osztályban rendhagyó órával kezdődött, 
melyen a tanárokat diákok helyettesítették. Ezután kitöltöttük a „nagy tesztet”, amely-
lyel a diákok alapvető tudásismeretét tesztelték. Az iskola sportpályáján a rendőrség 
tartott bemutatót. Ezt követően az iskola több termében is folytak előadások. A re-
pertoár nagyon gazdagnak bizonyult. A negatívum mindössze annyi volt, hogy az 
előadások egy időpontban kezdődtek, így nem tudtuk mindet meghallgatni. A tor-
nateremben a Szent György lovagrend tartott lovagi bemutatót. A diákok a következő előadásokból választhattak: A hegymászás szépsé-
geibe Hajtman Marian avatott be bennünket, aki már több hegycsúcsot megmászott. Matej Medveď, a köbölkúti Párizsi mocsarak egyik 
rangere, önkéntes természetvédő, környezetvédelmi előadást tartott, Magloire Mouanda Kongóról mesélt. Az iskola új részében Kadarkai 
Endre riporter, iskolánk volt diákja riporteri munkájába avatott be. A kábítószerről és a fiatalkorú bűnözésről tartott előadást Haládik Attila,
a helyi állami rendőrség igazgatója. Minden egyes beszámoló nagyon izgalmas és érdekes volt. 

Az előadások után következett a tesztek kiértékelése, melyből kiderült, hogy mindegyik osztály kiválóan teljesített. A legjobb ered-
ményt elért osztályok, akik szinte tökéletesen teljesítettek, díjat kaptak. A magyar részleg alsó tagozatán a legjobb eredményt a 4. D osz-
tály érte el, míg a felső tagozaton a 7. D osztály volt a legeredményesebb. A szlovák részleg alsó tagozatán a 4. B teljesített a legjobban, a 
felső tagozaton pedig holtverseny alakult ki a 7. B és 3. A osztály között. Az iskola fennállásának 60. évfordulójára, valamint az ünnepség 
emlékére a diákok „gimnázium” feliratú pólókat is rendelhettek, ezeknek is nagy sikerük volt. 

Az ünnepség mindenkinek olyannyira elnyerte a tetszését, hogy bizakodva tekintünk a jövőbe, és várjuk a 70. évfordulót, igaz, azt már 
csak volt diákként. Köszönet érte iskolánk minden pedagógusának, s mindenkinek, aki részt vett ezen a szép és felejthetetlen nap meg-
szervezésében. 

Glázer Bálint, a nyolcosztályos gimnázium 4. D osztályos tanulója

Három módon lehet eljutni a bölcsességhez:  
Az első a tapasztalatszerzés – ez a legnehezebb.  
A második az utánzás módja – ez a legkönnyebb.  
A harmadik a gondolkodás útja – ez a legnemesebb út. 

(Konfucius)

A 2009/2010-es tanévben ün-
nepelte alapításának 60 éves év-
fordulóját a párkányi gimnázium, 
melyet nagyszabású ünnepi prog-
rammal tettek emlékezetesebbé 
az iskolában. A 60 éves évforduló 
programsorozata március 31-én 
kezdődött, ez a nap a diákoké volt. 
Az alma matert az iskola torna-
csarnokában április 1-én ünnepi 
műsorral „köszöntötték“.

A rendezvényt Mezei Ildikó, 
az iskola igazgatónője nyitotta 
meg. A vendégeket a gimnázium 
tanulói fogadták. A műsort az is-
kola diákjainak, volt diákjainak, 
valamint a helyi Liszt Ferenc 

Művészeti Alapiskola pedagó-
gusainak az előadása tette még 
ünnepélyesebbé. A rendezvény 
házigazdái Renáta Bohuslavová 
és Himmler György tanárok vol-
tak, akik bemutatták azokat a 
vendégeket, akik jelenlétükkel 
megtisztelték az ünnepséget. A 
rendezvényen tiszteletét tette: Szi-
geti László, parlamenti képviselő-
je, Milan Belica docens, a Nyitra 
megyei önkormányzat elnöke, 
Vladimír Ďuga, a Nyitra megyei 
oktatási hivatal elöljárója, Ing. 
Helena Psotová, a Nyitra megyei 
önkormányzati hivatal oktatási 
osztályának vezetője, Kürti József, 

a Nyitra megyei önkormányzati 
hivatal gazdaságirányítási osztá-
lyának vezetője, Marián Moravčík, 
a Nyitra megyei  oktatási hivatal 
módszertani szakoszályának ve-
zetője, Iveta Verešová, a Nyitra 
megyei önkormányzati hivatal 
oktatás-módszertani osztályának 
szakelőadója, Ján Oravec, Párkány 
város polgármestere, az iskola 
mellett működő szülői szövetsé-
gek elnökei, valamint az iskolák és 
városi intézmények igazgatói. Az 
iskola igazgatónője köszöntötte a 
jelenlévőket, majd e jeles évfor-
duló alkalmából emlékplakettet 
adományozott azoknak a volt 
igazgatóknak és tanároknak, akik 
nagymértékben hozzájárultak az 
iskola jó hírnevének kialakításá-
hoz. Ezután a vendégek köszön-
tője következett, befejezésül Ján 
Oravec polgármester, az iskola 
volt diákja (aki a jelenlévők kö-
zül egyben az iskola legidősebb 

diákja volt), méltatta az iskolát és 
annak érdemeit. Az ünnepi műsor 
az iskola folyosóján ért véget, ahol 
az érdeklődők megtekinthették a 
tablókat, valamint fényképkiállí-
tás mutatta be az iskola múltját és 
jelenét. A hivatalos részt kötetlen 
szórakozás és vendégség váltotta 
fel, melyre a szlovák alapiskola ét-
termében került sor. A vendégek 
beírták magukat az iskola króni-
kájába, az iskola történetéről szóló 
CD-t is kaptak ajándékba.

Sok változás érte az iskola-
ügyet, az iskolákat, sajnos nem 
mindegyik segítette az iskola 
előbbrelépését… Mennyi becsüle-
tes munka, gondoskodás, útkere-
sés, siker és kudarc rejlik az okta-
tó-nevelő folyamatban, tanárok és 
diákok kölcsönös kapcsolatában! 
Iskolánk idézett  mottóját követ-
ve azonban mi mégis a harmadik 
utat választjuk!

-isk-

Magloire Mouanda Kongóról mesélt



23Pillanatképek magyar nyelvű iskoláink újraindításának 60. évfordulója alkalmából 23

Ady Endre:

KÍN ÉS DAC

(Eötvös József emlékének)  
 Imre Sándornak, a nagy tanítónak
 s nemes barátnak küldöm

Hogy indult végre egyszer a magyar
Kivált és bátor férfiaival,
Szédülten szállt előle a sötétség
S az emberek egymást oly hittel nézték
Ez országban, mint soha az-előtte.
Mindegy:
Vidámuljunk, ha a bánat
Fülünk közé vág is néha,
Kín volt mindig itt a dacnak
Legízesebb tápláléka. 

Selmáskodnak már az igazak is,
Tréfa kis dolog, tréfa a nagy is,
Úgy romlunk, mint az esős nyári körte,
Volt egy-két hitünk, azt is összetörte
Alkus úr-had és vert, futó parasztság.
Mindegy:
Vidámuljunk, ha a bánat
Fülünk közé vág is néha,
Kín volt mindig itt a dacnak
Legízesebb tápláléka. 

Bécs jó süketfajd s mi jómadarak,
Szabad minden nép, üdvéért szabad,
Csak nálunk rothad minden bárgyu kínban.
Be másként hittük ifju álmainkban,
Új honszerző vágy mikor tombolt bennünk.
Mindegy:
Vidámuljunk, ha a bánat
Fülünk közé vág is néha,
Kín volt mindig itt a dacnak
Legízesebb tápláléka. 

Paraszt leromlott s régi a nagyúr,
A többi vállat-vonva igazul,
Kín van már csak itt s egy-két ember, távol
Kitekint daccal s új dacot kovácsol,
Hogy hátha mégis csoda esik vélünk.
Mindegy:
Vidámuljunk, ha a bánat
Fülünk közé vág is néha,
Kín volt mindig itt a dacnak -
Legízesebb tápláléka. 
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