
PEDAGÓGUSFÓRUM
A Szlovákia i  Magyar  Pedagógusok Szövetségének lapja       X.  évfolyam      2011.  március      3 .  szám      Ára:  0 ,60 €  (20, -Sk)

„Kistestvéreinknek, / amikor csak kérnek, / mi olvasunk fel már
verseket, meséket. / Jó szóval, tanáccsal / te álltál mögöttünk.

Ünnepeden engedd,  / hogy ezt megköszönjük.“ 

(Osváth E.: Tanítómnak, részlet)
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Beszámoló az Esterházy János 110. évfordulója  
alkalmából rendezett ünnepségekrol

Az összes rendezvényt 
nagy érdeklődés kísérte mind 
a nagyközönség, mind a po-
litikusok és köztiszteletnek 
örvendő személyiségek ré-
széről. A 2007-ben megjelent 
Kegyelem életfogytig című 
könyv Molnár Imre össze-
állítása, amelyben Esterházy 
János szenvedéstörténetének 
dokumentumai találhatóak 
Mycielskiné Esterházy Mária 
feljegyzései alapján. Ugyanez 
a könyv Zombori Istvánnak 
köszönhetően szlovák nyel-
ven is megjelent Omilostený 
na smrť címmel. A szlovák 
kiadást František Mikloško, 
politikus (ő egyébként 2001-
ben vehette át az Esterházy Já-
nos Emlékérmet), Žilka Tibor, 
egyetemi tanár, Simon Attila, 
történész, valamint az Ester-
házy János örökségét és do-
kumentumait kutató Molnár 
Imre méltatta.

Az Esterházy János szüle-
tésének 110. évfordulója alkal-
mából rendezett emlékülésen 
ugyancsak számos felvidéki 
közéleti személy is részt vett. 
A Magyar Koalíció Pártja kép-
viseletében Berényi József el-
nök mondott beszédet. A ren-
dezvény a Himnusz eléneklé-
sével vette kezdetét, a nyitrai 
Konstantin Filozófus Egyetem 
magyar kórusát Józsa Mónika 
karnagy vezényelte. A nyitóbe-
szédet Kövér László, a magyar 
Országgyűlés elnöke tartotta, 
aki kijelentette, hogy Ester-
házy János szlovákiai mártír, 
magyar parlamenti képviselő 
rehabilitációja nem pusztán 
magyar ügy, hanem európai 
önbecsülésünk közös ügye. 

Szerkesztőségünk meghívást kapott a 110 éve született Esterházy János tiszteletére rendezett könyvbemutatóra, 
melyre a Magyar Kulturális Intézet szervezésében Pozsonyban került sor, továbbá a mártírhalált halt emléke előtt 
tisztelgő megemlékezésre, melynek a budapesti Országház felsőházi terme adott otthont 2011. mácius 11-én, va-
lamint a politikus szülőhelyén rendezett koszorúzási ünnepségre és az ő lelki üdvéért felajánlott emlékmisére, 
melyet Ďurčo Zoltán, püspöki helynök celebrált a nyitraújlaki (Veľké Zálužie) katolikus templomban.

A házelnök rámutatott, Ester-
házy János rehabilitációját tá-
mogatják a szlovákok, lengye-
lek és csehek is, ennek jegyé-
ben nyáron Varsóban együtt 
avatják fel a szobrát.

Jan Stanisław Ciecha-
nowski államtitkár, a lengyel 
Veterán és Meghurcolt Szemé-
lyek Hivatala vezetője  is meg-
emlékezett Esterházyról. Be-
szédét magyar nyelven mond-
ta, a hallgatóság vastapssal 
jutalmazta. Őt követte felszó-
lalásában Orit Zuaretz képvi-
selő asszony, a Knesszet Izra-
eli–Magyar Baráti Tagozata 
elnöke, aki elsősorban Ester-
házynak a zsidók melletti ki-
állását méltatta.

A magyar kormány kép-
viseletében Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes és Né-

meth Zsolt államtitkár mond-
tak ünnepi beszédet Esterházy 
János érdemeiről. „A múlttal 
szembe kell nézni!“ – mond-
ta Németh Zsolt Mikuláš 
Dzurinda szlovák külügymi-
niszter szavait idézve. De el-
várható, hogy a demokratikus 
Szlovákia Esterházyval szem-
ben is eszerint cselekedjen – 
tette hozzá a magyar külügyi 
államtitkár.

A pozsonyi Magyar Di-
ákhálózat Esterházy János-
emlékérmet kapott, laudációt 
mondott Ugron Gáspár, a Rá-
kóczi Szövetség főtitkára.

Az ünnepségen Kövér 
László házelnök, Halzl József 
a Rákóczi Szövetség elnöke és 
Martényi Árpád, az Esterházy 
Bizottság vezetője leleplezték 
azt az Esterházy-emléktáblát, 

melyet a magyar Országgyű-
lés falai között helyeznek el. 

Az ünnepi ülésen jelen 
volt és felszólalt Esterházy Já-
nos lánya, Esterházy-Malfatti 
Alice is. Őt követően mondta 
el ünnepi beszédét Berényi Jó-
zsef, az MKP elnöke. Ezt köve-
tően került sor Ján Janku, Es-
terházy János cseh fogolytár-
sának magyar állami kitün-
tetésére, a laudációt Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes 
mondta, a kitüntetést Schmitt 
Pál köztársasági elnök adta 
át.

Esterházy János jelképes 
sírja előtt Heizer Antal, Ma-
gyarország pozsonyi nagy-
követe köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majdan a helyi ka-
tolikus templomban a szlovák 
és magyar nyelvű mise után 
a templom belső falára elhe-
lyezett emléktábla leleplezése 
után Esterházy János unoká-
ja köszönte meg a társadalmi 
és közművelődési szervezetek 
vezetőinek és képviselőinek, 
hogy nagyapjának szülőfalu-
jában is méltóképpen állítot-
tak emléket. Beszédében ki-
hangsúlyozta, hogy nagyapja 
csütörtökönként a családta-
gokért, vasárnap az ellenségei 
lelki üdvéért szokott imád-
kozni. Ha a hét nyolc napból 
állott volna, akkor a nyolcadik 
napon a falu cigányprímásáért 
is imádkozott volna. Az em-
léktábla megszentelése után 
a község polgármestere, Ka-
rol Bútora a helyi kultúrott-
honban fogadta szívélyesen és 
vendégelte meg az ünnepségre 
meghívott vendégeket.

-hábé-

Négyen az emlékülés szónokai közül
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A nyitraújlaki 
példa

Amint e márciusi lapszám kommen-
tárjában jeleztük, nem mindennapi él-
ményben volt azoknak a pedagógusoknak 
és diákoknak részük, akik március 11-én 
részt vehettek azon az emlékülésen a ma-
gyar Országházban, melyet a házelnök a 
110 éve született Esterházy János tiszteletére rendezett. E jegyzetben nem az 
események, a jeles személyiségek és felszólalók idézeteinek sorát szeretném 
egymás mellé felvonultatni, nem a tudósító szerepét szeretném betölteni, 
hanem inkább a jóleső érzéseimnek – ha ez egyáltalán írásban érzékeltethe-
tő és kifejezhető – szeretnék hangot adni. Mindezt annak tudatában teszem, 
hogy ilyenkor, a várva várt újjébredés tavaszi hónapjában emlékezünk, ün-
nepelünk, fejet hajtunk a 48-as forradalom és szabadságharc nagyjai, a csa-
tákban elesett hősök előtt. Ahogy kezdem megismerni az időről időre közzé 
tett dokumentumok, visszaemlékezések, vallomások alapján Esterházy Já-
nos életútját, egyre bizonyosabbá válik előttem, hogy az ő egyénisége, sze-
mélyisége, zokszó nélküli szenvedése, a börtöncellában tanúsított türelme és 
Istenbe vetett hite, mártírhalála túllépi a példakép fogalmát. Az ő életútja, 
kálváriája több mint egy példakép, hiszen ő maga volt a krisztusi példa. 
Erre vall az is, amikor a súlyos tüdőbajban szenvedő Esterházy nem akarta 
megfertőzni rabtársait, kérte a fegyőröket, hogy egy külön bögrét hozzanak 
neki, amelyből vizet ihat. Három napig nem hoztak neki ivóeszközt, annak 
ellenére, hogy betegsége miatt láz gyötörte, három napig egy korty vizet sem 
vett magához…

A különböző nemzetiségű rabtársai szemében az igazi, hűséges Krisz-
tus-követés példájává magasztosult.

De mint ígértem, jegyzetemben nem a politikus szent és szent politi-
kus Esterházy életútjának egy-egy mozzanatát elevenítem fel. Az érzéseket 
szeretném az írás eszközeivel felvillantani. Számomra történelmi pillanat 
volt, amikor a Parlament díszes termében a karzatról a Nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetem Magyar Kórusa megszólaltatta nemzeti imádságunkat, 
a Himnuszt. Küldöttségünk tagjai között szlovák nemzetiségűek is voltak, 
köztük Esterházy János szülőfalujának, Nyitraújlaknak a polgármestere. 
Az emlékülés után háláját fejezte ki, hogy részese lehetett a magasztos ün-
nepségnek és a Parlament belső és külső teréről áradozott, mely minden 
várakozását felülmúlta. Nem palástolta megilletődöttségét, érezhető volt 
mind a parlamenti idegenvezetés, mind az emlékülés ideje alatt, hogy a 
napjainkbam már teljesen szlovák község polgármestere megértette, miről 
szól a magyar-szlovák baráti viszony. Ugyanis ez a polgármester az emlék-
ülés utáni második napon tömegével fogadta a felkokárdázott magyaror-
szági és szlovákiai magyar emlékezőket. Ennek a szlovák polgármesternek 
nem esett nehezére, hogy a magyarországi diákoknak engedélyt adjon arra, 
hogy a felvidéki testvériskola magyar diákjaival közösen a község kultú-
rotthonában megemlékezzenek a dicső forradalomról és szabadságharcról. 
Azt is mondhatnánk, hogy mindezt merő gesztusból vagy képmutatásból 
tette. Az ünnepségen résztvevők eldönthetik, gesztus-e vagy sem. De egy 
biztos, a zsúfolásig megtelt nyitraújlaki templom és nyitraújlaki kultúrház 
a magyar-szlovák barátság ékes bizonyítéka. Persze mindez szólhat a külső 
mázról, a hivatalos protokoll betartásáról, a kényszerű megfelelni vágyásról. 
De sietek megjegyezni: nem, sokkal többről van szó. A templomból kijövet 
amint a magyarországi iskola fellépő csoportját kísértem, egy helyi nénike 
igazított útba azzal, hogy a rövidebb utat válasszuk a kultúrház felé. S mikor 
megtudta, hogy értem a nyelvét, tovább folytatta: tudja, fiatalember, a János 
gróf és felesége nagyon jó emberek voltak, nagyon szerettek bennünket is, 
szlovákokat. Hozzám hajolva még csendesebben mondja: és annak a híres 
cigányprímásnak, aki a János grófnak játszott,  él még az unokája,  itt lakik 
a faluban. Isten áldja magukat, magyarokat! Elszorult a szívem és az öröm 
könnyeit ittam a felkokárdázott magyar diákok és pedagógusok nyomába 
sietve. És lelki szemeim előtt láttam Esterházy János gróf  urat a kastély aj-
tajában mosolyogva, akinek példája és emléke még mindig él  a nyitraújlaki 
idős szlovák nénikék, bácsikák szívében. És még ki tudja kik és hányan őrzik 
az ő emlékét. A krisztusi és nyitraújlaki példa közé egyenlőségjelet tehetek, 
ugyanis érdemes JÓ embernek maradni minden helyzetben, minden körül-
mények között és minden időben.

Hajtman Béla
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A Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége immár 16. alka-
lommal rendezte meg a Komáromi 
Pedagógiai Napokat. A február 14–
18. között megrendezett események 
összegyűjtötték a járás tanárait, 
hogy képezzék magukat, megosszák 
egymással tapasztalataikat, véle-
ményt cseréljenek

A nemesócsai Móra Ferenc 
Alapiskola tanári kara szokás 
szerint alaposan kivette a részét 
a programból. Hétfőn, febru-
ár 14-én iskolánk adott otthont 
Lánczos Andrea és Pénzes 
Éva előadásának, melynek 
címe az Erőszakmentes kom-
munikáció volt. Mindketten a 
dunaszerdahelyi Consensus Pol-
gári Társulás munkatársai. Isko-

Beszéljünk zsiráf nyelven!

Fekete Irén nyitóbeszéde

lánk igazgatója, Majer Anna 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
a rendezvényt Fekete Irén, az 
SZMPSZ Komáromi Területi 
Választmányának elnöke nyitot-
ta meg. Tantestületünk minden 
tagja árgus szemmel figyelte az 
előadást, melyre nemcsak a he-
lyi, hanem a környékbeli oktatási 
intézmények is elküldték mun-
katársaikat, sőt a szülői szövetség 
is képviseltette magát. 

Az előadás ízelítőt nyújtott a 
közeljövőben ránk váró 40 órás 
továbbképzésből. Az előadók 
fölvázolták, miből áll a gyakorlati 
foglalkozás. A sikeres kommu-
nikáció kulcsfontosságú az isko-
lákban, hiszen ez az eredményes 
munka egyik feltétele. Ezért ta-

nácsos a kellemetlen helyzetek-
ben is megőrizni higgadtságun-
kat, mert a szép szóval, a „zsiráf 
nyelvvel” hamarabb célhoz ér-
hetünk. Az erőszakos fellépés, a 
„sakál nyelv”, csak látszatsike-
reket hozhat. A diákok csak úgy 
tesznek, mintha figyelnének, 
valójában a félelem miatt visel-
kednek látszólag kifogástalanul, 
tőlünk pedig egyre távolabbra 
kerülnek.

A fárasztó hétfői napot köl-
csönös véleménycserével zártuk. 
Mindenki elmondta tapasztala-
tait, észrevételeit az előadással 
kapcsolatban. Tantestületünk 
kíváncsian várja a 40 órás tovább-
képzést.

Fókuszban a nevelés

Mindenki figyel

A Komáromi Pedagógiai Napok 
keretében  idén a szakközépiskolák 
is lehetőséget kaptak, hogy megmu-
tassák magukat. A komáromi Ipa-
ri Szakközépiskola adott otthont  „A 
szakiskolák nevelési problémái“ című 
rendezvénynek. Vetter János, az is-
kola igazgatója köszöntötte a jelen-
levőket, majd Pinke Péter, tanár fel-
vázolta a nap programját. A szakmai 
eseményt Fekete Irén, az SZMPSZ 
Komáromi Területi Választmányá-
nak elnöke nyitotta meg. 

Három iskola mutatkozott be. 
20-25 perces előadásukban nem a 
tanulmányi lehetőségek, hanem a 

nevelési problémák játszották a fő-
szerepet. A gútai Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépiskola képviselői-
től megtudhattuk, hogyan próbál-
nak gátat szabni a rongálásoknak. 
Az ógyallai Építőipari Szakközépis-
kola bemutatta az iskolai rendtartá-
suk főbb pontjait, megismerkedtünk 
hiányzási statisztikájukkal. Magyar-
országi vendégeink Mosonmagya-
róvárról érkeztek. A Haller János 
Általános, Szakképző és Szakközép-
iskola igazgatói ismertették, mit en-
ged meg számukra a törvény, mi az, 
amit az iskolán belül rendezhetnek, 
s mi az, amihez kénytelenek a rend-

őrség segítségét kérni. Az szakiskolák 
után Stredl Terézia, a komáromi 
Selye János Egyetem oktatója  kapott 
szót, aki a serdülők nevelési sajátos-
ságairól beszélt. 

A vita során felmerült, hogy ke-
vés dicséret hangzik el az iskolák fa-
lai között. Sokkal több a megrovás, 
a figyelmeztetés, mint a dicséret. A
dicséretnek viszont megalapozott-
nak kell lennie. A könnyen osztott 
dicséretek félrevezethetik a diákot, 
mert nem tükrözik a valóságot. Az 
egyik vendég megemlítette, hogy az 
utóbbi időkben nagyot esett a szín-
vonal. Sokan bekerülnek hozzájuk, 
pedig a szakmunkásképzőben lenne 
a helyük. Ezen könnyű lenne segíte-
ni. Állítsák vissza a felvételi vizsgákat, 

s csak az arra alkalmasakat vegyék 
fel! Ez viszont a gyereklétszám csök-
kenésével járna, tanárokat kellene 
elbocsátani, iskolák szűnnének meg. 
Az iskoláknak szükségük van a diá-
kokra, mert a létszámuk után kapják 
az állami támogatást. Tehát felvesz-
nek szinte mindenkit, még az elégsé-
ges  osztályzatokkal rendelkezőket is. 
Meg kell tartani őket, hozzák a pénzt, 
a színvonal viszont esik. Ez a 22-es 
csapdája. Megoldást nem sikerült ta-
lálni, de nem is ez volt a cél. 

Mindenkinek igaza volt, hiszen 
hozzászólását a javulás szándéka 
vezérelte. Az egészséges vita tovább 
folytatódik.

Angyal Péter, Móra Ferenc  
Alapiskola, Nemesócsa

Vetter János és Szokol Dezső gyakorlati kérdésekel foglalkoztak
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2011. február 17-én, csütörtö-
kön a Selye Egyetemen került sor A 
tanári felkészülés módszertana című 
foglalkozásra. Az előadók Bartha 
Jánosné és Szalay Mária voltak, akik 
Debrecenből a Kölcsey Ferenc Re-
formátus Tanítóképző Főiskoláról 
érkeztek. Az előadásra az egyetem 
pedagógiai tanszékének hallgatóit 
invitálta a szervező, vagyis a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének Komáromi Területi Választ-
mánya.

Az előadók interaktív módon, 
nagyfokú szakmai hozzáértéssel, kel-
lemes tanulási hangulatot teremtve 
adták át tudásukat a hallgatóknak. 
Kooperatív módszerrel dolgoztak. 
A „kis tanító nénik és tanító bácsik“ 
csoportokba tömörülve oldották 
meg az előadóktól kapott feladato-
kat. Az előadáson pedagógusok és 
egyetemi oktatók is megjelentek, 
akik saját tapasztalataikat is megosz-
tották a hallgatókkal. Többek kö-
zött szó volt a jó kérdezésről, az in-

A tanítás nemcsak  
tudomány, hanem  
művészet is

Iskola mint szervezet – szak-
mai tréning intézményvezetők-
nek címmel 2011. február 15-én 
a Felvidéki Magyar Pedagógu-
sok Házában találkoztak a téma 
iránt érdeklődők. Már a nagyszá-
mú jelentkezés is mutatta, hogy 
az intézmények vezetői igényét 
érzik szakmai munkájuk ez irányú 
fejlesztésének. Nemcsak a ko-
máromi, de a dunaszerdahelyi, 
vágsellyei, érsekújvári TV  tagjai 
is részt vettek a tréningen, óvo-
davezetőktől az egyetemi szintig.

telligencia formáiról, mely nagyban 
meghatározza, hogy a gyermek mi-
lyen területen lehet sikeres. Az RJR-
modellről,amely a tanulás általános 
kerete: a ráhangolódás–jelentéste-
remtés–reflektálás modell. A tanu-
lási folyamat során először előhívjuk 
a témával kapcsolatos ismereteket, 
majd erre építünk az új ismeretek 
megértése, elsajátítása kapcsán. Az 
új ismeretek beépítését pedig a ref-
lektálás kapcsán erősíthetjük vagy 
ellenőrizhetjük.

Az előadók, akik a hallgatóktól 
nagyon pozitív visszajelzéseket kap-
tak, az előadást ezzel a gondolattal 
zárták: „Az iskolában nem tantervet, 
nem tankönyvet tanítunk, hanem 
gyereket.“ 

Ugyanezen a napon délután „A 
pedagógiai kompetenciák fejleszté-
se” című előadássorozat vette kezde-
tét az egyetem területén. 

Az első előadók Bartha Jánosné 
és Szalay Mária voltak. Az előadás 
érintette a tanár szerepét, az isko-

lai étékelést, tanár és a diák közötti 
kommunikációt. Az információrob-
banás, az emberi kapcsolatrendszer 
gyökeres átalakulása és az értékrend 
elbizonytalanodása szükségessé teszi 
a pedagógusok szemléletváltását is. 
A tanítás nemcsak tudomány, ha-
nem művészet is. De vajon ki tud-
ja megmondani biztonsággal, hogy 
milyen a jó pedagógus?

Kováts Németh Mária, a Selye 
János Egyetem docense tartott elő-
adást a pedagógiai kompetenciák-
ról.

Szabados Szilvia egyetemi okta-
tó „A tanár-diák kapcsolata a fegye-
lem tükrében” című előadásában az 
e témakörben Szlovákiában és Ma-

gyarországon végzett kutatásait mu-
tatta be.

Ezt követően Vajda Barnabás 
egyetemi oktató ismertette, hogy a  
történelem tanszéken mely kompe-
tenciák fejlesztését tartják fontos-
nak.

Az egyetem részéről Szarka 
László dékán úr köszönetét és örö-
mét fejezte ki a szervezőknek, hogy 
létrejött ez az egész napos szakmai 
találkozó az egyetem és a régió peda-
gógusai között. Reményét és támo-
gatását fejezte ki az egyetem részéről 
a jövőbeli hasonló jellegű szakmai 
rendezvények szervezésében.

Magyarics  Erika,  
Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa

Az iskolavezetők szakmai fóruma 
Reggeli ébresztőként Pukán-

szky Béla professzor úr vizuá-
lis problématörténeti áttekintést 
nyújtott a témáról. A prezentálás 
is megmutatta, hogy szinte a kez-
detektől aktuális a téma, minden 
társadalom sajátosan igyekszik 
iskolarendszerét alakítani. 

A második részben Vetter Já-
nos, a Komáromi  Ipari Szakkö-
zépiskola igazgatója és Fodor 
Attila a Comenius Pedagógiai In-
tézet igazgatója elméleti és gya-
korlati síkon igyekezett a résztve-
vők ismereteit gazdagítani.

Mi is valójában a szervezet, 
mik a jellemzői? Mikor egészsé-
ges vagy beteg egy iskola? Az 
iskola szervezeti kultúrája, en-
nek fejlesztő és gátló tényezői. 
A szervezeti légkört befolyásoló 
tényezők. Ezen témakörök köré 
csoportosították az előadók a 
téma feldolgozását.

Spontán kialakított csopor-
tokban fogalmazták meg a jelen-
lévők véleményüket, az előadók 
egyetlen kikötése az volt, hogy az 

Bartha Jánosné (balról) és  Szalay Mária előadókat Fekete Irén,  
az SZMPSZ Komáromi TV elnöke mutatja be a résztvevőknek

Fodor Attila az iskola szervezeti 
kultúrájáról beszélt egy intézményből jövők lehető-

leg ne dolgozzanak egy csoport-
ban. Az idő szűkre szabottsá-
ga miatt intenzív tanácskozások 
folytak, néha nehéz volt egy véle-
ményt kialakítani csoporton belül 
is. Megmutatkozott a beszámo-
lók alapján, hogy a fiatal, rövid
ideje vezetői beosztásban dolgo-
zók igényelnék a tapasztalatszer-
zést, tanácsadást. Hosszú évek 
tapasztalata alapján még mindig 
a pedagógus személyisége a leg-
fontosabb „munkaeszköz“.  

A záró részben a vezetői at-
titűdök elemzésére is sor került. 

Egyedül nem megy, „kell egy csa-
pat“. A csapatnak pedig vezető-
jének kell lenni, és ennek meg 
kell felelni. A munka tovább foly-
tatódhat, hisz csak kóstolgattuk a 
témát, mindnyájan érezve, hogy 
szükségünk van az ilyen szakmai 
teréningekre. Mindez nem való-
sulhatott volna meg az előadók 
magas fokú szakmai felkészültsé-
ge és előadói személyisége nél-
kül. Köszönet érte.

Nagy Lívia, Gáspár Sámuel 
Alapiskola, Csicsó  

Pukánszky Béla vizuális problématörténeti áttekintést nyújtott



6 Pedagógusfórum    Komáromi Pedagógiai Napok

Egyénre szabott oktatás – 
Győrújbaráton sikerült

Kezdjük a szlogennel: Szlovákia-szerte sok iskola hangoztatja magáról, hogy tehetséggondozással foglalkozik. Bennem mindig fel-
merül a kérdés, hogy vajon tudjuk-e, mit is jelent tehetséggel foglalkozni? A kérdés, hogy vajon ki mondja meg a tehetségesnek titulált 
gyerekről, hogy tehetséges? Az e téren képesítetlen pedagógus? Ki méri fel ezeknél a tanulóknál a Renzulli-modell tehetségösszetevőit?  
Hol vannak a tehetségüket alátámasztó pszichológiai és más típusú tesztek és vizsgálatok? Vagy a tehetséggondozás egyenlő az 
oldalszámra megoldato� feladatok mennyiségével? A logika fejlesztésével? Idegen nyelvből netán az angol vagy német anyanyelvű
szülő gyerekének versenyre küldésével? Vagy kimerül abban, hogy egy osztályba összeválogatják a környék legjobb matematikuspa-
lántáit és ez a tehetséggondozó osztály? Erre a példára a legjobb indula�al is csak azt lehet mondani, hogy az iskola pozitív diszk-
riminációt alkalmaz. A�ól, hogy összeválogatjuk a legjobb diákokat, még szó sincs tehetséggondozásról. Ez a tehetségkiválasztás
és -gondozás félremagyarázása, a fogalom valódi tartalmának kiforgatása. 12 éve ontom a középfokú nyelvvizsgával rendelkező 
diákokat – gondozok-e tehetséget? Nem! Csak vizsgára készítem őket. Ahhoz, hogy valaki tehetséget tudjon gondozni, ahhoz először 
a gyereket megfelelő szakemberhez kell elvinni, aki felméri ado�ságait, majd a szülővel, pedagógussal együ� egyénre szabo� fejlesztő
programot – oktatást dolgoz ki számára. Miért? Mert a tehetséges gyerek egyik sajátossága, hogy egy területen tehetséges, de sok más 
területen kisebb-nagyobb hiányosságai vannak, amelyeket fejleszteni kell – egyénre szabo�an, mivel minden gyereknek másra és más
mennyiségben van szüksége.

A másik nagy problémát az 
SNI-s (sajátos nevelési igényű) 
gyerekekkel való foglalkozás 
okozza. Az OECD három ka-
tegóriába sorolja az SNI-s gye-
rekeket: A kategória: értelmi 
fogyatékosok; B kategória: ta-
nulási zavarokkal küszködők; 
C kategória: szociális helyzetük 
mia� hátrányos helyzetűek.
Tudnunk kell, hogy abban az 
osztályban, ahol SNI-s gyer-
mek is van, o� kevesebb az
osztálylétszám, mert egy ilyen 
tanuló 2 vagy 3 gyermeket je-
lent a pedagógus megterhe-
lése mia� is. Ezek a gyerekek
plusz órákon, foglalkozásokon 
részképességhiányukat dolgoz-
zák le fejlesztő szakemberek 
(gyógypedagógusok, fejlesztő 

pedagógusok, pszichológusok) 
segítségével.

Vegyünk pár egyszerű pél-
dát. Pistike rosszalkodik az 
órákon. Senki nem tudja, mi 
baja van, de rém bosszantó: a 
pedagógus nem ér rá foglal-
kozni a gyerekkel, a szülő a 
pedagógusra hagyja, bízza a 
dolgot, mert neki sincs ideje, 
sem szaktudása. Jön a futósza-
lag: beírások, figyelmeztetők,
hosszas, meddő beszélgetések 
a szülővel, esetenként eltaná-
csolás, de Pistike magatartása 
csak nem akar javulni. Katika 
a bambaság mintapéldánya. 
Öt percig sem tud odafigyelni
a pedagógusra, mert figyelme
elkalandozik, talán rózsaszín 
pillangókról álmodozik ebben 

a pillanatban. I� is jön a dor-
gálás, a szidás, a hegyi beszéd. 
Karcsika látványosan unatko-
zik az órákon, ügyet sem vet a 
pedagógus – a gyerek számára 
– unalmas magyarázatára. „Mi-
nek figyeljek?” – kérdi önma-
gától. „A magyarázatban nincs 
semmi érdekes, elgondolkodta-
tó, fantáziát megmozgató, nem 
vitatkozhatok, nem mondha-
tok véleményt, csak azt várják 
tőlem, hogy visszaböfögjem 
másnap a pedagógus gondo-
latait és véleményét. Ha nem 
hagynak kibontakozni, minek 
erőltessem meg magamat.” 
Az ilyen gyerektől is kinyílik a 
bicska a pedagógus zsebében, 
pedig ő csak unatkozik. A hát-
só padból Csabika majd kiesik, 
annyit jelentkezik. A táblához 
kĳőve viszont már egy komoly
problémával szembesül: me-
lyik kezébe vegye a krétát. Ez 
számára elég nagy dilemma. 
Mire eldönti, a pedagógusa 
már lehet, hogy keresztül gya-
logolt a lelkén valamilyen „élet-
bölcsességgel”. Pannika pedig 
félénken válaszol, ha kérdezik. 
Félénksége pöszeségének kö-
szönhető. A látszatmegoldások 
néhány példáját, amelyek se-
hová nem vezetnek és a peda-
gógus szakmai hiányosságait 
tükrözik, már felvázoltam. A 
legrosszabb, amit ilyenkor meg-
teszünk, hogy megszégyenítjük 
a gyereket, folyamatosan kriti-
záljuk, ahelye�, hogy segítséget
nyújtanánk (miben, hogyan) és 
kérnénk (de tudjuk-e, kihez 
kell fordulni?), vagy vennénk a 

fáradságot és feltérképeznénk 
a gyerek családi há�erét (de a
pedagógus nem utazó nagy-
követ!). A szülőt kellene meg-
nyerni, de üres beszédárada�al
nem érünk el pozitív hatást és 
hozzáállást, mert a szülő azt 
érzi, fogalmunk sincs a helyzet-
ről és a teendőkről, sőt megbé-
lyegezzük a gyermekét. A fent 
leírtak valós dolgok. Valljuk be, 
nem egy ilyen eset létezik és 
azt is ismerjük be, napi szinten 
megesik: sőt, az a legelmarasz-
talóbb, amikor a pedagógus a 
szülő szemében negédes, a háta 
mögö� pedig kĳelenti a gyer-
mekről: „olyan hülye, hogy 
nem ebbe az iskolába való”. De 
akkor hová? Igyekszik megten-
ni mindent, hogy a probléma 
forrásaként azonosíto� gyerek-
től megszabaduljon. Teszi ezt 
azért, mert fogalma sincs, mivel 
is áll szemben, próbálja leplez-
ni azt, hogy régen elavult, sőt 
nagyon is hiányos a nevelésel-
méleti tudás, amelyet az egye-
temen tanult évekkel ezelő�.

A mai világban már nagyon 
kevés az, hogy tudunk mate-
matikául, angolul vagy éppen 
más tantárgyak nyelvén. Pedig 
egy kis továbbképzés sokat ja-
víthatna a helyzeten. Mert o�
megtudhatnánk, hogy Pistike 
magatartászavaros, Katika fi-
gyelemzavarban szenved, Kar-
csi pedig nagy eséllyel alultel-
jesítő, Csabika esetében a téri 
orientációval gyűlt meg a ne-
buló baja, Pannika logopédiai 
„eset”. Röviden az értelmileg és 

A játék nemcsak szórakoztat, hanem segít az oktatásban is
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tanulásban akadályozo� tanu-
lókról van szó. A tanulászava-
rokat okozhatják viselkedésbeli 
és teljesítménybeli zavarok. A 
szakemberek azért kellenek, 
hogy ezeket beazonosítsák, 
majd megbeszéljék a pedagó-
gussal és a szülővel a teendő-
ket. Elég ritka az a pedagógus, 
aki az ilyen gyerek számára 
össze tud állítani egy egyénre 
szabo� fejlesztést, tantervet.
Megoldás-e, ha ezeket a gye-
rekeket kiragadjuk a közösség-
ből, elkülönítjük, megbélyegez-
zük vagy eltanácsoljuk az ado�
intézményből? A szakemberek 
által ado� válasz egyértelmű
„NEM”. Egyénre szabo� okta-
tásban és fejlesztésben kell(ene) 
részesíteni őket, amely sokat 
javít(ana) az „áldatlan” állapo-
tokon.

Kozma Szabolcs, a 
győrújbaráti Egységes Pedagó-
gia Szakszolgálat Intézmény 
vezetője és munkatársai, akik 
sok tapasztala�al rendelkeznek
e téren, egynapos képzést tar-
to�ak az érdeklődő pedagógu-
sok számára a XVI. Komáromi 
Pedagógia Napok keretében. 
A képzésre csak a régió óvónői 
és az alapiskolák pedagógusai 
voltak kíváncsiak, habár leta-
gadhatatlan tény, hogy a kö-
zépiskolákban is szép számmal 
vannak SNI-s gyerekek, akikkel 
nem igazán tudnak mit kezdeni 

a középiskolai tanárok.

Az utóbbi években sokat 
hangoztato� fogalom az in-
tegrálás. Gondolom, sok pe-
dagógusnak égnek áll a haja a 
kifejezés hallatán, mert valljuk 
be, nagyon nehéz és összete�
munkáról van szó. Főleg akkor, 
ha nem kap a pedagógus meg-
felelő támogatást és segítséget a 
szakemberektől. A funkcionális 
integráció két fajtájáról beszél-
hetünk. Részleges integráció-
ról akkor beszélünk, amikor 
az integrálandó gyerekek csak 
meghatározo� órákon vannak
együ� osztálytársaikkal. Tel-
jes integrációról pedig abban 
az esetben van szó, amikor az 
SNI-s gyerekek minden tanórát 
együ� töltenek az osztállyal.
Az egyénre szabo� oktatást (le-
het akár differenciálás) már az
óvodáskorban el kell kezdeni, 
amelyet tovább kell folytatni 
az általános és középiskolában 
is. Mindenképpen hasznos a 
folyamatdiagnosztika alkalma-
zása: nem csak a gyerek szá-
mára tesszük ezzel lehetővé 
a fejlődést, hanem a szülő is 
nyomon követheti a fejlesztést 
lépésről lépésre. A folyamat 
hosszú és fáradságos, nincse-
nek azonnali és látványos ered-
mények. Minden kis lépés és 
változás há�erében iszonyatos
munka áll. A foglalkozások 
nem hagyományos formában 

történnek, hanem kiscsoport-
ban, vagy egyénileg. A terápi-
ák sokszínűségével operálnak 
a szakemberek. Fejleszthetünk 
direktíven, azokat a részterü-
leteket, amelyek problémásak. 
Beszélhetünk mozgásfejlesz-
tésről (Ayres, nagymozgás, 
finommotorika), az észlelés,
a figyelem, az emlékezet fej-
lesztéséről (auditív, vizuális), 
a téri orientáció fejlesztéséről 
(saját testen, térben, síkban). 
Fejleszthetünk indirekt mó-
don is, amely fejlesztés mind a 
kognitív, mind a pszichológiai 
folyamatokat egyaránt érinti. 
A művésze�erápia nagyon po-
zitív hatással van a gyermekre. 
Ebben az esetben is két részte-
rületre oszthatjuk fel a konk-
rét terápiás eljárást: verbálisra 
(mese, dráma) és non verbális-
ra (zene, tánc, mozgás, képző-
művészet). A ke�ő közö� foglal
helyet, mintegy összekapcsolva 
a két részterületet a játékterá-
pia, a bábterápia. 

A fejlesztés mikéntjének 
meghatározásához elengedhe-
tetlen a pontos diagnosztika. 
Ezért ne a pedagógus állapít-
sa meg, mi a baja a gyereknek 
(sok esetben többet árt, mint 
használ), hanem igyekezzen 
megtenni mindent annak érde-
kében, hogy szakember végez-
ze a diagnosztizálást.

A szülő meggyőzése az 
alapja mindennek. Segítsége, 
beleegyezése nélkül nem lehet 
lépni. Meg kell magyarázni és 
értetni vele, hogy a fejlesztés a 
gyermek érdekében történik, 
kizárt a megbélyegzés, a kikö-
zösítés – a fejlesztés a szükséges 
jó. Sokban segíthetjük a fejlesz-
tőpedagógusok munkáját azál-
tal is, hogy megfelelő fejlesztő 
játékot vásárolunk a gyermekek 
számára, melyek hozzájárulnak 
a gyermek egészséges szellemi 
fejlődéséhez. 

Ádám Lilla

Kozma Szabolcs osztja meg 
tapasztalatait a pedagógusokkal

Mesterkurzus Eckhardt Gáborral
2011. február 17-én való-

sult meg – végre, több évi vá-
rakozás után – Eckhardt Gá-
bor mesterkurzusa a komá-
romi Művészeti Alapiskola 
koncerttermében. 

Eckhardt Gábor a budapes-
ti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemen a különlegesen te-
hetséges gyermekeket tanítja, 

valamint az ugyancsak buda-
pesti Bartók Béla Konzerva-
tórium igazgatóhelyettese és 
zongoratanára. A mesterkur-
zust – mint minden alkalom-
mal – most is nagy érdeklődés 
kísérte. Pozsonytól Párkányig 
számos Művészeti Alapiskola 
jelentkezett be és jött el, a leg-
többen ez alkalommal Som-

orjáról, ahonnan nyolc kollé-
ga volt kíváncsi az előadóra, de 
hoztak két növendéket is mo-
dellnek. A résztvevők száma 
közel hetven fő – tanár és diák 
– volt. A diákok aktív résztve-
vői voltak a mesterkurzusnak, 
hiszen az ő játékuk szolgáltat-
ta a nap szakmai részét, az ő 
darabválasztásuk és előadá-
suk módja és mikéntje által 
volt értelme az egész összejö-
vetelnek.

A kollégák nagy szeretettel 
fogadták (ez alkalommal is) a 
mestertanárt, aki csodálatos 
egyéniségével, szakmai és em-
beri rátermettségével bizonyí-
totta, hogy érdemes volt ez al-
kalommal is eljönniük Komá-

romba. Rengeteget tanultak és 
épültek szakmailag ezen a na-
pon. A komáromi Művészeti 
Alapiskola már 1999 óta tart 
falai között mesterkurzusokat 
különböző hangszereken taní-
tó tanárok részére, de a legna-
gyobb érdeklődés még mindig 
a zongora iránt van!

Szalay Szilvia, Ének-zenei 
Szakmai Társulás vezetője
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Távirati stílusban ennyit lehet-
ne írni a gyakorló pedagógusok 
részére meghirdetett foglalko-
zásról. Aki viszont ott volt, megy-
győződhetett róla, hogy még 
mindig vannak a pedagógusok 
között olyan egyéniségek, akik 
tudnak lelkesedni... Még vannak, 
akik küldetésnek tekintik a pályát. 
Akik nem azt tartják fontosnak, 

Másfél óra az emberi jogokról
Február 16-án immár negyedik alkalommal került sor a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában a Komáromi 

Pedagógiai Napok kihelyezett rendezvényére. Novák Béla Tamás jogász, Komárom alpolgármestere előadásával idén is kö-
zelebb hozta a rangos rendezvénysorozatot a Gútán tanító pedagógusokhoz. Előadását hallgatva számos korszerű ismerettel 
gazdagodhattak az érdeklődők, hiszen az előadó a kérdés igényes historiográfiai elemzése mellett az emberi jogok problema-
tikáját aktuális történéseken keresztül igyekezett bemutatni. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata összefoglalja a minden 
embert megillető alapvető jogokat. A nyilatkozat megszületését a II. világháború borzalmai indokolták, az ENSZ Közgyűlésén 
1948. december 10-én fogadták el. 

Az ENSZ – közgyűlés 1950-ben hozott döntése értelmében a nyilatkozat elfogadásának napját minden évben az emberi 
jogok napjaként ünneplik. A nyilatkozat egy bevezetőből és 30 cikkből áll. Ebben a 30 cikkben fogalmazza meg az emberi 
jogokat (az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogokat), amelyek megilletnek minden embert, fajra, 
színre, nemre, nyelvre, vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. Nem törvényerejű, és így nem kötelez, de 
hatásosan lehet vele diplomáciai  és erkölcsi nyomást gyakorolni kormányzatokra, és gyakran hivatkoznak is rá. 

Novák Béla Tamás kiemelte: az emberi jogok kérdését a pedagógiai gyakorlatban is kívánatos felvetni. Az emberiség elleni 
bűntettek feltárása, a múlttal való őszinte szembenézés csak az oktatással és neveléssel egybekötve lehet eredményes. A múlt 
század terhes örökségét – a totalitárius diktatúrák emberellenes bűneit – az iskolapadokban kell megismernie a közügyekbe 
majdan beleszóló polgárnak. Ez nyújthat számára szilárd fogódzót a szélsőséges, emberellenes eszmékkel szemben. Ilyen 
módon a holokausztoktatás és a kommunizmus bűneivel való őszinte szembenézés a demokratikus társadalom önvédelmét 
célozza.

Az előadás, úgy hiszem, jól szolgálta a résztvevők figyelmének felkeltését a téma iránt, fokozta elkötelezettségüket a peda-
gógiai gyakorlat emberközpontú, demokratikus gyakorlata mellett. 

Kolek Zsolt, Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Gúta

Pedagógiai projekt az iskolában

hogy adathalmazt préseljenek a 
gyerekek fejébe, hanem pozitív 
élményhez akarják őket juttatni. 
Mindezt teszik annak ellenére, 
hogy a felsőbb szervek szemé-
ben az iskolák rangját a tanulmá-
nyi versenyeken elért helyezések 
száma határozza meg. Kit érde-
kel, hogy a gyereknek esetleg na-
gyobb élmény egy fellépés, mint 

A XVI. Komáromi Pedagógiai Napok keretében „Pedagógiai projekt az iskolában” címmel került megrendezésre egy szak-
mai tréning. Helyszíne a Jókai Mór Alapiskola volt Komáromban. Az előadó Ádám Zita. 

egy ragozási minta hibátlan be-
magolása? 

Ezen a tréningen egy nagy 
lehetőséget villantott fel Ádám 
Zita. A több iskolát összefogó 
projekt-tevékenység szervezésé-
ről és lebonyolításáról beszélt. 
Az elméleti összefoglalót kö-
vető filmmel be is mutatta, ho-
gyan működik egy ilyen átfogó 
projekt. Gyerekeket láttunk, akik 
táncoltak, daloltak, jeleneteket 
adtak elő, sakkoztak, mindezt na-
gyon fegyelmezetten és nagy él-
vezettel. Biztos, hogy az így szer-
zett ismeretek maradandóbbak, 
mint az iskolapadokban megta-
nult anyag. A megélt siker, a kö-
zösségi szellem kialakulása, az 
önmegvalósítás öröme teszi ma-

radandóvá. Nem mindent lehet 
megtanulni könyvből. A megfe-
lelő viselkedési formát, az együtt-
működést, a helyes reagálást, a 
másik véleményének elfogadását 
csak így lehet elsajátítani. Kell-e 
mondani, hogy éppen ezek az 
értékek hiányoznak a mai isko-
lából?

Mindezt nem könnyű megva-
lósítani. Rengeteg többletmun-
kát igényel mindenkitől: kitalálni, 
megszervezni, biztosítani a hát-
teret. Kell hozzá sok lelkes em-
ber, egy jó csapat, de mindenek-
előtt kell hozzá egy jó szervező. 
Olyan, mint Ádám Zita.

Balázsy Géza, Jókai Mór  
Alapiskola, Komárom

Ádám Zita és Vörös Mária
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Iskola az egész világ

2010. augusztus 9-én ér-
kezett meg a fiatalokból álló 
csoport a világörökségi helyszí-
nek városába dr. Juhász Attila 
és Sipos György plébánosok és 
egyben hitoktatók kíséretében. 
Legelőször a Budai várban ta-
lálható Mátyás templomot cso-
dálhatták meg, ahol misén is 
részt vettek. A lelki feltöltődés 
után a Halászbástyára mentek 
fel, ahonnan csodálatos kilátás 
kínálkozott az egész városra. A 
csoport következő megállója a 
Szent István Bazilika volt, ahol 
azon kívül hogy a  kupolába is is 
fölmehettek, Szent István király 
jobbját  is megtekinthették.

A városban való gyönyör-
ködés után megérkeztek a szál-
láshelyre – a káposztásmegyeri 
Szentháromság plébániára, ahol 
dr. Tomka Ferenc plébános, 
apát és egyetemi tanár fogadta 
őket sok szeretettel. Rövid pihe-
nés után összegyűltek a plébá-
nia egyik tantermében, ahol kör-
be rakott székek várták őket és 
miután mindenki helyet foglalt, 
kezdetét vették a foglalkozások. 
Dr. Juhász Attila tornai plébános 
– aki egyebek mellett pszicholó-
giából is diplomázott – vezette a 
beszélgetéseket, melyek keretén 
belül a fiatalok jobban megis-
merték egymást és részt vettek a 
különböző lélektani játékokban. 
Az estét egy fiatalokról szóló film 
előtt töltötte a társaság, mely a 

második világháború idejében 
játszódott. 

Másnap folytatódtak a fog-
lalkozások. Legelőször az esti 
filmet elemezték a résztvevők, 
majd ismét játékok következtek, 
melyek segítségével nem csak az 
emberek iránt érzett bizalmukat 
vizsgálhatták meg, hanem azt is, 
hogy mennyire tudnak hatni má-
sok érzéseire.

Ebéd után alkalmuk nyílt a 
dr. Tomka Ferenc gyülekezeté-
hez tartozó fiatalok megismeré-
sére is. Többek között elbeszél-
gettek a helyi szokásokról, ám 
felmerültek politikai témák is, 
mint például a szlovák-magyar 

viszonyok. Az esti mise után 
a tornai plébánia bérmálkozói 
kimehettek körülnézni a kor-
nyéken. Szinte el is felejtették, 
hogy Budapesten vannak, mert 
e városrész nyugodt környezete 
nyugtató hatással volt az ember-
re. 

A Budapesti kirándulás har-
madik napja a reggeli után egy 
utolsó beszélgetéssel telt el, 
melynek fő témája a mai fiata-
lok rossz szokásai voltak. Arra 
a következtetésre jutottak, hogy 
ennek általában családi hátte-
re van, viszont fontos szerepet 
játszik a közösség is, amelyben 
élnek. Ebéd után jött a búcsúz-

kodás ideje. A fiatalok nagyon 
hálásak voltak dr. Tomka Ferenc 
plébános vendégszeretetéért és 
a plébánia összes dolgozójának 
az odaadásukért. Egyhamar biz-
tosan nem felejtik el az itt töltött 
napokat. Nemcsak azért, mert 
nagyon sokat tanulhattak meg 
önmagukról, de a szeretetteljes 
környezet is közreműködött a 
lelki megtisztulásban. 

Ám ezzel a kirándulás még 
korántsem ért véget. A csoport 
ugyanis ellátogatott a Terror 
Háza Múzeumba, mely a 20-
ik század két legkegyetlenebb 
rendszere alatt fogva tartott, 
megkínzott és meggyilkolt pol-
gároknak állít emléket. A má-
sodik világháború és az ez után 
következő szocializmus idősza-
kának borzalmai nagy hatással 
voltak a fiatalokra, és elgondol-
kodva tekintették meg az akkori 
kegyetlenségekről árulkodó tár-
gyakat. 

Ez a kirándulás nagyon jó 
példa volt arra, hogy hatásos 
eredményeket lehet elérni, ha a 
diákok egy kis időre környezetet 
váltanak. Nemcsak sok új dolgot 
láttak, de megismerték önmaguk 
jó és rossz oldalát is, és e mellett 
tartós barátságok alakultak ki. 
Vitathatatlan tehát, hogy mara-
dandó élményekkel lettek gaz-
dagabbak.

Surovec Róbert

A csoport a Hősök terén

Vállaljuk nemzetiségünket, anyanyelvünket, kultúránkat, magyar kötődésünket! 
Szüleink, nagyszüleink örökségéről, a szülőföldünkről van szó. 

Az elkövetkező tíz évben a magyar nyelv hivatalos használata, az anyagi támogatások, gyermekeink, unokáink jövője függ attól, hogy tele-
püléseinken és régióinkban hányan valljuk magunkat magyarnak. Szlovákia javát szolgálja, ha nyelvében, kultúrájában minél sokszínűbb 
ország marad! A szlovákiai magyaroknak meghatározó szerepe van a szlovák-magyar viszony pozitív alakításában is. Az adatlapok névte-
lenek, mindenki bátran vállalhatja nemzetiségét, anyanyelvét, magyar kötődését, akkor is, ha vegyes házasságban él, vagy ha nem magyar 
iskolát végzett. Kérünk mindenkit, hogy beszélgessen el ezekről a kérdésekről a családtagjaival, ismerőseivel, szomszédjával, munkatársai-
val! A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a népszámlálás kapcsán felvilágosító munkát végez, melyhez a kulturális, ifjúsági, szakmai és egyéb 
szervezetek, a református egyház és a politikai pártok is csatlakoztak.

A népszámlálással kapcsolatos információkat megtalálják a www.nepszamlalas2011.sk honlapon, vagy elektronikus levélben is 
tájékozódhatnak a nepszamlalas2011@gmail.com címen.

2011. május 21-én népszámlálás lesz Szlovákiában.
A szlovákiai magyarok számára különösen fontos a mostani népszámlálás.  

Nem mindegy, hogy hányan valljuk magunkat magyarnak, magyar anyanyelvűnek. 
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„A tanár olyan, mint…”

Kétségtelen, hogy kell hoz-
zá egy, a tanításra feljogosító 
diploma, aminek megszerzé-
séhez ismerni kell az adott tu-
dományágakat. Azt kell mon-
danom, ez önmagában kevés. 
Minden olyan pályán, ahol az 
ember más emberekkel dolgo-
zik, nem elég a lexikai tudás, 
emberség is kell hozzá. Véle-
ményem szerint két ilyen hiva-
tás van: az orvosi és a tanári.

 De mi is az emberség? Jó-
indulat, empátia, megbízható-
ság, segítőkészség, mérhetet-
len szeretet, lelkiismeret, oda-
adás, esetenként önfeláldozás, 
sőt, olyan plusz idő és energia 
feláldozása, amit egy tanár a 
családjára fordíthatna…?

Kénytelen vagyok a tanári 
hivatást két oldalról megkö-
zelíteni: az egyik technikai, a 
másik érzelmi aspektus. 

Technikai szempontból a 
tanári pályát a karmesteréhez 
tudnám hasonlítani.

Vegyünk egy karmestert, 
aki zongoraszakon végzett. Is-
meri a hangszerét kívül-belül, 
megtanulta a zenetörténetet és 
-elméletet, ismeri és felismeri 
a hangközöket, a zenében elő-
forduló összes jelenséget; kar-
mesterként megtanulta a par-
titúra olvasását, a vezénylést. 
Hogyan boldogul egy szimfo-
nikus zenekarral? 

Próbáljuk meg a karmes-
tertől megkövetelt tudás ré-
szeit a Falus Iván Pedagógus 
mesterség – pedagógiai tudás 
című cikkében (In: Iskolakul-
túra, PTE, 2001/2. 21-28.) fel-
sorolt gyakorlati tudás kategó-
riáinak megfeleltetni.

A tantárgyi tudás megfelel 
a karmester zeneelméletről és 
–történetről szóló tudásának, 
a taneszközismeretének kere-

tein belül ismeri a hangszerét, 
a nevelési környezet alatt ért-
hetjük a hangversenytermet. 

De vajon a gyakorlati tu-
dás többi eleme hogyan il-
leszthető abba a művészetel-
méletből és -gyakorlatból álló 
rendszerbe, ami lehetővé teszi 
egy szimfonikus zenekar tag-
jainak együttműködését meg-
követelő sikeres előadást?

Belátható, hogy a „más tar-
talmak tudása” kategóriának 
megfelelően karmesterünk-
nek nem elég saját hangszerét 
ismernie, hiszen a zenekarban 
jelen vannak a vonós, fúvós, 
ütős, pengetős és billentyűs 
hangszerek. Más felosztás alap-
ján beszélhetünk fából, fém-
ből vagy ezek kombinálásából 
készült instrumentumokról. 
Vezető művészünknek tisztá-
ban kell lennie ezek működé-
si elveivel, még az egy típusba 
tarozó eszközök árnyalatnyi 
hangzásbeli különbségeit is 
fel kell ismernie, ennek meg-
felelően összeállítani az ülés-
rendet egy adott akusztikájú 
előadóteremben (mégsem ha-
sonlítható össze a Művészetek 
Palotájának akusztikája a Pap 
László Sportaréna akusztiká-
jával). Vonjunk párhuzamot 
a zenészek és a diákok között: 
míg az egyes zenészek érdek-
lődési körük (és tehetségük) 
alapján választották a hege-
dűt, fuvolát, dobot, a diákok 
is érdeklődési körüknek (és 
tehetségüknek) megfelelően 
jeleskednek matematikában, 
történelemben, rajzban.

Nem csak az egy típusba 
tartozó hangszerek között, ha-
nem az azonos típusú hangsze-
reket megszólaltató zenészek 
között is vannak különbségek. 
Ezzel el is érkeztünk gyakorla-
ti tudásunkban fontos szerepet 

játszó „tanulók és sajátossága-
ik” kategóriához. Kétségtelen, 
hogy egy-egy hangszertípu-
son játszó művészek sajátos-
ságaikban is eltérnek. Nem, 
életkor, pillanatnyi egészségi 
állapot, magánéletüket meg-
keserítő vagy éppen megszé-
pítő események – mind-mind 
szerepet játszanak a muzsika 
összhangzásában. Itt tegyünk 
egy érzelmi kitérőt. Nagy va-
lószínűséggel a hegedűn ját-
szó zenészek mindegyike ké-
pes ugyanazon darab techni-
kai megvalósítására. Ugyan-
akkor elképzelhető, hogy míg 
az egyik hegedűművész magát 
egy gyorsabb, pergőbb darab-
hoz érzi közelebb, addig egy 
másik virtuóz a melankoliku-
sabb művekhez. Így történhet, 
hogy más lesz egy Monti-csár-
dás, és más egy Vivaldi-darab 
hegedűszólistája. Ha folytatni 
szeretnénk a zenész-diák pár-
huzam kifejtését, a következő-
ket mondhatnánk: két diák a 
történelem iránt érdeklődik, 
de míg az egyik „kedvenc” té-
mája a Római Birodalom, ad-
dig a másiké Oroszországnak 
a Romanov-család nevével 
fémjelzett korszaka.

Szerintem minden művé-
szeti ág legmagasztosabb cél-
ja a nevelés. E véleményem 
és saját pedagógiai nézeteim 
kereteiben vizsgálva karmes-
terünk célja is a művészeti 
nevelés (ebben az esetben te-
kintsünk el attól, hogy a mű-
vészeti nevelés kifejtésével pro 
és kontra az erkölcsi és az esz-
tétikai nevelést tegyük alapo-
sabb vizsgálat tárgyává, meg-
látásom szerint ennek a kettő-
nek kéz a kézben kell járnia).

Kit is nevel karmeste-
rünk? Egyrészt a zenészeket, 
másrészt a közönséget. Le-

het, hogy a zenekar tagjai már 
többször eljátszották ugyanazt 
a darabot, de minden egyes al-
kalommal újabb és újabb ér-
dekességet vesznek észre (tan-
anyag), és ezek az újdonságok 
valami érzelmi-szellemit kí-
nálnak (nevelés).

Végezetül maradt Falus 
Iván Schulmantól átvett gya-
korlati tudás felosztásának két 
eleme: a „pedagógiai tartalmi 
tudás” és az „általános peda-
gógiai tudás”.

Hogy mit is jelenthetnek 
ezek a kifejezések, talán cél-
szerű feltenni a „Hogyan tanít 
karmesterünk?” kérdést, ami-
vel el is jutottam az érzelmi, 
emberi aspektushoz. Laikus 
szemmel mondhatnánk, hogy 
„jól” vagy „rosszul”. Ez a meg-
közelítés túlságosan szabad, 
relatív. A „jól felkészült” kife-
jezés technikai jellemzés, és ez 
az alapos felkészültség a dip-
loma megszerzésének feltéte-
le, így az érzelmi aspektusból 
kizártatik.

Elsősorban olyan kifeje-
zésekre gondolok, mint „oda-
adással”, „szeretettel”, „oda-
figyeléssel”, „empátiával”… 
Ezek az emberi attitűdök 
azok, melyek kiemelik a való-
di tanárt a diplomás pedagó-
gusok táborából, ez az a meg-
tanulhatatlan és kifogyhatat-
lan érzelem-tenger, mely a va-
lódi TANÁRok sajátja, a hozzá 
nem értő kontárok számára 
megfoghatatlan és érthetetlen 
többlet, ami számukra nem je-
lenthet mást, mint irigységük 
forrását.

Milyen emberből válik ta-
nár? (Milyen ember lesz nem 
egyszerű karmester, hanem 
művész?)  Valószínűleg tar-
tom, hogy azokból, akik nem 

Ha felteszik nekem a kérdést, mihez tudnám hasonlítani a tanári pályát, nem tudnék azonnal egy 
konkrét hasonlatot mondani. Vegyük sorra, mi minden kell, kellhet ahhoz, hogy valaki – ahogy 

gimnáziumi magyartanárnőm mondta - „ne csak egy diplomás pedagógus”, hanem TANÁR legyen.
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Méltóképpen képviselte járásunkat
Ebben az iskolai évben újabb tantárggyal bővült az alapiskolások olim-

piája. Első alkalommal hirdette meg az Oktatásügyi Minisztérium a Techni-
kai Olimpiát, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem támogatásával. 

Februárban, Nyitrán rendezték meg a KFE Technika Katedráján a járási 
győztesek kerületi döntőjét. A verseny két részből állt. Az első részben a 
tanulók elméleti tudásukról adtak számot, a második részben pedig a kéz-
ügyességüket bizonyíthatták. Fenyőfából, műszaki rajz alapján, egy kettős 
mobiltelefon-állványt kellett készíteniük. 

Ezen a versenyen sikeresen szerepelt az ógyallai Feszty Árpád Alapis-
kola és Óvoda hetedikes tanulója, Elek Máté. A komáromi járás győztese 
megnyerte a kerületi versenyt is, maga mögé utasítva az aranyosmaróti 
és az érsekújvári járások győzteseit. A versenyre tanára, Vrábel Sándor ké-
szítette fel. 

A verseny végeredménye:
1. Elek Máté, Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda, Ógyalla 58 pont
2. Horváth Tomáš, ZŠ, Š. Moyzeša, Tesárske Mlyňany 56 pont
3. Malík Tomáš, ZŠ,  Ul. G. Bethlena, Érsekújvár  55 pont

Vrábel Sándor

Rendhagyó tanórák  
a vágai alapiskolában

Iskolánkban az elmúlt időszakban már megszokottá vált, hogy az általánosan ismert hagyományos pedagógiai módszerek mel-
lett teret biztosítunk  az ismeretek más – szórakoztató módon való megszerzésére is. Ezek között is kiemelkedően alkalmazzuk az 
élménypedagógia elemeit is kínáló előadásokat és alkotóműhelyeket, melyekből a február folyamán is kettőt szerveztünk iskolánk 
tanulóinak.

Elsőnek február 9-én Buglya Sándor filmrendező és producer, a Duna Televízió munkatársa és egyben a Dunatáj Alapítvány 
elnöke vezette be a felső tagozatosokat a filmkészítés rejtelmeibe. Előadása által tanulóink megismerkedhettek a film történetével. 
Gyakorlati példákkal szemléltetve a dokumentumfilm és a játékfilm készítésének folyamatát és annak minden mozzanatára kitérve 
ecsetelte a filmbéli szerepeket és munkabeosztásokat is, és így mindenképpen érdekes és tanulságos élményben lehetett részünk.   

Az alsó tagozatos tanulóknak február 18-án Muszka Molnár Mónika tanító-népművelő tartott alkotó foglalkozást a szalmafigurák 
elkészítésének bemutatása által. E foglalkozás is nagy sikert aratott, annál is inkább, mert a foglakozásvezetővel karöltve az alsó 
tagozatos tanító nénik is tevékenyen részt vállaltak e rendezvény sikeres lebonyolításában. A tanulóink így a saját kézügyességük 
gyümölcseként hazavihették az elkészített szalmafigurákat.

Reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is sikerül hasonlóan érdekes és élményekben gazdag foglalkozásokkal tarkítani isko-
lánk tevékenységét.

Czakó Attila

a „nem vettek fel máshova, jó 
leszek tanárnak” elv szellemé-
ben váltak valamelyik felső-
oktatási intézmény tanár sza-
kos hallgatójává. Ha ez igaz, 
akkor a következő kérdések 
vetődnek fel: 
1. Azok a hallgatók, akik ér-

zelmi alapon döntöttek e 
pálya mellett, jobban telje-
sítik-e a pedagógia-tantár-
gyakat, mint társaik?

2. Van-e összefüggés – és ha 
van, milyen – az érzelmi 
pályaválasztás és a későbbi 
tanári eredmények között?

3. Azok a tanárok, akik ér-
zelmi alapon döntöttek, 

könnyebben változtatják-e 
meg nézeteiket?
Vajon milyen eredménye 

lenne egy pszichológiai kí-
sérletsorozatnak, mely a fenti 
kérdésekre keresi a választ?

Talán érdemes lenne egy 
pedagógiai és egy pszicholó-
giai intézet együttműködésé-
vel legalább az első kérdésre 
választ találni, mely további 
kutatások alapját jelenthetné. 
Problémát okozhat, hogy nem 
minden tanár szakos hallgató 
merné felvállalni valódi hely-
zetét.

Feltételezésem szerint a 
kérdésekre adott válaszok 

alapján nagy bizonyossággal 
egyértelművé válna, hogy a 
tanári pálya megköveteli azt, 
hogy valaki ne csak „lexikon” 
legyen, hanem teret engedve 
valódi (nem képmutató, ál) 
érzelmeinek, megmutassa em-
beri arcát, és ezzel hitelesebbé 
is váljék diákjai előtt. Nem ta-
gadható, hogy a diákok nagy 
része előbb szerette meg taná-
rát, és ez a szeretet tette számá-
ra érdekessé, vonzóvá az adott 
tárgyat, valamint a tanárkép-
zésben részt vevő hallgatók 
egy részének egykori tanáruk 
mutatta be saját hivatásának 
szépségeit és fontosságát, nem 
takargatva az ezzel együtt já-

ró nehézségeket, kihívásokat, 
melyek megoldása sokszor ér-
zelmi döntést követel meg.

Ha egy ilyen esetleges fel-
mérés azokat a válaszokat ad-
ná a fenti felvetésekre, mint 
amire gondolok, úgy egyértel-
mű lenne a „Tanulható-e a ta-
nári szakma?” kérdésre adott 
válasz.

Véleményem szerint NEM 
tanulható, és ez a felismerés 
válna az alkalmassági felvételi 
vizsga bevezetésének jogalap-
jává.

Törő András,  
egyetemi hallgató, PTE

Középen büszkeségünk, Elek Máté
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A történelemtanításban kapjon szerepet a sztori!
Nem tudnám megmondani pontosan, mikor találkoztam először Pelle Istvánnal. Azt hittem, az 
SZMPSZ alakuló konferenciáján Nyitrán, 1990. január 13-án, de azt mondta, ő oda nem tudott el-
jönni, viszont rá négy hónapra, május 12-én, az első Országos Közgyűlésen Komáromban már ott 
volt. Ekkor jöttek létre szakmai szervezetünk járási vezetőségei, s a komáromiba őt is beválasztot-
ták. Így hát az elmúlt húsz év alatt gyakran találkozhattunk szakmai összejöveteleken. Nekem ha-
mar feltűnt a szerény fiatal kolléga, tán éppen a halkszavúsága miatt, amire rácáfolt 1998-as hatá-
rozott kiállása, nyugodtan mondhatjuk, a magyar iskolák védelmében, mert ami akkor Búcson és 
Bátorkeszin történt, az nem csak két iskolát érintett. De erről majd később. A harmadik ok, amiért 
felkerestem őt, a Pedagógusfórumban megjelenő történelmi témájú kitűnő írásai. Ám ne szalad-
junk előre, beszélgetésünket kezdjük el a szokáshoz híven a legelején. 

Vagyis azzal, hogy mikor és 
hol születtem? 1960. június 20-
án egy határmenti kis faluban, 
Gömörpéterfalán, Rimaszombat-
tól délre, a várostól mintegy har-
minc kilométernyire. Könnyen ki-
számítható, hogy1966-ban kezd-
tem el iskolába járni, helyben. 
Akkor még volt a településnek is-
kolája, igaz, csak egyetlen össze-
vont osztállyal, amelyben Kiss Ernő 
bácsi tanított engem is négy éven 
keresztül. Ötödikbe Gesztetére ke-
rültem, ahol egy évig Balyo Ilona 
volt az osztálytanítóm. A felső ta-
gozat akkor a hatodik évfolyammal 
kezdődött. Ebben az évfolyamban 
többször is változott az osztályfő-
nök személye. Hetedikben aztán 
a fiatal Csúsz László vett át ben-
nünket, kilencedikig ő is maradt 
az osztályfőnökünk. Matematikát 
és fizikát tanított. Vele mostanáig 
elég gyakran találkozom, ugyan-
is ő is, én is előszeretettel járunk 
SZMPSZ-rendezvényekre. Sőt: 
2010 májusáig mindketten tag-
jai voltunk a Pedagógusszövet-
ség Országos Választmányának is. 
Kedvenc tantárgyamat, a történel-
met Habán Ottó oktatta. Gimná-
ziumba Fülekre mentem, ahol Ba-
logh Klára lett az osztályfőnököm, 
szintén matematikatanár. A pati-
nás gimnáziumban akkor markáns 
egyéniségek oktattak. Többek kö-
zött Lóska Lajos (író) magyart és 
történelmet, Tóth Lajos orosz nyel-
vet, Böszörményi István németet, 
Ágoston Tibor földrajzot, Vassányi 
Aurél kémiát, Somogyi Márta pe-
dig szlovákot. 

 Nyilván azért soroltad fel őket, 
mert ha mindnyájan nem is, de 
néhányan valami módon befo-
lyásolták pályaválasztásodat.

Nem mondhatnám. Nekik el-
sősorban azt köszönhetem, hogy 
elleshettem, átvehettem tőlük 
olyan technikákat, módszereket, 
amelyeket a mai napig alkalma-

zok a munkám során. Ágoston ta-
nár úr például a versenyszellemet 
nevelte belém. A versenyekre va-
ló felkészítés az egyik legizgal-
masabb tevékenység számomra. 
A halk szavú, de nagyműveltségű 
Böszörményi tanár úrban pedig 
azt csodáltam, hogy milyen érde-
kesen tudott bemutatni egy-egy 
tájegységet, történelmi neveze-
tességet az osztálykirándulások 
alkalmával. Ám én már hetedikes 
koromban – tehát mielőtt még 
őket megismertem volna – azt ír-
tam egy, a jövőt firtató kérdőívre, 
hogy pedagógus akarok lenni. 

 Ilyesmit ritkán hallani. De ha ta-
nítóid nem ösztönöztek rá, mint 
mondod még rejtve sem, akkor 
hát ki vagy mi késztetett erre?

A szüleim, akik egyszerű falu-
si emberek voltak. Meg talán Pelle 
nagyapám, aki a falu egyik leg-
jobb kazalrakójának hírében állt, 
vagyis kiváló parasztember volt. 
Csakhogy mind a szüleim, mind 
a nagyszüleim – amellett, hogy 
kétkezi munkával tartották el a 
családjukat – gyakran töltötték a 
szabadidejüket olvasással. Apai 
nagyapám úgy ismerte a történel-
met, hogy sok érettségizett em-
ber megirigyelhette volna. Apám 
(mellesleg hosszú ideig a Csema-
dok alapszervezetének az elnöke 
volt a faluban) pedig kőművesként 
járva a vidéket, majd minden hét-
végén könyvvel tért haza. Játék 
helyett ezzel örvendeztetett meg 
engem. A mai napig könyvet sze-
retek kapni (és vásárolni) a legjob-
ban… Az olvasással kapcsolatban 
van egy érdekes iskolai emlékem. 
Még Gesztetén terjedt el rólam a 
hír, hogy nagyon szeretek olvas-
ni, s a könyvek által szerzett élmé-
nyeimet elmesélem a barátaim-
nak, mire Csank József, a szigorú 
magyartanár, aki az iskola könyv-
tárosa volt, megjegyezte, hogy 
engem még egyszer sem látott a 

könyvtárban. Igaza volt, de minek 
jártam volna oda, ha otthon min-
dent megtaláltam, ami érdekelt. 
De hogy a kérdésedre válaszol-
jak: szüleim szájából hangzott el a 
bíztató szó: „Legyél tanító, az egy 
szép hivatás!” Hát lettem.

 A történelmen kívül még milyen 
szakképesítésed van?

Nyitrán eredetileg alsó tago-
zatos képesítést szereztem, mert a 
történelem tanulását akkor olyan 
tantárgyakhoz kötötték, amelyek 
engem egyáltalán nem vonzottak. 
Szlovák, orosz… Az oklevelemet 
nyolcvanháromban vettem át, és 
az év szeptemberétől ki is nevez-
tek Nemesradnótra.

 Hogy kerültél aztán Búcsra, il-
letve Bátorkeszire?

Nagyon egyszerűen. Miu-
tán letöltöttem az egyéves kato-
nai szolgálatot, feleségül vettem 
egyik volt iskolatársamat, Bóna Il-
dikót, aki idevalósi, így hát indo-
kolt lett az áthelyezésem kérelme-
zése a Komáromi járásba. Akko-
riban még a járási hivatalok isko-
laügyi osztályai határozták meg, 
hogy ki hol kaphat állást. Nekem 
szerencsém volt, mert Búcson épp 
akadt egy üres hely. Itt Török Ist-
ván volt akkor az igazgató, aki szí-
vesen fogadott és a harmadik osz-
tályosok tanítását bízta rám. A ne-
gyedik osztályban viszont – mert 
elkezdődött nálunk a szakosítás 
– a felső tagozaton testnevelést és 
zeneórákat is kaptam. Aztán, saj-
nos, Vasas kolléganő megbetege-
dett, így az ő történelem óráit is át 
kellett vennem. Úgy alakult, hogy 
csaknem egész évben taníthattam 
a történelmet „az egész vonalon”. 
Borzasztóan tetszett, s olyan visz-
szajelzéseket kaptam, hogy a diá-
koknak is… Aztán az 1980-as évek 
végén az egyetemek és főiskolák 
lehetőséget nyújtottak szakbőví-
tésre. Nyolcvankilencben én is je-

lentkeztem történelemre. Nyitráról 
azt a választ kaptam, hogy a jelent-
kezési lapomat regisztrálták. Beju-
tásom az egyetemre jó három évet 
késett, mert közbejött a rendszer-
váltás és a polgári neveléstan meg 
az orosz szakos kollégák átképzé-
se vált hirtelen szükségessé, de 
kilencvenkettőben már engem is 
meghívtak felvételire. Három évig 
hallgattam történelmet, plusz fél 
évet kaptam arra, hogy felkészül-
jek az államvizsgára, amit kilenc-
venhat januárjában tettem le. A 
záró dolgozatomat módszertan-
ból írtam, pontosabban a didakti-
kus tesztek alkalmazásáról.    

 Magyarul?

A kilencvenes évek elején 
Nyitrán nem tanítottak magya-
rul történelmet, de azért megbir-
kóztam vele szlovákul is. A taná-
raimra egy rossz szót sem mond-
hatok. Én úgy vettem észre, csak 
az számított, hogy mennyire vol-
tál felkészülve a vizsgára, s nem 
vették a fejed, ha valamit esetleg 
rosszul ragoztál. Természetesen 
olykor-olykor néhány történelmi 
esemény interpretálása kapcsán 
a szemináriumokon kisebb vita is 
kialakult, de ennek sem volt soha 
semmilyen negatív következmé-
nye. 

 Alig fejezted be a tanulást, kö-
vetkezett számotokra a politikai 
hatalom által kiváltott ország-
háborító nagy megpróbáltatás. 

Valóban az volt. 

 Bár ami történt, többé-kevésbé 
ismert, hiszen Te is írtál róla, en-
nek ellenére idézzük fel a dolgo-
kat, mert ami az embereket köz-
vetlenül nem érinti, hamar elfe-
lejtik, pedig a tanulság szem-
pontjából nem lenne szabad. 

Egyetértek veled, már csak 
azért is, mert az olyan iskolaügyi-
nek álcázott problémák, mint ami-
lyeneket körülöttünk kavartak, ot-
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romba és ostoba politikai táma-
dások voltak, és nem kimondot-
tan két magyar iskolára irányultak. 
Kezdődött azzal, hogy a betiltott 
kétnyelvű bizonyítványok 1996-
97-es tanév végi kiadása miatt le-
váltották a pozsonyi magyar alap-
iskola és gimnázium igazgatóját, 
Popély Gyulát, és a szenci alapis-
koláét, az azóta elhunyt Kovács 
Pétert. Ettől kezdve az addig még 
létező viszonylagos egység meg-
roppant. 1997 júniusában még 
a szlovákiai magyar iskolák egy-
harmada kétnyelvű bizonyítványt 
adott ki – a tiltás ellenére. Az őszi 
tanácskozásokon azonban lehe-
tett látni, hogy ’98 januárjában 
nem lesz olyan kiállás, mint volt 
néhány hónappal korábban. A 
három magyar párt és a szlováki-
ai magyar társadalmi szervezetek 
által létrehozott Központi Koordi-
nációs Tanács sem ragaszkodott 
már az egységes fellépéshez. Az 
1998. januári bizonyítványosztás 
előtt azt tanácsolta, hogy minden 
érintett közösség maga válassza 
meg a tiltakozás formáját. Búcson 
egy zaklatott légkörű, éles vitá-
val tarkított gyűlésen szavazással 
döntött a tantestület arról, hogy 
csak szlovák nyelvű bizonyítványt 
adunk ki mi is. Ám a gyűlés után 
szülői értekezlet volt, ahol meg-
egyeztünk a szülőkkel, hogy nem 
veszik át a bizonyítványokat. Mi-
vel Bátorkeszin én voltam a he-
lyi koordinációs tanács vezetője, 
ott is megszerveztük ugyanezt. 
Jól sikerült: mind Búcson, mind 
Bátorkeszin csak néhányan vették 
át az egynyelvű okiratokat. A do-
log természetesen nem maradt ti-
tokban, és az akkori hatalom ránk 
uszította a tányérnyalóit. Ne hara-
gudj, hogy ilyen nyersen fogalma-
zok, de én talán akkor találkoztam 
életemben először az emberi aljas-
sággal a maga teljes valóságában. 
Februárban eljöttek mindkét isko-
lába a járási hivatal emberei; azt 
firtatták, ki szervezte az ellenál-
lást. Írtak valamilyen jegyzőköny-
vet, amit közülünk soha senki nem 
látott. Március 16-án reggel aztán 
berendelték Komáromba a két 
igazgatót, s közölték velük, hogy 
március 15-i hatállyal leváltották 
őket. A dátum érdekes, vasárnap-
ra esett ugyanis az 1848-1849-es 
magyar forradalom és szabadság-
harc ünnepe. Így akarták nekünk 
emlékezetessé tenni a 150. évfor-
dulót. Még aznap délelőtt eljöttek, 
és magukkal hozták az újonnan ki-
nevezett igazgatót (akit másnap a 
tömeg nem engedett be az iskolá-
ba). Azt mondták, hogy a változta-
tás oka az, hogy az iskola gyengén 
teljesít, nem kapcsolódik be ilyen-
olyan, főleg szlovák jellegű ren-

dezvényekbe. És akkor mi itt köz-
beszóltunk. 

 Kik?

A tantestületek tagjai. Azt 
mondtuk, ez egy alaposan kiter-
velt politikai intézkedés, ami ellen 
határozottan tiltakozunk, illetve 
nem vagyunk hajlandók ezt elfo-
gadni. Azt is mondtuk nekik, men-
jenek innen, és mondjon le a járási 
hivatal meg az oktatásügyi szak-
osztály vezetője…

 Ez így nagyon izgalmas, de ki 
volt a tantestület szószólója, 
mert egyszerre mégsem beszél-
hettetek?

Az egyik Varga Éva volt, a má-
sik pedig én. 

 Szép dolog a szerénység, de 
azért fogalmazzunk nyíltab-
ban. Te akkor igazgatóhelyettes 
voltál, e beosztásod által tartot-
tad kötelességednek a kiállást 
Varga Lajos igazgató mellett, 
vagy valami más is feljogosított 
erre?

Akkori cselekedeteimben en-
gem elsősorban az igazságérzet 
vezérelt. Már hét éve voltam Lajos 
mellett helyettes. Közelről láttam, 
mennyit dolgozik az iskoláért. 
Pontosan tudtam, hogy az, amit 
március 16-án a hatalom kopóitól 
hallottunk, köszönő viszonyban 
sincs a valósággal. Amikor 17-én 
megalakult Búcson az ún. petíci-
ós bizottság, amely meghirdette a 
harcot Varga Lajos visszahelyezé-
séért, számomra világos volt, hogy 
ott kell lennem a soraiban. 

 No, ez már másképpen hang-
zik, amit ki kellett mondatnom 
veled, mert tudom, több tárgya-
láson is részt vettél, és a fölöttes 
szervekkel szemben mindvégig 
keményen kiálltál. Azt is tudom, 
hogy ott érezhetted magad mö-
gött a falu lakosságát, élén Szi-
geti János polgármesterrel és az 
azóta váratlanul elhunyt Szobi 
Kálmánnal, de hadd ne sorol-
jam a további személyeket. Mi-
lyen érzések játszódtak le ben-
ned, ha még fel tudod idézni?

Azért még három nevet mon-
dok, mert megérdemlik: Sidó Szil-
veszter, Molnár Katalin, Retkes Gé-
za. Mi hatan alkottuk a bizottságot 
Búcson. Szorosan együttműköd-
tünk a sorstárs kesziekkel, ahol 
szintén létrejött hasonló szerve-
ződés. Még valamit szeretnék le-
szögezni. Mi a nagy számban ren-
dezett fórumokon kezdettől fog-
va hangsúlyoztuk az embereknek, 
hogy itt nem személyi kérdésekről 
van elsősorban szó, még csak nem 
is a bizonyítványnak nevezett „pa-
pírról” – alattomos támadás kez-
dődött a magyar iskolák ellen. A 

bizonyítványügy csak egy kísérleti 
léggömb, a fiókban ott van az „al-
ternatív oktatás” tervezete… S az 
emberek ezt megértették. A saját 
szerepemet ebben a történetben 
nem szeretném túlhangsúlyozni. 
Ez nem valamiféle álszerénység, 
de ez egy csapatmunka volt. Né-
ha én játszottam fontosabb sze-
repet a történésekben, máskor a 
társaim. Az egészben az volt a leg-
szebb, hogy semmilyen módszer-
rel nem tudtak minket megtörni, 
pedig próbálkoztak rendesen. A 
kilenc hónapig tartó tortúra egy-
részt nagyon megviselt bennün-
ket, másrészt viszont felemelő ér-
zés volt iskolánk előtt reggelen-
ként látni a szülők tömegét, akik 
közül kisebb csoportok egymást 
váltogatva őrt álltak minden nap, 
egészen a tanítás befejezéséig. Az 
is nagyon jó érzés volt, hogy min-
denhonnan áradt felénk a szimpá-
tia. Még amerikai meg belga új-
ságíró is járt nálunk.

 Ki irányította ez idő alatt az is-
kolát? Felénk az a hír járta, hogy 
te, mint igazgatóhelyettes?

Ez csupán abból adódhatott, 
hogy a hivatalos iratokat én írtam 
alá, de az iskola tényleges vezetője 
Varga Lajos maradt, papíron, mint 
beosztott kolléga, mert elbocsáta-
ni azért nem merték. Persze a vét-
kesek hamar rájöttek, hogy bakot 
lőttek. Saját csapdájukban vergőd-
tek, különösen azok után, hogy az 
SZMPSZ Országos Választmánya 
és a magyar pártok országos ve-
zetői március 31-én Bátorkeszire 
tiltakozó nagygyűlést szerveztek, 
rá egy hétre pedig élőláncot a két 
község között. Próbálkoztak ők 
sok mindennel, de állandóan fa-
lakba ütköztek. 

 Mikor ért véget e csatározás?

Végül az őszi parlamenti vá-
lasztások eredménye döntötte el 
végérvényesen az ügy kimenetel-
ét. Mečiarék megbuktak. Az új kor-
mányban szerepet kapott az MKP 
is. 1998. december 4-én Csáky Pál 
és Szigeti László jelenlétében az új 
komáromi járási elöljáró, Keszegh 
Margit Varga Lajost beiktatta a 
volt tisztségébe. Ugyanez történt 
Bátorkeszin is, ahol Novák Feren-
cet helyezték vissza a funkciójába. 
Ma is ő ott az igazgató. 

 Te pedig mindkét iskolában a 
történelemtanár. Kinek az ötle-
te volt ez?

Hogy őszinte legyek, én job-
ban szeretek tanítani, mint má-
sokat irányítani. Tizenegy évig 
voltam Varga Lajos helyettese 
Búcson, de 2001 júniusában azt 
mondtam Lajosnak, keressen he-
lyettem valaki mást, én szívesen 
tanítom itt is, Keszin is a törté-

nelmet, Keszin ugyanis nyugdíjba 
ment a történelem szakos kolléga-
nő. Azóta így ingázok a két község 
között. Ebben az évben története-
sen a hét három napján Búcson, 
kettőn Bátorkeszin tanítok. De ta-
valy például fordítva volt. Így nem 
kell szakképesítetlen kollégára 
bízni e tantárgy tanítását. Azóta 
más tantárgyak tanításában is ha-
sonló módon próbáljuk megolda-
ni a problémát. 

 Tudtommal a magyar történe-
lem ma sem szerepel a tanter-
vekben. 

Viszont a tananyag harminc 
százalékát minden tantárgy ese-
tében az iskola határozhatja meg. 
Bűn lenne nem élni e lehetőség-
gel. Meg a magyar és a szlovák nép 
történelme 1918-ig ugyanazon ál-
lam keretei között zajlott. A taná-
ron múlik, mit domborít ki.

 Most már Kovács László és Si-
mon Attila meg, persze, a Lilium 
Aurum Kiadó jóvoltából tan-
könyvek is segítik a történelem 
szakosokat, csak kérdés, hogy 
nem túlméretezett-e már a gye-
rekre háruló ismerethalmaz?

A tankönyvek szerintem se-
gédeszközök, nem kell és nem is 
lehet mindent megtanítani, ami 
bennük van, viszont olyasmit is 
alkalmazni kell, ami a legtöbből 
hiányzik, az pedig a sztori. Szebb 
kifejezéssel élve, a cselekményes 
történetek. Ezeket a tanítónak kell 
megtalálnia, azt is mondhatnám, 
megalkotnia.

 Hiszem, hogy sokan követik pél-
dádat. Említettük már, hogy fe-
leséged is pedagógus, sőt neki 
az édesanyja, lánykori nevén 
Szegi Julianna is az volt. Viszi-e 
tovább nálatok valaki a staféta-
botot?

Még hozzáteszem: a húgom is 
tanítónő Rimaszombatban. A szű-
kebb családban a lányunk, férje 
után Kaszab Réka, magyar-német 
szakosként a karvai szakközépis-
kolában tanít, fiunk István pedig 
érettségi előtt álló gimnazista Pár-
kányban. Nem valószínű, hogy ta-
nítani fog, mert műszaki pályára 
készül, bár ki tudja. Nem lennék 
őszinte, ha azt mondanám, nem 
aggódom a sorsa miatt, de ami 
épp annyira izgat, iskoláink, a ma-
gyar iskoláknak a jövője, de ez már 
egy más téma lenne.

Így igaz, hiszem, hogy nemcsak 
kettőnket nyugtalanít, különben 
mit ért volna az eddigi több évtize-
des küzdelem!

Csicsay Alajos
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Kincskeresők a Csallóközben

Hát igen! Arrafelé állítólag 
nincs gondjuk az embereknek a 
lokálpatriotizmussal meg az ön-
tudattal, számukra ezek magá-
tól értetődő, természetes dol-
gok. Nem úgy, mint nekünk itt, 
Közép-Európában, szlovákiai 
magyaroknak. A mi szűkebb ha-
zához, tájhoz, szülőföldhöz fűző-
dő viszonyunk gyakran zavaros, 
öntudatunk megtépázott. Pedig 
húsz évvel a rendszerváltás után 
egyre inkább nyilvánvalónak kel-
lene lennie számunkra is: a „jó-
lét” nem az égből potyog, és ná-
lunk sem fordul termőre a fája 

megfelelő előkészítés, egészsé-
ges önbecsülés és a saját kultú-
ránk értékelése nélkül. Az elmúlt 
két évtized alatt megtapasztal-
hattuk, ha ezek a dolgok elhagy-
nak egy tájat, régiót, országrészt, 
az a rész megindul a sorvadás, 
lepusztulás útján.

Honnan van az elzászi falu-
siaknak, szőlősgazdáknak, pé-
keknek, mézeskalács-készítők-
nek akkora öntudatuk, hogy az 
én ismerősöm két diplomájával 
a tarsolyában is, amint mondja, 
kicsinynek érezte magát a társa-
ságukban azon a bizonyos falusi 

fesztiválon? Mi táplálja az ő lokál-
patriotizmusukat? Nem tudom. 
Azt viszont egyre inkább sejtem, 
hogy nálunk ezek fejlesztése, 
erősítése is jórészt az iskola fel-
adata kell, hogy legyen.

A Kincskeresők mozgalma 
hat évvel ezelőtt valószínűleg 
hasonló felismerések nyomán 
indult el kincskereső útján. S va-
lószínűleg nem hiába. Azok a 
gyerekek, akik megmerítkeztek 
a „kereséslázban”, s akár csak 
egy éven keresztül is együtt dol-
goztak felkészítő tanáraikkal és 
persze a mozgalom irányítójá-
val, Szanyi Máriával, valószínű-
leg nem jönnek zavarba akkor 
sem, ha elzászi parasztok láto-
gatnak a falujukba. Tudják, mit 
mutassanak meg nekik maguk-
ról, szűkebb pátriájukról, és ho-
gyan. Aki végighallgatta akár 
csak a Kincskeresők legutóbbi, 
dunaszerdahelyi előadásait, az 
ebben biztos lehet.

Két prezentációra került sor 
március végén a Csallóközi Mú-
zeumban. Az Aranykert régi halá-
szatáról szóló kiállítás és a hozzá 
kapcsolódó múzeumpedagógiai 
nap alkalmával, Nagy Iván muze-
ológus, néprajzkutató tárlatveze-
tése után két csapat kapcsolódott 
bemutatójával a kiállításhoz. A 
nagymegyeri Kereskedelmi Aka-
démia diákja, Szabó Júlia a csal-
lóközi Ekecs falu hagyományait 
foglalta össze színes, képekkel 
is jól dokumentált előadásában, 
Halász Angéla felkészítő tanár 
segítségével. A komáromi Eötvös 
Utcai Iskolások, Bodoki Lilla és 
Kanozsay Máté, Blázovits Judit 
tanítványai a komáromi halász-
céh történetéről prezentáltak sok 
érdekes ismeretet, fotót, rajzot. 
Mindkét előadást szemmel lát-
hatóan rengeteg munka, kutatás, 
gyűjtés, anyagfeldolgozás előzött 
meg, nem is beszélve magáról a 

Irigykedve hallgattam ismerősöm úti  beszámolóját, amint 
arról mesélt, milyen pazar borfesztiválon járt nemrég Elzász-
ban, és hogy milyen jól megélnek az odavalósiak saját ter-
mékeikből meg az úgymond falusi turizmusból. Elgondol-
kodtatott, amit mondott. Nyilvánvaló, hogy ez a „falusi” jólét 
a francia kormány agrárpolitikája nélkül, a régió „hagyomá-
nyos” életmódjának, a hagyományos termelési módok, az 
élelmiszeripari termékek és a turizmus egyidejű és jól kiépí-
tett támogatási rendszere nélkül nem működne Elzászban 
sem. De nem működne valószínűleg a helyiek lokálpatriotiz-
musa és lokálpatrióta öntudata nélkül sem. A Kincskeresők előadását Szanyi Mária  vezette be

Szabó Júlia Ekecs múltjáról és halászatáról beszélt

powerpointos bemutató elkészí-
téséről. Az előadók mindegyik te-
rületen magabiztosan mozogtak. 
Könnyedén kezelték a számító-
gépet – amin ugyan az ő gene-
rációjuk esetében nem szoktunk 
csodálkozni –, otthonosak voltak 
a Szent Vendel-szobrok jelképei 
és a vizahalászat eszközei közt 
egyaránt.

Ami a prezentációk végén 
engem mégis leginkább megle-
pett, hogy sem a diákok, sem a 
felkészítő pedagógusok mind-
ezért semmi jutalomban, fizet-
ségben nem részesültek, semmi 
ajándékot nem kaptak. Mi moti-
válta őket mégis? Hogy alkalmuk 
volt gyakorolni magukat a kö-
zönség előtt való szereplésben, 
a lámpaláz leküzdésében? Hogy 
ismerkedhettek egy szakma, 
esetleg a saját jövendő hivatá-
suk, a muzeológia, az idegenve-
zetés, a néprajz, történetkutatás 
rejtelmeivel? Hogy családjuk, 
szülőföldjük múltja, értékei után 
kutathattak? Mindez együtt? 
Pontosan nem tudhatom, de re-
ménykedem, hogy minden kér-
désre igen a válasz.

Kocsis Aranka

Az iskolai csoportok az előadások meghallgatása mellett  
a kiállítást is megtekintették

Kanozsay Máté a komáromi 
halászati módokat mutatta be
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Az 1848-as dicső márciusi 
események nagyszerű lehetősé-
get adnak arra, hogy diákjainkat  
Esterházy János szavai szerint 
neveljük a nemzeti közösségünk 
sorsát befolyásoló történelmi 
személyiségek, és azok tetteinek 
méltó megbecsülésére. 

Mi itt a kis búcsi közösség-
ben szerencsés helyzetben va-
gyunk, mert elődeink az elmúlt 
évszázadokban, évtizedekben 
tetteikkel példát mutattak ne-
künk. Már a szabadságharc ide-
jén is voltak olyan bátrak a falu-
ban, akik beálltak Klapka mellé 
a komáromi erődöt védeni, és 
harcoltak a magyar szabadsá-
gért. A világháborúk áldozata-
inak emlékét tábla és emlékmű 
őrzi a templomban, illetve a te-
metőben. 

Március kapcsán elég csak 
13 évre visszamennünk az idő-
ben, mikor a falu közössége 
néhány elszánt, az igazságért 
bátran küzdő ember vezetésével 
kiállt az arrogáns hatalom által 
leváltott iskolaigazgató mellett. 

Ezekre a tettekre évről évre 
emlékeztetni kell a fiatalságot is,
hogy büszkén vállalhassák kö-
zösségük sorsát. 

Az iskola falain belül min-
den évben igyekszünk olyan 
megemlékezést tartani, amely 
maradandó élményt nyújthat 
az iskola tanulóinak, szüleiknek, 
a falu valamennyi polgárának 
egyaránt. 

Ebben az évben a hagyomá-
nyos március 15-i ünnep mellett 
két további különlegesen szép és 
megható alkalommal emlékez-
tünk elődeink példát adó mun-
kásságára. 

A búcsiak helytállásának 
köszönhetően 2005-ben itt ál-
lítottak emléket gróf Esterházy 
Jánosnak. A lehetőséget kihasz-
nálva a szobor előtt emlékez-
tünk meg a 110 évvel ezelőtt 
született  felvidéki magyarság 

Márciusi ünnepek az iskolában 
„Csak az a nemzet érdemes jobb sorsra és örök életre, amely meg tudja becsülni nagyjait,  

s amelynek mindig szeme előtt lebeg azok példát adó munkássága.”  

Megemlékezés Esterházy János szobra előtt

Vitéz Nagy János László Fába vésett történelem 
 című kiállításának megnyitója

A megnyitó hangulatát emelte Sidó Szilveszter, Vasas Sándor  
és Gróf Tamás kultúrműsora  

mártír politikusáról. Pelle István 
történelemtanár mondott meg-
emlékező beszédet, koszorút 
helyeztünk el a szobornál, majd 
elénekeltük a Himnuszt.

A másik ünnepi alkalmunk 
Vitéz Nagy János László fafaragó 
művész munkáiból összeállított 
Fába vésett történelem című ki-
állítás megnyitója volt az iskola 
Katona Mihály Galériájában. A 
művész munkáival emléket kí-
ván állítani a magyar történelem 
legjelentősebb eseményeinek, 
ahogy ő mondja, az időseknek 
nosztalgiát, a fiataloknak példát
jelenthetnek ezek az alkotások. 

A kiállítást méltató Feszty 
Zsolt beszédében rámutatott 
arra, hogy az ember életében a 
legfontosabb dolgok a család-
ban, gyerekkorban dőlnek el. Az 
emigrációból hazaért Nagy Já-
nos László sok-sok év távlatából 
munkáihoz az ihletet gyerekko-
rából meríti, hiszen a legtöbb ál-
tala megfaragott történetet még 
gyerekként élte át, vagy hallotta 
szüleitől, nagyszüleitől. Jólesően 
hallottuk a művésztől, milyen 
örömmel vette, hogy felkértük 
őt munkáinak iskolánkban tör-
ténő kiállítására, mert ahogy mi 
is, ő is bízik benne, ha gyerek-
ként átélik tanulóink a hiteles 
történelmi jellegű művek vará-
zsát, nem lesz gond később sem 
azzal, hogy tudják, hol vannak a 
gyökereik. 

A megnyitó hangulatát  
emelte Sidó Szilveszter, Vasas 
Sándor és Gróf Tamás kultúr-
műsora, amelyben megzenésí-
tett verseket énekeltek gitárkí-
sérettel. 

Úgy gondoljuk, az ilyen ün-
nepek, megemlékezések elma-
radhatatlanok az iskola életé-
ből, hiszen tartalmasabbá teszik 
mindennapjainkat, és segítenek 
a közösség formálásában is.

Győző Andrea

Az iskola Katona Mihály Galériájában most is  
nagy érdeklődés kisérte a megnyitót  
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A ficánkoló óvoda

Néhány évvel ezelő�
a megszűnés veszélye 
fenyege�e az óvodát, mi
változo� azóta?

Ez nem teljesen igaz, 
hogy a megszűnés fenye-
ge�e. Amikor bezárták a
zárda épületében műkö-
dő óvodát, és összevon-
ták a szlovák óvodával, 
szlovák igazgatósággal, 
ekkor volt egy csökkenő 
gyerekszám, de hogy en-
nek pontosan mi volt az 
oka, nehéz megmondani. 
Talán az emberek érték-
rendje változo� meg. De
hála az Istennek, 2000 óta 
újra független és fejlődő 
óvodánk van.

Mióta áll az óvoda 
élén? 

Az önállósodás után 
négy évig Szarka Piroska 
veze�e. Én három éve pá-
lyázaton szereztem meg 
ezt az állást. 

A ficánkoló óvoda mit
is jelent? 

Minden óvodának 
adva van egy kötelező 
alapprogram, de mi ezen 
felül szere�ünk volna
valamit kialakítani, és ez 
nálunk a mozgáskultúra 
fejlesztésére irányul. Ezt 
azért választo�uk, mert
a gyerekek egyre keve-
sebbet mozognak, és ez a 
későbbiekben kihathat a 
tanulásra is, hiszen egyre 
több, ezzel a problémá-
val küzdő gyerek jelenik 
meg az iskolákban. Mi i�

az óvodában még nem 
beszélhetünk tanulás- és 
viselkedészavarról, de 
mindent meg kell ten-
nünk, hogy ezt megaka-
dályozzuk. Az udvaron 
új játékaink vannak, és 
az épület belső termeit 
úgy alakíto�uk ki, hogy
a gyerek minél jobban 
ki tudja elégíteni a moz-
gásigényét. Erre szolgál 
az ugrálólabda, a szá-
razmedence a labdával, 
a trampolin vagy a bor-
dásfal. Ezek az eszközök 
nem szokványosak az 
óvodákban. Minden azt a 
célt szolgálja, hogy a gye-
rekek bármikor tudjanak 
mozogni, és ennek meg-
vannak az eredményei, 

Egyre szépül és gyarapodik a peredi magyar óvoda. A gyereklétszám a de-
mográfiai esés ellenére is növekszik. Az új koncepcióban, - amely a „ kereszt-
ségben“ a ficánkoló óvoda nevet kapta, mindent megtesznek azért, hogy a
gyermekek egyre többet mozogjanak. Idén az 51. évébe lépő óvodán mit sem 
érezni ebből a korból. Fiatalos, pezsgő munka folyik benne, hűen céljaihoz. 
Az óvoda igazgatónője, Berky Angelika.

mert így sokkal nyugod-
tabbak.

Gondolom, hogy a 
nyertes pályázatban sze-
repelt ez a koncepció, de 
amikor a megvalósításra 
került a sor, az önkor-
mányzat nem sokallta a 
költségeket?

Fokozatosan alakítot-
tuk ki ezeket a feltéte-
leket. Természetesen az 
önkormányzat a fenntar-
tónk, de a mostani álla-
pot nem csak az önkor-
mányzat támogatásával 
jö� létre. Besegíte� több
támogató, a falu vállal-
kozói és sikerült pályá-
zaton is pénzt szerezni. 
Leginkább a szülőknek 
szeretném megköszönni 
az anyagi és az erkölcsi 
segítséget. Közös össze-
fogással és munkával si-
került kialakítani a mos-
tani szép környezetet.

Mindenki partner 
volt ebben a koncepció-
ban?

Egyértelműen. Ez a 
munka, és ezt minden-
hol elmondom, nem az 
én sikerem, hanem a MI 
sikerünk. Nagyon jó pe-
dagógus kollektívában 
dolgozom és bizalma-
sabb le� a kapcsolatunk
a szülőkkel is, mivel 
megpróbáltuk bevonni 
őket az óvoda életébe. A 
szülő bármikor bejöhet 



17Pedagógusfórum    Rendezvényeink / Iskoláink életéből

Drámapedagógiai játékok Gímesen

Tavaly októberben Török 
László (Dafti) drámapedagógus 
érkezett iskolánkba Magyaror-
szágról, hogy foglalkozást tart-
son diákjainknak. A rendhagyó 
duplaórán minden osztály egy-
szerre vett részt, mi, tanítók pe-
dig a háttérből figyelhettük a já-
tékot – vagyis a munkát.

Feszültségoldó és ismerke-
dős szabályjátékokkal kezdett a 
mintegy negyvenfős csoport, s  a 
diákok önfeledten vetették bele 
magukat a mozgást és nevetést 
kínáló feladatokba. Majd a köny-
nyed játék észrevétlenül komo-
lyabb árnyalatot kapott, amikor 
két csoport tagjai egy-egy bir-

kanyájként próbálták egymást 
megtartani az egyre zsugorodó 
legelőjükön (azaz egyre kisebb-
re hajtogatott pokrócukon) – itt 
már szükség volt némi együttmű-
ködésre is.

Ezek után következett az iga-
zi játék – a mese. Török László 
Az öregember és a pokróc című 
történettel készült a gyerekek-
nek. Az előbb még legelőként 
használt takaró most váratlanul 
szerepet kapott, a gyerekek meg-
ismerték a mese főszereplőjét, 
sőt egy-egy pillanatra a bőrébe is 
bújhattak, kipróbálhatták, milyen 
lehet a mesében szereplő csa-
ládban élni. Mindehhez nem kel-
lett más, csak az előbb említett 
pokróc, egy szék és egy bot, meg 
persze a diákok tapasztalata és 
fantáziája. Aztán megjelent a me-
sében a bonyodalom, a fölösle-
gesnek vélt öregembert kidobták 
családjából, s  most a diákok át-

élhették, mit érezhet az otthoná-
tól búcsúzó nagyapa. Megoldás 
is született persze az óra végé-
re, lehetőség nyílt, hogy a család 
változtasson viselkedésén. 

A játék során a pedagógus 
csak a megjelenítési formákat és 
a cselekményt ajánlotta fel a gye-
rekeknek, a lényeges dolgokat ők 
maguk tehették hozzá az órához 
– az igazi történet, a megtapasz-
talás, már bennük játszódott le. 
Így nemcsak szereplők voltak, 
de alkotókká is válhattak, s nem-
csak „elszenvedték, befogadták” 
a mese által felkínált gondolato-
kat, de ők maguk formálták meg 
azokat. 

Nem volt elég egy foglalko-
zás, várjuk vissza Daftit április 
15-én, amikor kommunikációt  
és beszédkészséget fejlesztő na-
pot tart majd diákjainknak. 

Barta Anna, Gímesi Alapiskola

az óvodába, hogy lássa, 
milyen munka folyik. Ez 
csak kölcsönös bizalmi 
viszony lehet, hiszen a 
szülőnek nem könnyű rá-
bízni a hároméves gyer-
mekét egy idegen em-
berre. A szülőkkel együ�
alakíto�uk ki az új udva-
runkat, és a rendezvények 
családközelibbek le�ek.
Ilyen volt a gyereknap, 
amikor a szülők adtak 
elő mesét a gyerekeknek, 
vagy sportnapunk volt, 
amikor az apukák verse-
nyeztek a csemetéikkel és 

az anyukák drukkoltak. 
Csodálatosan szép élmé-
nyek ezek, hiszen nem 
csak a pedagógus és szü-
lő viszonya mélyül el, ha-
nem barátságok is szület-
nek. Egy óvoda nem a�ól
jó, hogy mozgásfejlesztő, 
hanem ha egy erős érzel-
mi biztonságot nyújt. Ha 
a gyermek biztonságban 
érzi magát, bármilyen ké-
pesség fejleszthető.

Hány gyermek láto-
gatja az óvodát és meny-
nyien jelentkeztek a be-
íratáson?

Most 46-an vagyunk. 
A beíratásról nem tudok 
konkrétan nyilatkozni, 
mert még nem kaptam 
vissza minden jelentke-
zési ívet. A Kolompos 
műsorára húsz meghívót 
küldtünk és mind el is 
jö�ek. Mostanáig tízegy-
néhányan jelentkeztek, 
de erről nehéz beszélni, 
mert van, hogy szeptem-
ber 2-án jönnek a szülők 
ezzel a kéréssel. Biztos, 
hogy a következő évben 
is legalább 46 óvodásunk 
lesz, vagy még több. 

Milyen a viszony a 
szlovák ovival, az önkor-
mányza�al és az iskolá-
val? 

A szlovák óvodával 
korrekt a viszonyunk. 
Nyilvánvalóan az önkor-
mányza�al a legjobb vi-
szonyra törekszünk. Az 
iskolával jó a viszony, hi-
szen mi vagyunk az első 
lépcsőfok az iskolába. Volt 
egy téves felfogás, amit 

most már az emberek kez-
denek felfogni, hogy nem 
az iskola az első. Nem 
a iskolai beiratkozáskor 
kell összegyűjteni az diá-
kokat. Nekünk, pedagó-
gusoknak nagyon össze 
kell fognunk, hogy minél 
több magyar óvodásunk, 
iskolásunk legyen. Ebben 
az évben csak két gyerek 
megy a szlovák óvodá-
ból magyar iskolába és 
ez szerintem nagyon ke-
vés.Tudatosítaniuk kell 
a szülőknek, hogy egy 3 
éves kisgyereknek csak az 
anyanyelvi közeg adhat 
érzelmi biztonságot. Mint 
minden ember,ő is a ter-
mészetes közegben érzi 
magát a legjobban. Úgy 
érzem, hogy ezek a dol-
gok most már jó irányba 
haladnak.

Kovács Zoltán
A cikk a http://tesedikovo.

info/index.php?n=51 honlapon 
megjelent interjú aktualizált 

változata 
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770 évvel ezelőtt történt

Ellenség a Vereckei-hágónál
„Tudom, hogy gazdag és hatalmas király vagy, sok katonád van, és egyedül kormányzol egy 
nagy országot. Ezért nehéz önként alám vetned magadat; mégis jobb és üdvösebb lenne 
neked, ha önként behódolnál nekem.”

(Batu kán levele IV. Bélához, 1237)

A 13. század első felében Belső-
Ázsiában egy hatalmas birodalom 
körvonalai kezdtek kirajzolódni. 
Temüdzsin, aki inkább Dzsingisz 
kán néven vált ismertté a történe-
lemben, súlyos harcok árán egyesí-
tette a mongol törzseket. Leigázta 
a szomszédos népeket, majd hó-
dító hadjáratokat indított Észak-
Kína, valamint Közép-Ázsia felé. 
Hamarosan Kelet-Európa is sorra 
került. Ő és utódai Eurázsia valaha 
volt legnagyobb birodalmát hoz-
ták létre. 1235-ben Dzsingisz egyik 
unokáját, Batu kánt egy új hadjá-
rat lebonyolításával bízták meg. 
A félelmetes mongol (tatár) had a 
következő évben megindult Euró-
pa ellen.

*
Abban az évben, amikor a ta-

tárok elhatározták Kelet- és Kö-
zép-Európa lerohanását, Magyar-
országon éppen uralkodóváltásra 

került sor. 1235. szeptember 21-én 
elhunyt II. András király. Három 
héttel később Róbert esztergomi 
érsek Székesfehérvárott látványos 
külsőségek közepette megkoronáz-
ta András fiát, Bélát. A trónra lépő
IV. Béla (1235–1270) nem volt 
nagyon népszerű az országban; fő-
leg apja bennfentesei nem szívlel-
ték. Nem véletlen, hogy az új ki-
rály uralkodása véres leszámolással 
kezdődött. Ampod fia Dénes ná-
dort, megvakíttatta. Beatrix király-
nét, apja harmadik feleségét, aki 
áldott állapotban volt, házasságtö-
rés vádjával szigorú őrizet alá he-
lyezte. András bizalmasai közül so-
kan tömlöcben végezték, s voltak, 
akik még ennél is rosszabbul jártak. 
Béla a II. András uralkodása alatt 
meggyengült királyi hatalom és 
tekintély visszaállítását tűzte ki fő 
céljául. Ez külsőségekben is meg-
mutatkozott: elégettette a főurak 
tanácsbeli székeit, a királyi hercege-

ken, az érsekeken és a püspökökön 
kívül mindenkinek megtiltotta, 
hogy a jelenlétében leüljön.

A legnagyobb visszhan-
got azonban kétségkívül a király 
birtokvisszavételi politikája vál-
totta ki, melynek következtében 
a főurak, az egyháziak és a királyi 
szerviensek érdekei egyaránt sérül-
tek. Béla emiatt magával IX. Ger-
gely pápával is szembe került. Vé-
gül néhány éven belül maga is arra 
a következtetésre jutott, hogy apja 
elhíresült birtokadományainak fe-
lülvizsgálatával több kárt okoz, 
mint amennyi hasznot ér el. 1239-
ben leállította a birtokvisszavétele-
ket. 

Ám alig múlt el az országban az 
egyik feszültségforrás, máris megje-
lent a másik. 1239-ben a kunok 
egyik csoportja, amely az előző év-
ben vereséget szenvedett a nyugat 
felé nyomuló tatároktól, Kötöny 

fejedelem vezetésével bebocsátást 
kért Magyarországra. Kötöny azt 
az ajánlatot tette Bélának: ha né-
pét letelepíti országában, alattva-
lóival együtt felveszi a katolikus 
hitet, és elismeri a magyar királyt 
urának. A magyar előkelők erélyes 
tiltakozása ellenére IV. Béla a Ti-
sza, a Temes, a Maros és a Körös 
folyók vidékén legelőket biztosított 
a nagyállattartó kunok számára. A 
jövevény nomád nép és az ekkor 
már földművelő magyarok között 
rendszeresekké váltak a konfliktu-
sok. A kunkérdés miatt Magyaror-
szág újra felbolydult méhkassá vál-
tozott. A legrosszabb időben. 1240 
végén a mongolok előbb Kijevet, 
majd Halicsot foglalták el, s viha-
ros gyorsasággal közeledtek Ma-
gyarország határaihoz. Béla csak 
ekkor kezdett komolyabban foglal-
kozni az ország védelmével. Pedig 
a tatárok előretöréséről már legké-
sőbb 1237-ben tudomást szerzett. 
Ekkor hozta el neki a „Szkítiá”-ban 
maradt magyarok után kutató (s az 
általa Magna Hungáriának neve-
zett Volga menti területen azokat 
meg is találó) Julianus domonkos 
szerzetes Jurij szuzdali fejedelemtől 
Batu kán  magyar királyhoz írt fe-
nyegető levelét.

Béla Tomaj Dénes nádort bíz-
ta meg az akkor Orosz-kapunak 
nevezett Vereckei-hágó védelmé-
vel, ahonnan a csapás leginkább 
várható volt. A tatár íjászok azon-
ban lenyilazták a magyar határvé-
dő egységet, s a menekülő nádor 
után vetve magukat, 1241. márci-
us 12-én Batu vezetésével betörtek 
az országba. Ugyanakkor az Orda 
és Bajdar parancsnoksága alatt 
álló északi szárny Lengyelország-
ra támadt, míg a déli hadoszlop 
Kadánnal az élén a Borgói-hágón 
átkelve Erdélyre zúdult. A fősereg 
előőrsei március 17-én már Vácot 
fosztogatták. A Siban vezette por-
tyázó csapat megjelent Pest közelé-
ben, majd visszavonult és csatlako-
zott a lassabban mozgó fősereghez. 

A tatárjárás (Képes Krónika)
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IV. Béla ábrázolása a Képes Krónikában

JANUÁR 
 OE ülése, Galánta, 4.
 A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács megalakítása, Komárom 

(18.)
 Az Ady Ösztöndíj Pályázat kiértesítése 
FEBRUÁR
 Regionális szakmai napok, Komárom (15–18.)
 OV ülés, Rimaszombat (19.)
 A beiratkozási program eredményeinek összesítése
 A SZA lebonyolítós pályázatának kiértékelése
 Népszámlálások előkészítő megbeszélései
MÁRCIUS
  TV ülések, regionális szakmai fórumok, pénztárosok megbe-

szélése 
  Tantárgyversenyek előkészítése, regionális fordulók
  Az interaktív honlapfelületek kialakítása
  A Pedagógusfórum cikkíróinak megbeszélése
ÁPRILIS 
 SZMPOT, Rozsnyó (2–3.)
 SZMPSZ-kiadvány összeállítása és megjelentetése
 Intézményvezetők OT ülése, Komárom (28.)
MÁJUS
 Tehetségfejlesztés és felzárkóztatás szórványprogram lezárása (3.)
 Nyári egyetemek előkészítése

 A rajzpályázat megnyitója, Pozsony (20.)
JÚNIUS 
 A hely, ahol élünk – projektbemutató, Fülek (3.)
 A tanévnyitó előkészítése (pályakezdők, diákok, pedagógusok)
JÚLIUS
 Vers- és prózamondó tábor, Komárom (2–7.)
  Jókai Mór Nyári Egyetem – Komárom (11–16.)
 Bolyai NyA (18–23.)
 Régió és érték – II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem, Rimaszom-

bat (25–30.) 
 Kincskereső tábor, Áj (18–23.)  
AUGUSZTUS 
 Tanulmányutak szervezése
SZEPTEMBER
 Országos tanévnyitó ünnepség (3.)
 Csallóközi óvodapedagógiai konferencia
OKTÓBER 
 Kincskeresők diákkonferencia (25–26.)
NOVEMBER
 Országos Óvópedagógiai Konferencia, Galánta (11.)
 Liszt emlékkonferencia – Pozsony, Burgenland (18–19. )
 TUDOK diákkonferencia (27–28)
DECEMBER
 Nógrádi Pedagógusok Találkozója, Fülek (10.)

Az SZMPSZ munkaterve a 2011-es évre:

A gyülekező magyar táborban bel-
viszály robbant ki. Többen áru-
lással vádolták meg a kunokat. A 
felbőszült tömeg ennek hatására 
családjával együtt lemészárolta a 
Pesten tartózkodó Kötöny fejedel-
met. A kun harcosok erre elhagyták 
Béla táborát, rabolva és fosztogat-
va déli irányban kivonultak az or-
szágból, de útközben még szétver-
tek néhány, a király megsegítésére 
igyekvő magyar hadsereget.

Béla nem halogatta tovább az 
ellentámadást – seregével kelet felé 
indult, akadálytalanul jutott el a 
Sajóig. A folyó torkolata közelé-
ben, Muhinál találkozott a két had. 
Április 11-re virradó éjjel a tatárok 
gázlót találtak a folyón, s bekerítet-
ték a magyar sereget. A csata sor-
sa gyorsan eldőlt. A magyar király 
katasztrofális vereséget szenvedett. 
Elesett Mátyás esztergomi és Ugrin 
kalocsai érsek. Béla király öccse, 
Kálmán herceg később halt bele sú-
lyos sebesüléseibe. Az uralkodónak 
csodával határos módon sikerült el-
menekülnie. A király szerencséjére 
a tatárok északi és déli szárnya las-
sabban haladt előre, így nem tud-
ták elvágni a menekülő útját. Béla 
először Frigyes osztrák hercegtől 
kért segítséget, ám ő II. András 
egy régebbi adósságára hivatkozva 

Hainburgban lefoglalta Béla kin-
cseit, és seregével megszállta az or-
szág három nyugati vármegyéjét. 
Győr vára is a kezére került, de ezt 
a magyarok gyorsan visszafoglal-
ták. A magyar király Ausztriából 
Horvátországba ment. Zágrábból 
segélykérő leveleket írt a pápának 
és II. Frigyes német-római császár-
nak. De ők ekkor éppen egymás el-
len vívták hatalmi harcukat…

A muhi csata után a tatárok 
az ország keleti részében szörnyű 
mészárlásokat rendeztek a lakos-
ság körében – csak néhány jobban 
megerősített vár tudott ellenállni. 
A Duna vonalánál azonban meg-
álltak. Csak az erős fagyok beáll-
tával, 1242 januárjában keltek át a 
folyón és léptek a Dunántúl terüle-
tére. Az újra veszélybe kerülő Béla 
előbb Spalatóba, majd Trau szigeté-
re menekült. Kadán serege ostrom 
alá vette a szigetet, de márciusban 
a tatárok váratlanul kivonultak az 
országból – anélkül, hogy a király a 
kezükre került volna. A történészek 
máig vitatják a hirtelen kivonulás 
okát. Egyesek szerint Batu a hadjá-
rat idején elhunyt Ögödej nagykán 
helyére pályázott – s ott akart len-
ni a választáskor a „tűz közelében”. 
Ezért inkább félbehagyta a hadjá-
ratot. A másik gyakran hangozta-

tott verzió szerint: a tatárok 1241-
1242. évi akciója csak előkészítése 
volt egy végső, mindent eldöntő 
Magyarország elleni hadjáratnak, 
amelyre azonban szerencsére nem 
került sor.

*
IV. Béla a tatárok kivonulása 

után visszatért Trauról. Egy romok-
ban heverő ország képe fogadta. 
„Ebben az évben Magyarorszá-

got, mely háromszázötven éven át 
fennállott, a tatárok hada elpusz-
tította” – írta egy bajor krónikás. 
Ha e mondatban volt is némi túl-
zás, Bélára nem kisebb feladat várt, 
mint az ország újjáépítése. Annak 
az országnak az újjáépítése, amely 
többé nem volt ugyanaz, mint ko-
rábban – a tatárjárás előtt.

Pelle István
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A kétpólusú tartalmi szabályozás  
bevezetésének dilemmái, problémái és  

a bevezető szakasz tapasztalatai

2008-ban sem volt, és 
máig sem világos, kik azok a 
szakemberek (nem oktatáspo-
litikusok, nem a minisztérium 
apparátusa), akik szakmailag 
előkészítették az új szabályo-
zást, s akiknek (talán) felada-
tuk lett volna, hogy az egész 
bevezetést, implementációt 
szakmailag gondozzák, fel-
ügyeljék (a sajtóban és a fó-
rumokon mindig Mikolaj ma-
gyarázta a tervezetet, pedig 
hát, utászként nem biztos, 
hogy ért(ett) hozzá...).

• A hozzá nem értésnek, a 
káosznak jó példája volt a 
2008-as komáromi NYE-en 
Pajtinka, Vaškaninová és a 
többi ÁPI-s szereplése. Az 
egyértelműen látszott (és 
látszik), hogy az ÁPI (ŠPÚ) 
az új tartalmi szabályo-
zás egészének nem volt a 
szerzője, felelőse, motorja 
– ők az egyes tantárgyak 
tanterveit, tanmeneteit (az 
ISCED-ek mellékleteiben 
szereplő tantárgyi előírá-
sokat) dolgozták ki; a ki-
adott állami oktatási prog-
ramokból az is ordítóan 
látszik, hogy még a há-
zon belül sem működtek 
együtt (lásd az egyes tan-
tárgyak tartalmilag és for-
mailag eltérő megjelené-
sét).

• Feltételezhető, hogy ma-
gának az iskolai oktatá-
si programnak (ŠkVP, ma-
gyarországi kifejezéssel 

pedagógiai program) a fi-
lozófiája, az hogy mit tar-
talmazzon, hogyan ké-
szüljön stb., inkább a  
Szakképzés Állami Intéze-
tében (Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania – 
ŠIOV) született meg.

Az előző két ponttal csu-
pán arra akartam utalni, hogy 
ennek a nagyon bonyolult, 
szakmailag igényes feladat-
nak nem volt egyértelmű, vilá-
gos (intézményes) felelőse.

Szakmafilozófiai megkö-
zelítésben az alapvető prob-
léma, hogy nem világos (ma 
sem!): nemzeti alaptanterv 
típusú (NAT, magtanterv, pl. 
Anglia, Magyarország, Hollan-
dia), vagy kerettanterv típusú 
(pl. Csehország, vagy MO az 
előző FIDESZ-kormányzat ide-
jén) szabályozást akartunk-e 
bevezetni?! 

Ugyanis szóban, retorika-
ilag a törvénytervezet nyilvá-
nosságra hozatalakor Mikolaj 
nagy alkotó iskolai szabad-
ságokról, kreatív tantestületi 
munkáról, a helyi igények tel-
jesüléséről beszélt (azt mond-
ta, „...mostantól minden iskola 
maga dönthet a jövőjéről...“) 
– ebből egy NAT-típusú sza-
bályozásra lehetett következ-
tetni. 

Ezzel szemben a 2008 júni-
usában megjelentetett „állami 

oktatási programok“ (ISCED-
ek, ŠVP) annyira részletesek, 
merevek, beszabályzóak, elő-
íróak, túlzsúfoltak lettek, hogy 
csakis állami kerettantervi 
szabályozásról beszélhetünk, 
mégpedig nagyon csekély 
mozgástérrel (amit egy nem 
szokványos megoldás, az ún. 
„szabad órakeret“ biztosít).

Csak példaként az előző-
ekhez: a „szabadság“ az alap-
iskolák számára cca 10% (a 
magyar iskolák számára az is-
mert okok miatt kb. ennek a 
fele!!!), a középiskolák számá-
ra cca 20–25% – az előírt és a 
szabad órák száma alapján. Vi-
szont: a szabad órakeretet úgy 
hozták össze, hogy az egyes 
tantárgyak (addigi) óraszámát 
csökkentették, ugyanakkor a 
kötelezően előírt tananyagot 
szinte változatlanul meghagy-
ták, átemelték. Emiatt a tanu-
lók már addig is nyomasztó 
túlterheltsége nem csökkent, 
hanem ellenkezőleg, megnőtt 
(főleg, ahol a szabad órakere-
tet nem mélyítésre, differen-
ciálásra fordították, hanem új 
tantárgyakat vezettek be, vagy 
megemelték egyes tantárgyak 
óraszámát és új tananyagtar-
talmakat emeltek be).

A NAT-típusú szabályo-
zástól az is idegen, hogy év-
folyamra és óraszámra le-
bontva előírják a kötelező 
tantárgyakat – akkor minek 
vannak a műveltségi területek 
(vzdelávacie oblasti)? Ugye, 

látható is hogy ennek semmi 
szerepe, jelentősége nincs. Pe-
dig lehetne: a szabadságot pl. 
úgy is meglehetne adni, hogy 
az  egyes műveltségterüle-
tekhez az összóraszám szá-
zalékában megadott sáv tar-
tozna (pl. idegen nyelvek: az 
összóraszám 15–22%-a, az is-
kolák ezen belül mozoghatná-
nak). És hát, a műveltségterü-
leteknek az az értelmük, hogy 
nem bontják le központilag 
tantárgyakra és óraszámokra 
– ez az iskola kompetenciája 
(így lesz pl. az „Ember és ter-
mészet“ műveltségterületből 
az egyik iskolában biológia, 
földrajz, kémia, fizika, a másik
iskolában pedig általános ter-
mészetismeret, környezetis-
meret, stb.).

• Az állami oktatási progra-
mok tartalmi részéhez két 
fontos megjegyzésem van. 
Az egyik:  aránytalanul (túl-
zottan) nagy mértékben 
(magas óraszámban) van-
nak benne a nyelvek (ha 
jól számoltam, az én fiam
három év múlva, az alap-
iskola 6. osztályában ma-
gyarul, szlovákul, angolul 
és németül fog kötelezően 
tanulni, hetente kb. 14–16 
tanórában!!!). Itt két prob-
lémát látok: az egyik, hogy 
szerintem a szlovák alapis-
kolákban is felesleges a két 
idegen nyelv – kötelezően. 
Miért ne lehetne a máso-
dik idegen nyelv tanulása  

A tartalmi szabályozás új rendjének előkészítése (a 245/2008-as közoktatási törvény kidolgozása) so-
rán az érintettek (parlament, oktatási tárca, háttérintézmények) számára sem volt világos és tiszta, hogy 
szakmailag mit is jelent a kétszintű (helyesebben kétpólusú) tartalmi szabályozás? Mi a lényege? Melyek 
e szabályozási módnak azok az alapvető jellemzői, amiket be kell tartani? Amik ha sérülnek, rossz irány-
ba megy a dolog.
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(szülői) választás kérdése? 
Az a gyerek, akinek nincs 
nyelvi adottsága, vagy, 
egyszerűen csak  normá-
lis mezőgazdász, kőműves 
vagy asztalos szeretne len-
ni, miért nem választhatja 
a műhelymunkát, a tech-
nika alapjait? A magyar is-
kolák helyzete pedig még 
összetettebb, hiszen itt 
egy nyelvvel automatiku-
san több van. (Én személy 
szerint, szülőként nem sze-
retném, hogy a gyerekem 
az alapiskolában négy 
nyelvet tanuljon.)

A másik: mindenhonnan 
azt hallani, hogy Európa nem 
versenyképes, a kutatások, fej-
lesztések, a műszaki-technikai 
innovációk mind az USA-ban 
és Ázsiában születnek;  EU-s 
dokumentumok, ajánlások, 
programok sora támogat-
ja, ösztönzi (papíron) a ter-
mészettudományos képzés 
rangjának és helyének vissza-
állítását; „hiánycikké“ váltak 
a mérnökök, a műszaki mun-
kás, technikus és értelmiség 
– eközben mi leépítjük a ter-
mészettudományos oktatást, 
az ISCED-ekben rendkívül 
alacsony óraszámokat kaptak 
ezek a tárgyak. (Külön említést 
érdemelnek a 0,5 órás dotáci-
ók – ezeket meg kéne szüntet-
ni, ill egész órára kerekíteni.)

• A tartalmi reform kivite-
lezésében is súlyos hibák 
merültek fel. Az alábbi-
akban ezekből utalok né-
hányra.

A tartalmi reformot be-
indító törvényt (245/2008) 
2008 májusában fogadták el, 
az állami oktatási programok 
(ISCED-ek) 2008 júniusában 
jelentek meg. Az iskoláknak 
segítségként szánt „iskolai 
mintaprogramok“ 2008 júliu-
sában kerültek az internetre. 
Az iskoláknak pedig 2008. 
szeptember 1-jére kellett ki-
dolgozniuk az iskola jövőjét, 
stratégiáját meghatározó pe-
dagógiai programot!!! Vagyis 
a nyári szünet alatt.

Az iskolák, a pedagógu-
sok ehhez a hatalmas feladat-
hoz nemcsak időt, de szakmai 
segítséget, támogatást sem 
kaptak (az igazgatók részére 
szervezett kerületi tájékoztató 
összejövetelek minősíthetet-
len színvonalúak voltak – az 
előadók felolvasták a törvény 
vonatkozó részeit és az álla-
mi oktatási programokat!). A 
munkát segítő (hazai, szlovák) 
szakirodalom szinte nincs, a 
tantestületek nem kaptak fel-
készítést, továbbképzést. Ta-
nácsadói hálózat nem épült ki. 
A dolog pikantériája, hogy há-
rom év elteltével, most jelen-
nek meg a rendszerben az ún. 
multiplikátorok (ezeket a ŠIOV 
képezte ki), most szerveződ-
nek olyan továbbképzések, 
hogy „hogyan alkossunk pe-
dagógiai programot?“ Vagyis, 
amikor az iskolák már a vége 
felé járnak a programírásnak, 
hiszen ősztől már valameny-
nyi évfolyam az új szabályozás 
szerint halad.

Az OM és a törvényhozók 
hibájából az iskolai oktatási 
program nem került a törvény 
által felsorolt pedagógiai do-
kumentumok közé. Pedig ép-
pen ez az új iskolai alapdoku-
mentum késztethette volna a 
tárcát arra, hogy újragondolja, 
milyen pedagógiai dokumen-
tumokat kell egy iskolában ki-
dolgozni, melyek a kötelezőek, 
melyek a belső dokumentu-
mok, stb. Ehelyett a törvény-
ben megmaradt az összes régi 
megnevezés, a régi pedagógi-
ai dokumentumok felsorolása 
- miközben ezek egy jelentős 
részét az új filozófia átírja.

Téves volt azt feltételezni 
és arra alapozni, hogy a peda-
gógusok tudnak pedagógiai 
programot alkotni és tanter-
vet fejleszteni (elég lett vol-
na összeszedni a csehországi 
vagy a magyarországi tapasz-
talatokat e téren, ahol szintén 
kiderült, hogy nem tudnak!). 
Nem tudnak, mert sosem ta-
nulták, a pedagógusképzés-
ben erről szinte semmit nem 
hallottak. A tantervfejlesztés 
egy önálló pedagógiai terület. 

Saját tapasztalatból (Takács 
Erikával és Geri Valériával kö-
zösen lefolytatott nagyon sok 
tantestületi képzés alapján) 
mondhatom, hogy a tantestü-
letekben még a közös gondol-
kodás, a szakmai párbeszéd 
és együttműködés kultúrája 
is rendkívül alacsony. A peda-
gógiai programalkotást meg 
kellett volna előznie számos 
olyan előkészítő programnak, 
amelyek a tantestületi együtt-
működést fejlesztik.

Tudás, ismeretek, gyakorlat 
hiányában az iskolák (döntő 
többségében) azzal nem tud-
tak megbírkózni, ami egyéb-
ként a reform lényege: vagyis 
a „helyi“, a „saját“, az „egyedi“ 
rész kidolgozása (a kétpólusú 
szabályozás másik, a közpon-
ti részt ellensúlyozó pólusa), 
a saját küldetés, a saját célok, 
értékek, nevelésfilozófia meg-
fogalmazása, a speciális tan-
anyagtartalmak beemelése, a 
másság pedagógiai kifejtése. 
(A központi rész teljesítetését 
segítették az iskolai minta-
programok, ezeket tömege-
sen „lekoppintották“.)

A bevezetés szakaszában 
abszurd mozzanatok is voltak: 
az óvónőket például az állami 
tanfelügyelők „iskolázták“ ki, 
ők mondták meg, hogy kell ki-
néznie a programnak, mit kell 
beleírni. Ebben az az abszurd, 
hogy az egységesség, a köz-
pontosítás, az állam hivatott 
„őrzői“ okították a „szabadsá-
got“. Tapasztaltuk is utána szá-
mos képzésen, hogy mi, szak-
értők, javasolhatunk bármit, 
okosat, hasznosat – ...az a jó és 
úgy a jó, ahogy a tanfelügye-
lő mondta. Persze logikus és 
érthető az óvodavezetők vi-
selkedése – ezek a tanfelügye-
lők fognak jönni ellenőrizni az 
óvoda programját (az ellenőr-
zés 2010 őszén be is indult).

Tapasztalatból tudjuk, 
hogy az első pedagógiai 
programok nagyon felemás-
ra sikeredtek (tisztelet a ke-
vés kivételnek). Inkább az is-
kolatanács, a fenntartó és a 
tanfelügyelet számára (hogy 

meglegyen a törvényes kö-
telesség), semmint az intéz-
mény szakmai munkájának 
alapját képező dokumentum-
ként. Amennyiben a jelenle-
gi oktatási kormányzatban 
megvan a tényleges akarat és 
a szakmai tudás a jobbításra, 
akkor az alapokhoz, a szakma-
filozófiai és a koncepcionális
kérdésekhez kell visszatérni. 
Ott kell rendbe tenni, amit 
lehet. Módosítani kell a köz-
oktatási törvény vonatkozó 
részeit, és át kell dolgozni az 
állami oktatási programokat. 
Az egyes tantárgyak módosí-
tása,  tananyagtartalmi átgon-
dolása és átdolgozása csak 
ezután következhet. S ami na-
gyon fontos: sokkal több em-
beri és anyagi forrást kell e 
folyamathoz rendelni (tanács-
adók, szakértők működtetése, 
továbbképzések, konferenci-
ák, kiadványok, segédanyag-
ok, több iskolát érintő közös 
projektek, nemzetközi tanul-
mányutak, iskolavezető-kép-
zés). Ez idáig az egész tartal-
mi reformot „kisajátította“ az 
állam (konkrétan az OM, ŠPÚ, 
ŠIOV és az MPC). Kiszorítot-
ták a civil szakmai szervezete-
ket, a nem állami intézmény-
ben dolgozó szakembereket, 
az egyetemeket, az iskolákat. 
Óriási nagyságú állami és EU-s 
források „fogytak el“, rendkívül 
rossz hatásfokkal. Az „ered-
mény“ látható... 

Az egyik legnagyobb baj, 
ami történt: a koncepciótlan, 
elhamarkodott, szakmailag 
előkészítetlen lépések miatt 
a pedagógustársadalom hite 
nagyon megingott a peda-
gógiai program hasznosságá-
ban, szükségességében, prog-
resszivitásában. Eluralkodott 
az a szemlélet, hogy ez is csak 
egy iromány a fiókba. Szerin-
tem a helyzetet  menteni, a 
szemléleten változtatni csak 
nagyon átgondolt lépésekkel, 
professzionális megközelítés-
sel lehet.

Fodor Attila, Comenius Pedagógiai 
Intézet
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„Mit mesélnek az épületek”
ORSZÁGOS KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Pályázati felhívás

A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége, a Szlovák 
Nemzeti Múzeum Szlovákiai 
Magyar Kultúra Múzeuma és a 
Szlovákiai Magyar Protestáns 
Oktatási és Közművelődési 
Egyesület meghirdeti a Szlová-
kiai Magyar Iskolák és Óvodák 
V. Országos Képzőművészeti 
Pályázatát, „Mit mesélnek az 
épületek?” címmel. 

A rendezvény fővédnöke: 
Kollai István igazgató, Magyar 
Köztársaság Kulturális Intéze-
te, Pozsony.

Az alkotásokat A/3 vagy 
A/2 formátumú rajzlapon kér-
jük beküldeni a következő 
címre: Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége – ZMPS 
P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, 
melyhez mellékelni kell azt a 

pályázati űrlapot, amelyet az 
SZMPSZ honlapjáról (www.
szmpsz.sk) lehet letölteni. A 
technikát mindenki egyénileg 
választhatja meg.

Beküldési határidő 
2011. április 20. 

 Érdeklődni Jókai Tibor 
irodavezetőnél lehet a 035 7713 
572 vagy a 035 7714 755 tele-
fonszámokon.

A munkákat május 5-én  
szakmai zsűri értékeli (képző-
művészek, művésztanárok). A 
legjobb alkotások beküldői és 
felkészítő tanáraik meghívót 
kapnak egy tanulmányúttal 
egybekötött ünnepi kiállítás-
ra, amelyet 2011. május 16-án 
tartunk Pozsonyban a SZNM 
Szlovákiai Magyar Kultúra 

Múzeumában. A tanulmány-
út keretén belül a résztvevők 
megismerkedhetnek Pozsony 
történelmi nevezetességeivel 
és múzeumaival. A zsűri által 
kiválasztott munkák alkotói és 
a felkészítő pedagógusok juta-
lomban részesülnek, amelyet 
a kiállítás keretén belül vehet-
nek át. 

A beküldött munkákat a 
szervezők nem küldik vissza.

Pályázati kiírás
A képzőművészeti pályá-

zatra a következő kategóriák-
ban és témákkal lehet pályáz-
ni:
1. kategória: óvodák 
• Illusztráció készítése a Má-

tyás király Gömörben című 
meséhez  „Ezt láthatta Má-
tyás Gömörben”

2. kategória: alapiskolák alsó 
tagozata 

• „Mesélő házak” Bemuta-
tom, hol élek.

3. kategória: alapiskolák fel-
ső tagozata és a nyolcosz-
tályos gimnáziumok első 
négy évfolyama 

• „Élő történelem” Történel-
mi épületek a környeze-
temben.

4. kategória: középiskolák
• „A történelem üzenetei” 

Épületek, emlékképek, 
szimbólumok.

5. kategória: speciális iskolák 

• „Mátyás király Gömörben” 
Meseillusztráció készítése 

Jókai Tibor s.k. irodavezető, 
SZMPSZ

A mai 4-5 éves gyerek még olvasni sem tud, de már kezeli a számítógépet, alapvető műveleteket elvégez rajta, és feljut a vi-
lághálóra. Manapság sokfelé „újságolvasóvá” sem elsősorban a hagyományos nyomatott sajtótermékek lapozgatása révén válnak 
az új generációk, hanem a kattintgatások során az interneten.

Ennek a változóban lévő szokásnak megy elébe a Kabóca szerkesztősége a www.kabocalap.com weboldal készítésével. 
Olyan internetes újságot kívánunk szerkeszteni, amely a kisgyereket, a weboldalak legfiatalabb látogatóját szólítja meg a saját 
gyereknyelvén, játékosan. A rövid írások, híradások mellett sok képet, fotót, rajzot, alkalmanként kisfilmeket is közreadunk a 
korosztály érdeklődési körének megfelelően állatokról, természetről, természetjárásról, gyerekrendezvényekről, színházi bemu-
tatókról, fesztiválokról – akárcsak egy hagyományos gyereklapban szokás. Ezek mellett azonban a játékok, feladatok gyakran 
interaktív megoldására már a számítógép és az internet nyújtotta lehetőségek kihasználásával ösztönözzük olvasóinkat. Lehető-
séget kínálunk a gyerekeknek arra is, hogy bekapcsolódjanak a weboldal készítésébe, hozzászóljanak, véleményt mondjanak, 
maguk is írjanak, beszámoljanak a környezetükben történt dolgokról. Némelyik rovat szerkesztése során ugyanakkor arra is 
törekszünk, hogy anyagai a pedagógus munkáját segítve, mintegy a tananyag, a munkafüzet kiegészítőiként, felhasználhatók 
legyenek az iskolai oktatásban. Az ajánló programok, pályázati felhívások a gyerekeknek, tanítóiknak és szüleiknek ugyancsak 
egyaránt szólnak.

Nagy újdonság honlapunkon a márciustól induló, chat-alapon működő házitanító-rendszer – a Napközi rovat –, amely a 
leckeírásban nyújt on-line segítséget a Kabócához forduló kicsiknek. Hetente két alkalommal, kedd és csütörtök délután peda-
gógus kollégánk ügyeletet tart a számítógép mellett, és azonnal vagy másnapra válaszol a kérdezőnek. 

A számítógép és a világháló nyújtotta sok interaktív és kommunikációs lehetőség mellett és mögött a legfőbb célunk az ol-
vasóvá nevelés. Kiemelt rovataink a Mesetár, Versek, Lapozó, Népmesék. Ezekben kortárs és klasszikus meséket, népmeséket 
és verseket adunk közre. Felhívjuk a figyelmet a gyerekirodalom legújabb alkotásaira, bemutatjuk a magyar könyvkiadók friss 
gyerekkiadványait és szemelvényeket is közlünk belőlük. Folyamatosan sok jó olvasnivalót kínálunk a legkisebbeknek. Hogy 
olvasni szerető nagyokká nőjenek.

A Szerkesztőség

A KABÓCA
www.kabocalap.com 
a legkisebb olvasók internetes újságja
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„Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája!”

Iskolánk az elmúlt 54 évben 
türelemmel nevelt, tudást nyúj-
tott, s tette mindezt családias 
gyermekszeretettel.  Az iskola öt 
évtizedes eredményei elsősorban 
azoknak a pedagógusoknak kö-
szönhetőek, akik nap mint nap 
különös elhivatottsággal végez-
ték önfeláldozó, nemzetmegtartó 
munkájukat. Iskolánk azon elve, 
hogy szeretet és bizalom játssza 
a meghatározó szerepet – szülő, 
gyermek és tanár viszonylatában 
– abban is megmutatkozott, hogy 
végzős tanulóink mindegyike te-
hetsége, szorgalma és képessége 
szerinti pályát választott magá-
nak. Büszkélkedhetünk számos 
pedagógiai, mezőgazdasági, or-
vosi, gyógyszerészeti, közlekedé-
si, állatorvosi, építészeti, teológi-
ai, katonai, vegyészeti, zenemű-
vészeti, gépészeti, közgazdasági, 
színművészeti, atomfizikai, jogi 
főiskolát, egyetemet végzett volt 
diákunkkal.

Az elmúlt 54 év arra kész-
tet minket, hogy táplálkozzunk 
belőle. Tanulóink száma jelen-
leg 138, az oktató-nevelő munka 
9 osztályban folyik. Nagy hang-
súlyt fektetünk arra, hogy ne csak 
a tanítási órákon, de a szakkörök-
ben is fejlesszük diákjaink tudá-
sát. Jelenleg sportkörök, színját-
szó körök, újságírói kör, angol 
szakkör, makettező kör és infor-
matikai szakkör is tevékenyke-
dik. A művészetek iránt érdek-
lődők komoly nemzetközi verse-
nyekben és projektekben is meg-
mérettetik magukat. A nyelvek 
iránt érdeklődők és a színészet 
felé kacsintgatók a vers- és pró-
zamondó, valamint a helyesírási 
versenyeken próbálhatják ki ma-
gukat. A matematikáért rajongók 
is részt vesznek évente több ver-
senyben és külön említenénk a 
Katedra versenyt, melyen orszá-
gos szinten is remekeltek tanuló-
ink.  A testnevelésen belül diák-
jaink kedvence az asztalitenisz, 
de az idén újraindult lövészkör 
eredményeként járási szinten el-
ső és második helyezéseket értek 
el tanulóink. Nem hagyjuk ki a 
szlovák, az angol, a történelem, 

a földrajz, biblia és környezetvé-
delem versenyeket sem. Dicse-
kedhetünk interaktív táblával és 
interaktív tananyagokkal is, me-
lyek jelentősen modernizálják az 
oktatást. Tanulóink és tanítóink  
számára is felüdülés az új mód-
szerek alkalmazása.

A tavalyi iskolaévben részt 
vettünk egy EU projektben, a 
„Határon Átnyúló Együttmű-
ködési Program  Magyarország 
– Szlovákia 2007–2013” kere-
tén belül. Partnerünk volt a váci 
Kardos Szent Jakab Egyesület és 
a Pisztráng kör – Waldorf Ter-
mészetvédelmi Egyesület, Szi-
getköz. Iskolánknak ez a projekt 
nem csak új eszközöket hozott, de 
gyermekeink részt vehettek két 
tíznapos táborban. Az első a Szi-
getköz varázslatos vízi világában 
volt, a másik keretén belül pedig 
Bécstől Vácig végig eveztek a Du-
nán, miközben a víz minőségét is 
mérték.

Rendszeresen szervezünk sí-
túrát, úszótanfolyamot, diákna-
pot, karácsonyi műsort, farsangi 
jelmezbált, nevelői koncerteket, 
színházlátogatásokat, és szerve-
sen kivesszük részünket falunk 
kulturális életéből is. Minden 
évben megemlékezünk iskolánk 
névadójáról, Balassi Bálintról. 
Ezen ünnepség alkalmából vehe-

Intézményünk a Nagykürtösi járás legrégibb, legpatinásabb épületével büszkélkedhet. 
2007-ben ünnepeltük iskolánk fennállásának 50. évfordulóját, mely ünnepség alkalmából 

emlékkönyvet adtunk ki volt diákjaink, tanítóink visszaemlékezéseivel.

Balassi-díj – az elmúlt év díjazottjai

Diáknap alkalmából a Kicsi Hang is vendégszerepelt iskolánkban 

ti át minden évben a legjobb ta-
nuló, szülő és pedagógus az Oláh 
Szilveszter szobrászművész által 
felajánlott díjat. Ezt a Szlováki-
ában egyedülálló díjat a Csema-
dok elnökének, Hrubík Bélának 
köszönhetjük. 

Iskolánk legnagyobb problé-
mája a diákok rohamosan csök-
kenő száma.  Nem azért csökken 
a létszám, mert szlovák iskolá-
ba íratják a gyermekeket, hanem 
azért mert kevés gyermek születik. 
Ez a tendencia a környező falvakra 
is igaz, s még míg pár éve egész bu-
szokat megtöltöttek a környékből 
érkezett diákok, ma nagyon cse-
kély a számuk. Reméljük, hogy az 
önkormányzattal összefogva sike-
rülhet némi változást elérni.

Gyurász Szilvia

Beíratkozás a következő tanévre
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Balassi Bálint MTNY Alapiskola, Ipolynyék


