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Pedagógusainknak és minden 
kedves olvasónknak 

békés karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kívánunk!
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Országos Óvodapedagógiai Konferencia Galántán
„A nevelés művészete” címmel valósult meg az SZMPSZ Óvodapedagógusok Országos Társulá-
sának országos konferenciája 2011. november 10–11-én, Galántán, amelyet hagyományosan az 
SZMPSZ Galánta - Vágsellye Területi Választmánya szervez minden év novemberében.

A gazdag programot kí-
náló konferenciát Berky 
Angelika, a társulás elnö-
ke nyitotta meg, majd Pék 
László, az SZMPSZ elnöké-
nek üdvözlő szavai után a 
galántai óvodások ötletes 
meseműsora köszöntötte a 
konferencia résztvevőit. A 
szomorú királykisasszony 
című mesét Varga Edit és 
Szemet Erika galántai óvó-
nők tanították be. 

A kisgyerek, mint a vi-
lágra nyitott érzékszerv 
címmel mutatta be program-
ját Ivaskó Ilona, a posztgra-
duális Waldorf-óvónőkép-
zés pedagógiai vezetője, aki 
egyben ismertette a poszt-
graduális képzés lehetősé-
geit is. 

A nap további része cso-
dálatos hangulatban telt. 
Ennek a csodának első meg-
valósítója Szvorák Katalin 
volt, aki hiteles tolmácsolás-
sal adta elő azokat a gyer-
mekdalokat és énekes gyer-
mekjátékokat, amelyekhez ő 
személyesen is kötődik. 

A konferencia megható 
színfoltja volt az óvónők leg-
nagyobb hazai szakmai elis-
meréseként alapított Vankó 
Terike-díj átadása. 

Nem mindennapi élmény 
volt a résztvevők számára 
este  a galántai Szent István 
római katolikus templomban 
Szvorák Katalin koncertje, 
mely „A nap megszentelése“ 
címmel valósult meg. 

A konferencia második 
napja a gyakorlatban hasz-
nosítható tudásról szólt. El-
sőként az óvónők számára 
jól ismert szakembert, Zila-
hi Józsefnét, a soproni Bene-
dek Elek Pedagógiai Főisko-
la docensét üdvözölhették a 
résztvevők. 

 Gyetvai Judit, a losonci 
Kármán József Alapiskola 

és Óvoda óvónője a nemzet-
közi együttműködésen ala-
puló Kézenfogva együtt cí-
mű Comenius projektet mu-
tatta be, amelybe a losonci 
óvodával együtt négy ország 
öt óvodája kapcsolódott be.

 Fodor Mária, a 
dunaszerdahelyi Kodály Zol-
tán Alapiskola mellett műkö-
dő akkreditált Tehetségpont 
képviselője Óvodai tehetség-
gondozás című előadásában 
azt a képzőművészeti tevé-
kenységet ismertette, amely 
lehetővé teszi a tehetségazo-

nosítást, és tehetséges gyer-
mekek fejlesztését a képző-
művészet eszközeivel. Eh-
hez szervesen kapcsolódott 
a következő előadás témája 
– Művészeti nevelés az óvo-
dában –, amelyet Szabóné 
Oláh Márta, a győri Bartók 
Művészeti Bázisóvoda peda-
gógusa, az Óvodai nevelés a 
művészetek eszközeivel c. al-
ternatív program szakértője 
tartott.

A konferencia zárszavá-
ban az elnök, nem kis fele-
lősségérzettel már a jövő évi 

rendezvény megszervezésé-
ről szólt. Valószínűleg az el-
következendő konferenciák 
is megteremtik a zavarta-
lan együttlét örömteli perce-
it. Ez pedig reményt ad arra, 
hogy a szervezők, a Galánta 
Vágsellye régió óvodapeda-
gógusai így búcsúzzanak:

Jó munkát, jó szelet a vi-
torlákba, és találkozzunk jö-
vőre ugyanitt!

Szanyi Mária 

(A rendezvényről bővebben 
a 14–16. oldalon)

Fodor Mária A szomorú királykisasszony 
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A karácsonyi 
ünnepkör mélységei

A karácsonyi ünnepek igazi mélységéhez 
eljutni nem könnyű feladat. Legtöbbször még 
a keresztény hívek is megragadnak a felszínen, 
s a karácsonyt - egy neves prédikátort idézve 
- a „szeretet-ünnep” horizontális humanizmu-
sában tárgyaljuk csupán. Az ünnep mélyebb 
megértéséhez  azonban szükség van egy má-
sik, a vertikális  dimenzióra, annak komolyan vételére, így az ünnep tar-
talma az Isten és ember között lejátszódó üdvösségtörténet kiváltságos 
eseményének mutatkozik, amelynek hatása ma is eleven, s amely az em-
beriség útját ma is befolyásolhatja.  

Nem véletlen, hogy Urunk születése napját Ádám-Éva napja előzi 
meg. A régi misztériumjátékok is legtöbbször az ősszülők bűnbeesésének 
történetével kezdődnek, s ez az esemény kötődik össze bennük az angyali 
üdvözlet eseményével, az Isten Fia megtestesülésével és születésével. Ez a 
tény nem hanyagolható el. Történt egy olyan súlyos esemény az emberi-
ség korai történetében, amely komoly törést okozott az Isten és teremt-
ménye kapcsolatában. Az ember elveszített ártatlansága olyan, mint egy 
boldog gyermekkor emléke szívünkben. Tudunk róla, de soha vissza nem 
tér. Az emberiség életébe beférkőzött az eredeti bűn, s annak következmé-
nyeként a bűnnel való megjelöltség. Az eredeti bűn olyan valóság, amely 
lehetetlenné tette az Istennel való közösséget, bár az ember nem vált telje-
sen képtelenné a jóra. Az üdvösség története, ahogy azt az Ótestamentum 
leírja, szüntelen kísérlet az Örökkévaló Úr részéről, hogy teremtményével 
helyreálljon a béke. A kiengesztelődésnek ez a műve Isten kifürkészhe-
tetlen terve szerint Jézus Krisztus személyében történt meg – vallják a 
keresztények. A középkor egyháztörténelmének tanulmányozása során a 
kutatók hangsúlyozzák, hogy az iskolai tanulás milyen szoros egységben 
volt a kultusszal. Főleg a székesegyházak mellett lévő iskolákban, vagy 
a monostorok mellett működő iskolákban a diákok élete szervesen be-
kapcsolódott a káptalani testületek és szerzetesközösségek istentiszteleté-
be. Ennek előfeltétele volt akkortájt a latin nyelv elsajátítása. A diákokra 
nemcsak az iskolapadokban, de az élő zsoltáros istentisztelet és ünnepi 
misék alkalmaiból, és az erre való készülődésből is ragadtak az ismeretek: 
a latin szavak, kifejezések, a zsoltárok és a szentírási szakaszok ismerete, 
egyházi latinság, gregorián ének. Az istentisztelet begyakoroltatta velük 
az elméletben megtanultakat. Az istentiszteleten keresztül pedig az ünne-
pek mélyebb megértése is lehetővé vált számukra.

Ma is ez a megértés kulcsa: a nyilvános istentiszteleten elolvassák, vagy 
sokszor recitálva-énekelve megszólaltatják az ünnep tartalmához kapcso-
lódó szentírási szakaszokat, zsoltárokat, egyházi himnuszokat, énekeket, 
imádságokat. Legtöbbször immár anyanyelvünkön. Az istentiszteletből és 
a Szentlélek megvilágosító malasztjából fakad az a megértés, amely által 
egy igehirdető képes a hívek számára közel hozni a betlehemi Kisded 
személyének és művének titkát. Egy szülő is ebből a mélységből tud gyer-
mekéhez szólni karácsony titkáról. 

A római katolikus gyakorlatban Urunk születése napját három mi-
sével ünnepeljük. Az éjjeli misével, a hajnali pásztorok miséjével, és az 
ünnepnap csúcspontján az aranyas nagymisével. Az ünnep Krisztusnak 
hármas születéséről tud: elsősorban az Isten Fiának az öröktől való szüle-
tése az Atyától, másodsorban a test szerinti, történelmi, időkben történő 
születés Betlehemben, harmadsorban a kegyelem általi megszületése a 
hívek lelkében, amely s az újjászületés műve. Új teremtés, új kezdet, új 
felemelés ez, amely lehetővé teszi az Istennel való közösséget már e föl-
di életben és az örök élet elérését. A karácsony horizontális dimenziója 
innen nyeri értelmét: a jótékonyság és földi szeretet azokra az ember-
társainkra vonatkozik, akikért az Isten Fia eljött, gyermekké, szegénnyé, 
szenvedővé, elutasítottá, üldözötté, áldozattá lett. A szent megtestesülés 
és Krisztus húsvétja mögött ugyanaz a tény húzódik meg, a megváltó 
Isten szeretetből vállalt sorsközössége a teremtménnyel, hogy az ember, 
a sátán, a bűn és gonoszság erőteréből kiszabadulván az isteni élet része-
sévé lehessen. Mindezen titkokért hálával zengjen a hívek éneke az idei 
karácsonykor is. 

ThDr. Józsa Attila
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Liszt Ferencre emlékeztünk
Liszt Ferenc születésének kétszázadik évfordulója módot ad számunkra, hogy még jobban megismerhessük a 
XIX. századi Európa felvilágosult polgárát, eleganciával megáldott, lenyűgöző személyiségét, minden idők egyik 
legtermékenyebb zeneszerzőjét, ünnepelt zongoravirtuózát, keresztény gondolkodóját. Művein keresztül nem-
csak a korabeli zenei élet, de a XIX. századi magyar és európai kultúra és társadalom megannyi más területe is 
elénk tárul. 

Ő volt az, akinek apja 
korán felfedezte tehetségét, 
akinek műpártolók segítették 
kibontakozását, akit kultikus 
tisztelet övezett és szenvedé-
lyes rajongás kísért, akinek 
legendás zongorajátéka le-
nyűgözte kortársait, akinek 
koncertjei rendre megterem-
tették az áhítat emelkedett 
hangulatát. Ő volt az, aki 
Senancourt francia író szava-
ival élve „érezte, hogy szilaj, 
szelídíthetetlen vágyakban 
felemésztődni született”, de 
aki leglázadóbb pillanata-
iban sem feledte azt az erős 
kötődést, mely doborjáni 
gyermekkorától kezdve a 
katolikus hithez fűzte.  Ora-
tóriumok, kórusművek, mi-
sék írásával gazdagította a 
vallásos zeneirodalmat, de 
nem feledhetjük kiemelkedő 
szerepét a magyar reformkor 
kulturális intézményeinek 
megalapításában, különös te-
kintettel a Zeneakadémiára.

Az emlékév keretében a 
világ több pontján zenei ren-

A rendezvény fővédnöke –  Eckhardt Mária

szerzőnek a Merkúron krá-
ter őrzi a nevét, „örök belső 
vándorlása” emlékére a Mars 
és a Jupiter között a 3910-es 
számú kisbolygó az ő nevével 
rója űrbéli köreit. Vállalt ma-
gyarsága emlékére a buda-
pesti repülőtér Liszt nevével 
fogadja és bocsájtja útjukra a 
21. század vándorait. 

Mi, felvidéki magyar pe-
dagógusok – 1820. november 
26-án tartott egykori pozso-
nyi koncertjének időpontjára 
is emlékezve – e háromnapos 
szakmai rendezvényen mél-
tatjuk munkásságát.  

Tisztelt ünneplő közös-
ség!  Engedjék meg, hogy a 
Pedagógusszövetség vezetése 
és az emlékkonferencia szer-
vezői nevében köszöntsem 
Önöket rendezvényünkön: a 
Pozsonyba érkezett hazai és 
anyaországi kedves előadóin-
kat, a neves Liszt-kutatókat, 
a zenetudomány szaktekin-

télyeit és a zeneművek tol-
mácsolóit, a rendezvénynek 
helyet adó Pozsonyi Magyar 
Kulturális Intézetet, a Szent 
Márton székesegyház plébá-
niahivatalát és a szervezésbe 
bekapcsolódó felvidéki zene-
pedagógusokat.  

Köszönöm támogatóink-
nak és társszervezőinknek, az 
együttműködést a konferen-
cia előkészítése és megvalósí-
tása során.  

Hasznos tanácskozást , 
méltó emlékezést, kellemes 
és szép együttlétet, az ünnepi 
műsorokhoz jó szórakozást 
kívánok mindnyájuknak! 
Érezzék magukat nagyon jól 
itt Pozsonyban, vasárnap pe-
dig Liszt Ferenc életútjának 
további helyszínein! 

Pék L. megnyitó beszéde  
az SZMPSZ által szervezett  

Liszt-konferencián

A jeles évfordulók jegyében zajló tanári konferenciákat minden évben nagy érdeklődés kíséri

dezvényeket, tudományos 
konferenciákat, kiállításo-
kat szerveztek, szobrot ál-
lítottak, emlékhelyeket ala-
kítottak ki. Az október 22-i 
World  Liszt  Day-en, a Liszt 
Világnapon megszólaló 
Krisztus oratóriumát milli-
ók élvezhették. A nagy zene-
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Üzenet egykori iskolámba… 
– nem Ady Endre verse! Bár a cím, 
persze, a költőtől származik, abból 
a versből, amit oly sokszor hallot-
tunk, tanévzárón, ballagáson, vagy 
éppen öregdiák találkozón – pél-
dául az elsőn, 1982-ben… Hát igen, 
már annak is majd harminc éve! 
Azért említem, mert akkor kezdő-
dött az a szép folyamat, amelynek 
folytatásaként, immár ötödik alka-
lommal újra itt vagyunk, öregdiá-
kok és idős tanárok, akiknek az 
egyessel végződő években, tanév vé-
gén, vagy elején eszünkbe jut, hogy 
a mi iskolánk, a füleki gimnázium 
30, 40, 50 vagy már 60 éves! Üzenet 
egykori iskoláimba…, így többes 
számban, mert öregdiákként mást 
üzenek abba az immár virtuális, 
hosszú nevű iskolába, amely nem 
egy, hanem két-három épülethez 
köthető, amelynek valaha diákja 
voltam, és mást üzenek abba a pati-
nás épületbe, amelynek homlokza-
tán pontos i-vel és ipszilonnal van 
felírva az, hogy gimnázium, amely-
nek 35 évig tanára voltam… Per-
sze jól tudom, sőt hirdetem, hogy 
az elmúlt 60 év minden fordula-
ta, furcsasága dacára számomra, 
és nyilván a jelenlévők számára is 
csak egy füleki gimnázium volt, van 
és remélhetőleg lesz: ez a mi isko-
lánk, ahol magyarul tanultunk-ta-
nítottunk, magyarul dícsértek vagy 
korholtak a tanárok, magyarul di-
csértük vagy korholtuk a diákokat. 
Mert ez az, ami ilyen-olyan épület-
től, cégtáblától, illetékes és illeték-
telen hatóságtól függetlenül eggyé 
– a mi füleki gimnáziumunkká te-
szi a hat évtized iskoláit. 

Örvendetes, hogy mindkét is-
kolámnak vannak itt képviselői, 
akikhez üzenetem intézhetem. 
Üzenem a jelenlévő Kálosi János 
tanár úrnak, Somogyi Alfrédné és 
Duray Éva tanárnőknek, hogy kö-
szönöm. Köszönöm, hogy magya-
rul tanítottak arra, amire kellett, de 
arra is, amire hivatalosan nem kel-
lett volna: hogy nem elég otthon 
magyarnak lenni, magyarságun-
kat emberségünkkel együtt nyilvá-
nosan, tevőlegesen kell vállalni. Ez 
volt annak a bizonyos hajdani is-

Üzenet egykori iskolámba*

Megkoszorúzzák a régi iskola falán 
elhelyezett emléktáblátBöszörményi István

Balról: Molnár László, a gimnázium igazgatója, György Péter, 
Csúsz Péter és Szvorák Zsuzsa, megyei képviselők, Vladimír Maňka, 

a Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke, Robert Belko, mérnök, 
Fülek alpolgármestere

kolának „az eljött élet-csaták köz-
ti“ nem mindig víg, de meghatáro-
zó üzenete. Köszönet. – Üzenetem, 
persze, azoknak is szól, akik nin-
csenek itt, akiknek sírjuknál meg-
ígértük, hogy nevüket tisztelet-
tel emlegetjük: Kondracsin László, 
dr. Molnár Zoltán, dr. Lóska Lajos, 
Tóth Lajos, Kovács Sándor, Vassányi 
Aurél, Princz Ernő, Ágoston Tibor 
és társaik. „És üzenem az otthoni-
aknak“, második otthonom, életem 
nagyobbik fele színhelyének, hogy 
bár gyakran „zord volt a harc“ de 
megérte. Szép volt, jó volt külön-
böző körülmények közt, olykor-
olykor fortélyos félelmek közepet-
te is „középiskolás fokon tanítani“, 
továbbvinni, továbbadni a fáklyát 
– nem véletlenül céloztam a Cse-
madok jelvényére… Élmény volt 
egy tanári szobában ülni, együtt in-
tézni az ügyes-bajos dolgokat volt 
tanáraimmal, akik hajdan diákként, 
majdan kollégaként egyengették 
utamat, ahogy idővel én is igyekez-
tem volt diákjaim útját egyengetni. 
Az pedig még nagyobb élmény volt, 
amikor ők is megjelentek a mi vilá-
gunkat jelentő katedrán és mellet-
tem a tanáriban. Az SZMPSZ 2005-
ös országos tanévnyitóján a füleki 
templomban a pályakezdő peda-
gógusokhoz szólva elmondhattam, 
mennyire jóleső érzés az, amit csak 
pedagógus érezhet, amikor két volt 
tanítványának – ezúttal anyának és 
lányának – egy haladó és egy kezdő 
pedagógusnak egyszerre kívánhat 
boldog új tanévet. Ez akkor nekem 
megadatott. Szép volt, jó volt egy 
olyan tantestület tagjának lenni, 
amelyben három korosztály félsza-

vakból is megértette egymást, adott 
esetben ki tudott állni az igazsá-
gért… Üzenem a jelenlegi tantestü-
letnek, hogy nyugodt szívvel men-
tem nyugdíjba, mert jó kezekben 
láttam iskolánkat, üzenem, hogy 
büszke vagyok rájuk, egyenként és 
közösségben egyaránt; jóleső érzés 
hallani innen-onnan diákjaik sike-
reiről – az ő sikerükről. Üzenem 
Molnár László igazgatónak, hogy 
füleki gimnazistának lenni olyan, 
mint magyarnak lenni – személyes 
vállalás kérdése. Köszönöm neki, 
hogy ezt felvállalta, hogy szívvel-
lélekkel igazgatja, tudatosan épí-
ti, korszerűsíti a mi iskolánkat. És 
végül üzenem a szülőknek széles e 
környéken, hogy bízvást küldhetik 
gyermeküket a Füleki Gimnázium-
ba, melynek diákjai, ország- sőt ma 
már világszerte is bizonyították és 
bizonyítják, hogy a nagymúltú kis-

városban 60 éve elvetett magból 
mára a tudás terebélyes fája nőtt 
ki. Mindnyájunk nevében küldöm 
a klasszikus jókívánságot: vivat, 
�oreat, cresceat – éljen, virágoz-
zon, növekedjen a következő hat-
van évben is, mert szükség van rá, 
mert a mi iskolánk nem egy a sok 
közül, mert a tudáson kívül olyan 
hozzáadott értékeket – szülőföld-
szeretetet, nemzettudatot, közös-
ségi elkötelezettséget adott és ad 
diákjainak, amire globalizálódó vi-
lágunkban olyan szükség van, mint 
arra a csipet sóra, ami élvezhetővé 
teszi az ételt. „ Én vén diák szívem 
fölemelem… föl, föl �úk“ – és per-
sze lányok – csak így tovább, éljen 
minden füleki diák!

Böszörményi István

*Elhangzott a Füleki Gimnázium  
60 éves évfordulóján
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Iskolánk első igazgató-
ja Nagy Béla volt, aki koráb-
ban a zselízi gimnázium igaz-
gatóhelyetteseként szerzett 
olyan kiváló tapasztalatokat, 
melyek az induláshoz feltét-
lenül szükségesek voltak. Az 
alapító lelkész, Pásztori Atti-
la pedig makacs kitartásával 
szerzett elévülhetetlen érde-
meket mind az iskolaépület 
(melyet a szocializmus idején 
vettek el az egyháztól) vissza-
szerzésében, épület felújítá-
sa, rendbetétele, felszerelése 
érdekében,  mind az alapító 
tantestület szervezésében. A 
református gyülekezet nem 
könnyű döntést hozott, ami-
kor döntött a gimnázium in-
dításáról, hiszen nem zsinati, 
hanem gyülekezeti fenntartá-
sú iskolaként jelentős anyagi 
terhet jelent ez a gyülekezet 
számára. De a cél fontosabb: 
Lévának, ahol a múlt rend-
szerben fokozatosan leépítet-
ték a magyar nyelvű középis-
kolai hálózatot, nagyon nagy 
szüksége van magyar gimná-
ziumra. 

Azóta sok víz lefolyt a Du-
nán és a Garamon. Az eltelt 
tíz év nem volt könnyű, sok vi-
hart élt meg az iskola, de még-
is talpon maradt. Köszönhető 
ez sokaknak, a szülőknek el-
sősorban, akik bizalommal 
fordultak az intézmény felé, 
pedagógusoknak, akik a ne-
hézségek ellenére is kitartot-
tak a gimnázium mellett. 

Ünnepel egy iskola
Emberi és történelmi léptékkel sem túlságosan nagy kor a 10 
év. Egy iskola történetében, különösen, ha új iskoláról van 
szó, mégis igen nagy idő. A Lévai Magyar Tanítási Nyelvű 
Egyházi Gimnázium 2001-ben nyitotta meg kapuit a lévai 
és környékbeli diákok előtt. Nevében az egyházi megjelölés 
azt jelenti, hogy a református egyház a fenntartója az 
intézménynek, s a református diákokon kívül a katolikus, és 
más vallású, de még a felekezeten kívüliek számára is nyitott 
intézményről van szó. Egyházi jellege mégis megnyilvánul nap 
mint nap, nemcsak a fenntartó okán, hanem szeretetteljes, 
meleg nevelésében, családias hangulatában és mindazokban 
az értékekben, melyeket a kereszténység a zászlajára tűz.

A múltban többször tör-
tént váltás az igazgatói posz-
ton. Az első évek után öt esz-
tendeig Hajtman Béla volt az 
intézmény vezetője, jelenleg 
pedig  Kluch János az igazga-
tó. Az elmúlt időszakban ki-
alakult az intézmény arculata. 
Gimnáziumként elsősorban 
a főiskolára való felkészítés a 
legfőbb feladata, de stratégiai 
cél a magyar nemzeti értékek-
nek az i�akba való plántálása,
a szülőföld iránti hűség és 
odaadás kialakítása bennük. 
E célt sok-sok rendezvénnyel, 
beszélgetésekkel, előadások-
kal, kiállításokkal valósítjuk 
meg. S máris látható az ered-
mény. Az első fecskék, akik 

már főiskoláikat is elvégezték, 
szorgosan dolgoznak a lévai 
kulturális, közösségi életben, 
jelen vannak, számolni kell 
velük… Erősen asszimilálódó 
társadalmunkban ez a lévai 
gimnázium legnagyobb ho-
zadéka: van már Léván ma-
gyar i�úság, (mert korábban,
mivel már középiskolába is 
más városba voltak kénytele-
nek járni, bizony nem volt).

Az elmúlt tíz évben sokan 
megfordultak nálunk: írók, 
költők (Grendel Lajos, Ba-
lázs F. Attila, Orbán János Dé-
nes, Duba Gyula, Hodossy 
Gyula, Kulcsár Ferenc, N. 
Tóth Anikó, Gantner Ádám 
stb),  Hobó, Sivák Enikó kép-

zőművész, Balczó András 
olimpikon, politikusok, tudó-
sok, sokan mások. Rendez-
tünk országos versenyeket 
(Kincskeresők, Felvidéki Ma-
tematikaverseny), részt vet-
tünk számos helyi, regioná-
lis és nemzetközi versenyen, 
sokat utaztunk Magyaror-
szágon és más országokban 
(Strasbourg, Köln, Genf, Pá-
rizs, Róma…) Szerveztünk a 
fenntartó egyházzal karöltve 
oktatásügyi konferenciákat, 
megrendezésre kerültek az I. 
Czeglédi Péter Napok és még 
sorolhatnám a gimnázium 
gazdag tevékenységét. Még-
is, amire leginkább büszkék 
vagyunk, hogy kis iskolaként 
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is képesek vagyunk sikerrel 
szerepelni tanulmányi verse-
nyeken, főképp a humán tár-
gyak területén vannak szép 
eredményeink. De volt diák-
jaink sikeresen helytálltak az 
egyetemeken is, Budapest, 

Pozsony, London, Brünn, Prá-
ga, Kassa, Nyitra, Nagyszom-
bat, Debrecen, Pécs, Gödöllő 
– a teljesség igénye nélkül – 
azon városok, ahol lévaiak ta-
nulnak, tanultak, diplomáztak.
Ezt ünnepelte iskolánk októ-

ber 22-én hálaadó istentiszte-
lettel. Az ünnepség vezérigé-
je: „Nézzünk fel Jézusra, a hit 
szerzőjére és beteljesítőjére” 
(Zsid.12,2) E mottó kísérte 
végig a résztvevőket mind a 
templomban, mind a kiállítá-
son, mely a gimnáziumban 
volt megtekinthető, mind az 
emlékkönyvön, melyet ez al-
kalomból adtunk ki. Az ünne-
pi istentiszteletet megtisztelte 
jelenlétével Ft. Fazekas László 
püspök úr, Ft. Erdélyi Géza 
nyugalmazott püspök, Nt. Kis 
Pál ref. esperes, dr. Morován 
Zsolt konzul, Szigeti László, 
az MKP oktatási és kulturális 
alelnöke. Mindannyian szól-
tak is az egybegyűltekhez. Ige-

hirdetési szolgálattal, ünnepi 
beszéddel, emlékezéssel. Az 
ünnepségen elhangzott ver-
ses összeállítás és a Gaudi-
um Énekegyüttes is szerepelt, 
mely szintén jubilál, és amely-
ben közreműködtek a régi, 
már elballagott énekesek is.

Két nappal az ünnepség 
után kapta kézhez az iskolave-
zetés az oktatási minisztérium 
levelét, melyben engedélyez-
ték az iskola névváltoztatását. 
Eszerint január elsejétől gim-
náziumunk Czeglédi Péter 
Református Gimnáziumként 
várja jövendő elsőseit. Miért 
épp Czeglédi Péter? E lévai 
gályarab lelkipásztor rendkí-
vül sok megpróbáltatást állt 
ki az ellenreformáció idején. 
Hitével, emberi nagyságával 
példaként áll a jelen nemze-
déke előtt. A kitartás, hűség, 
elkötelezettség példájaként 
áll a diákok, szülők, lévaiak 
és nem lévaiak előtt, meg-
tiszteltetés, hogy az ő neve 
fémjelezheti ezentúl a gim-
náziumot. Így vezérmondata: 
„Töviseken át a rózsákhoz” a 
jelen i�úságának a mottójá-
vá is válhat: nehézségeken át 
küzdve, harcolva lehet eljutni 
a nemes célhoz, amiért a küz-
delem megéri.

Isten éltesse a Lévai Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Egyhá-
zi Gimnáziumot – a Czeglédi 
Péter Református Gimnáziu-
mot Léván!

Kiss Beáta
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Mind a természettudo-
mányok, mind a társadalom-
tudományok köréből módjuk-
ban állt a diákoknak kutatási 
témát választaniuk. A felhívás 
az SZMPSZ honlapján, illetve a 
www.kutdiak.hu honlapon je-
lent meg. A  kutatásra alapozott 
verseny fő szempontja hogy 
a  diákok  a humán és termé-
szettudományokhoz kapcsoló-
dó szakterületeken 10 percben 
mutassák be kutatásaik ered-
ményét. Mindez szülőföldünk 
kulturális értékeinek, helyi ha-
gyományainak, művészettörté-
neti, irodalmi és természettu-
dományos múltunk felkutatását 
segíti elő. A kötelező tananya-
gon túlmutatva a tudományos 
diákkonferencia új dimenziót 
nyithat a kutatni vágyó diákok 
számára. 

A felfedező utat azonban 
nemcsak a diák, a tanár is járja, 
hiszen fontos feladatunk – az 
intézményes oktatás bármely 
szintjén tanítsunk is –, hogy a te-
hetséges diákokat „felkutassuk”, 
s ne hagyjunk parlagon senkit 
sem, akiben látjuk a kutatni vá-
gyást, a tehetséget, s nem utol-
só sorban a szívósságot és szor-
galmat. Mintegy összekapcsolt 
láncszemeket adjuk tovább az 
iskola alsó tagozatától mind 
magasabb szintre, egészen az 
egyetemig a ránk bízott tanu-
lókat. Ebben a rendszerben 
mindnyájunknak megvan a sa-
ját feladata és felelőssége. 

Az intézményes oktatás 
ki- és belépési szintjein ha-
zai és nemzetközi viszonylat-
ban a tudásszintmérésen felül 

A TUDOK  Kárpát-medencei szemszögből Felvidéki regi-
onális fordulójának – melyre  2011. XI. 25-én került sor 
– ebben az évben is a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Alapiskola adott otthont A verseny feletti védnökséget, 
anyagi támogatást a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériu-
ma, a Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
uma Oktatási Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, a 
Kutató Diákok Országos Szövetsége és Dunaszerdahely 
városa vállalta.

egyre gyakrabban készülnek 
„előrejelző érvényességet” 
(prediktív validitást) mutató 
mérőeszközök azzal a céllal, 
hogy megállapítsák, a kérdezett 
(reszpondens) képes-e ottho-
nosan mozogni abban a szak-
területben, ahol tanulmányait 
szeretné folytatni. Egy bizonyos 
többletet, készséget és képes-
séget vizsgálnak, melyeknek 
fejlesztése olyan versenyfelké-
szülés során is kimunkálható, 
mint például a TUDOK. Igaz, 
többletmunkát rejt magában 
a felkészítés, s olykor vagy egy-
re gyakrabban fordul elő, hogy 
a felkészítés sűrűjében a tanár 
is a felfedező szerepébe bújik, 
hogy a helyzet magaslatán, je-
len esetünkben a tudomány 
legújabb eredményeit interpre-
tálva vezetni tudjon, tanácsokat 
osszon, s ne idejétmúlt ismere-
teket sulykoljon a diákokba.

 Saját tapasztalatom szerint 
ez a szerep nagyon hálás tud 
lenni, leporolhatja, aktiválhat-
ja a valamikor megszerzett tu-
dásunkat, ugyanakkor bővíti is. 
Természetesen a legfontosabb 
láncszem ebben a folyamat-
ban a mindenkori diák, akiért 
ezt a felfedező utat ha kell, mi 
is megjárjuk. Egy igazi pedagó-
gus ilyen lehetőséget és alkal-
mat nem hagy ki…

A TUDOK versenyfelhívá-
sa témagazdagságra utal, s az 
egyedi vállalkozások néha túl-
mutatnak képességeinken, is-
mereteinken. A kutatás folya-
matában a mestert néha túlnövi 
tanítványa, s úgy érezhetjük, mi 
már nem tudunk semmit sem 

hozzáadni a diák alkotó munká-
jához. Ilyenkor értékelődik fel a 
mentor szerepe, aki saját szak-
területén naprakészen otthon 
van a tudomány jelenkori állá-
sában, szakirodalomban, tudo-
mányos körökben otthonosan 
mozogva újabb kapcsolato-
kat tud teremteni mentoráltja 
épülésére. Úgy gondolom, eb-
ben a tekintetben szemlélet-
váltásra van szükség, hiszen 
nem lekicsinylő, ha mentorhoz 
fordulunk segítségért. Elvétve, 
mondhatnám fehér hollóként 
jelent meg az idei felvidéki regi-
onális fordulóban, hogy a felké-
szítő tanár neve mellett mentor 
is megjelent, aki nem azonos 
a felkészítő tanár személyével. 
Ilyen esetben továbbadjuk a 
diákot a tudományosság szem-
szögéből nézve egy magasabb 
szintre. (a mentorok névjegy-
zékét, kutatási területüket a 
http://kutdiak.hu/56-4319.php 
honlapon találhatják). 

A versenyen elvárandó kö-
vetelmény a tudományos ku-

tatás eredményeinek prezen-
tálása. Zsűriző kollégáimmal 
szomorúan konstatáltuk, hogy 
az idei évi munkák írott és pre-
zentált változatának színvonala 
elmaradt a tavalyitól. Tapasztala-
taink tolmácsolása ne elriasztó, 
hanem inkább ösztönző legyen 
diák és tanár számára egyaránt. 
Voltak dicsérendő, gondosan 
felépített munkák is, sajnos 
többször tapasztaltuk, hogy az 
érdekes címet rejtő dolgozatok 
mögött felszínes, néha kutatás-
nak nem mondható prezentá-
ciókkal álltunk szemben, hiszen 
egy maximum két hónap alatt 
még a nagyon tehetséges diák 
sem képes igazán komoly kuta-
tási eredményeket felmutatni. 
Előfordult, hogy mindannyiunk 
szeme felcsillant, mert közkin-
cset tartott a kezében a diák, 
amivel nem tudott mit kezde-
ni. Talán nem volt, aki vezesse? 
Talán nem volt elég ideje felké-
szülni? Talán azt mondták, ennyi 
éppen elég? – Elgondolkodtató 
a helyzetelemzés azért is, mert 

A versenyt Pék László, az SZMPSZ elnöke nyitotta meg

A társadalomtudományi zsűri
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ezek a diákok holnap az egye-
tem padjait koptatják majd, 
ahol sokszor kell szemináriumi 
munkát készíteni, prezentálni, s 
egyszer szakdolgozatot írni…

 Mindenképp szembesül-
nünk kell vele, hogy a jövő 
kvalitatív mutatóit írjuk hozzá-
állásunkkal, munkánkkal. Te-
hetséges egyének sorsáért, a 
szlovákiai és az egyetemes ma-
gyarság tudományosságának 
színvonaláért vállalunk felelős-
séget – vagy közönyösséget. 
Nem kis kihívás és munka ez. 
Erről a helyről köszönöm meg 
mindazoknak a pedagógusok-
nak, szervezőknek, akik ezt a 
nemes célt szolgálják, s szívügy-
üknek tartják. A tehetséges diá-
kokat pedig kutatásra invitálom, 
mert igenis érdemes a tudásba 
fektetni erőnket, energiánkat. 
Egy pozitív példával hadd inspi-
ráljak: Farsang István, aki számos 
diákverseny győztese, kétszer a 
TUDOK hazai versenynek fődí-
jasa, a Sólyom László által alapí-
tott havi 2000 eurós ösztöndíj-
jal egy évet tölthet Londonban, 
a Natural History Museum Ás-
ványtani részlegén. Ő nemcsak 
tehetséges, szerencsés is: taná-
rai nem voltak féltékenyek, en-
gedték, hogy egyetemi taná-
rok, geológusok mentorálják és 
segítsék egyre magasabbra jut-
ni a geológiai tudományokban 
már középiskolás korában. 

Lehet, ebben az évben is fel-
fedeztünk valakit, s esélyt kap, 
hogy tovább merüljön kutatási 
témájában

A beérkezett munkák alap-
ján 3 szekcióban mérhették ösz-
sze tudásukat a kutató diákok, s 

a következő eredmények szü-
lettek:

Helytörténet – Társadalomtu-
domány:
1. Farkas Dóra, Gimnázium, 
Párkány: Amit nem kívánsz ma-
gadnak, ne tedd másnak; Pár-
kányi zsidó sorsok (felkészítő 
tanár:Himmler György)
2. Derzsi Eleonóra – Nagy 
Orsolya Sportgimnázium, 
Dunaszerdahely: A példaképek 
ereje (felkészítő tanár: Tóth Eri-
ka, mentor: Strédl Terézia)
3. Nyitrai Viktor, Gimnázium, 
Párkány: Ipolyszakállos króni-
kája (felkészítő tanár: Miklós 
Edit)

Orvostudomány – Egészségvé-
delem:
1. Uzsák Krisztina, Párkányi 
Nyolcosztályos Gimnázium: 
Görbe utakon (felkészítő tanár: 
Lőrincz Nikolett)
2 .  O r v o š  K i t t y,   V i d é k f e j -

l e s z t é s i  S z a k kö z é p i s ko l a , 
Dunaszerdahely: Hogyan él-
jünk együtt egy gyógyíthatat-
lan betegséggel? (felkészítő ta-
nár: Gáspár Julianna, mentor: 
MUDr. Szereda Andrea)
3. Forró Réka Dorina – Glofák 
Viktória, II. Rákóczi Ferenc Alap-
iskola, Gúta: Élelmiszerbizton-
ság (felkészítő tanár: Bagita Ju-
dit)

Biológia – Kémia – Fizika:
1. Takács Árpád, Kodály Zoltán 
Gimnázium, Galánta: Gyakor-
lati madárvédelem a „semmi-
ből“ (felkészítő tanár: Czuczor 
Lea)
2. Jakócs Veronika, Kodály Zol-
tán Gimnázium, Galánta: A nö-
vényzet és állatvilág vizsgálata 
az egykori hulladéklerakó terü-
letén Deákiban (felkészítő ta-
nár: Czuczor Lea)
3. Kocsis Kincső – Kocsis Leven-
te, Mariánum Egyházi Gimnázi-
um, Komárom: Fészekvadászok 

Az SZMPSZ által adomá-
nyozott különdíjat Takács Ár-
pád, a Biológia–Kémia–Fizika 
szekció első helyezettje kapta.

A TUDOK magyarországi 
döntőjére a versenyzők közül 
öten jutottak tovább, Takács 
Árpádon és a két másik szek-
ció győztesén, Farkas Dórán és 
Uzsák Krisztinán kívül Jakócs 
Veronika és Orvoš Kitty. Az ér-
tékes könyvjutalmakon kívül 
az egyes szekciók győztesei-
nek és felkészítő tanáraiknak 
Bauer Edit, EU képviselő 3 na-
pos brüsszeli kirándulást aján-
lott fel. A verseny győzteseinek 
gratulálunk, a felkészítő peda-
gógusoknak, az egyes men-
toroknak, a szervezőknek, a 
szakmai zsűrinek köszönjük a 
munkát. 

Bízunk benne, hogy a jö-
vőben még több diák bekap-
csolódik a TUDOK regionális 
fordulójába, nagyobb mérték-
ben kihasználják a mentorok 
segítségét, s nem utolsó sor-
ban pedagógus és diák egy-
aránt tudatosítja majd, hogy 
a verseny elsősorban a diákok 
épülését szolgálja, ugyanakkor 
a szlovákiai magyar tudomá-
nyosság színvonalát is emeli. 
A sikerek mindig az emberek 
kitartó, szorgalmas munkájára 
épülnek. A tudomány tisztele-
téért tegyük meg ezt a kelle-
mes áldozatot.

Hrbácsek-Noszek Magdaléna

Takács Árpád, a galántai Kodály Zoltán Gimnázium diákja átveszi az SZMPSZ által alapított fődíjat

Versenyzők és felkészítők feszült figyelemben
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A főszervező érdeme, 
hogy évekkel ezelőtt az 
álomból valóság lett: az első, 
2006-os rendezvény óta el-
telt esztendőkben a Kincs-
keresők az ország legismer-
tebb diákkonferenciájává 
vált. Az idei évben 51 csa-
pat 89 tanulója és 42 felké-
szítője kapott meghívást. A 
nevezők között akadt egyéni 
versenyzőkkel induló csapat, 
valamint 32 intézmény: 29 is-
kola (alap- és középiskola, ill. 
gimnázium), egy-egy Cse-
madok alapszervezet, kul-
túrház, községi hivatal. Az 
ország nyugati részétől kele-
tig, például Bakától Szepsiig 
32 település helyi, ill. regi-
onális értékeit ismertették.
A több mint félszáz témából 
készített tíz perces előadá-
sokkal a benevezett alapis-
kolák és középiskolák tanulói 
értékes honismereti napo-
kat varázsoltak a terembe.
A palóc kalácsok készítésé-
től a csilizközi aranymosásig 
sok mindennel megismer-
kedhettünk: híres személyek 
életével; városok és falvak, 

Darnai Zsolt:

Kincskeresők VII. - regionális és helyi  
értékeket kutató diákok országos konferenciája
2011. november 8-án és 9-én hetedik alkalommal találkoztak Dunaszerdahelyen a helyi és regionális ismereteket 
kutató diákok, pedagógusok és szülők. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galántai Regionális Peda-
gógiai Központja által szervezett konferenciát a Bethlen Alap támogatta.  Helyszíne az Építészeti Szakközépiskola 
volt, ahol a megjelenteket a rendezvény megálmodója, Szanyi Mária köszöntötte.

templomok, családok, kü-
lönböző csoportok, szerve-
zetek történetével; szebbnél 
szebb vidékek látnivalóival; 
egyéni és közösségi sorsok-
kal; szomorú és vidám tör-
ténetekkel; helyi, regioná-
lis és országos értékekkel. A 
témák között találtunk nép-
rajzi, helyismereti, irodalom-, 
művészet-, hely- és család-
történeti munkákat.

Az 51 prezentációhoz 
hasznos tanácsokat a zsűri 
tagjai fűztek: Ress Imre törté-
nész, a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudomá-
nyi Intézetének főmunkatár-
sa; Kun Ferencz, a Rákóczi 
Szövetség alelnöke; Lacza 
Tihamér tudomány- és mű-
velődéstörténész, a Pát-
ria Rádió szerkesztője; Pék 
László, az SZMPSZ és a Fel-
vidéki Tehetségsegítő Tanács 
elnöke; Varga Zsuzsanna, a 
komáromi Pedagógiai Mód-
szertani Intézet munkatársa. 
Hozzászólásaikban a helyi 
értékek regionális vagy or-
szágos jellegét is hangsúlyoz-

ták, dicséreteikkel és javasla-
taikkal a kutatás folytatására 
ösztönözték az előadókat.

A szervezők most is gon-
doskodtak az esti rendezvé-
nyekről. A diákprogramok 
közül a palóc kalácssütésen 
volt alkalmam részt venni, 
ahol a ragyolci csapat irányí-
tásával gyerekek és felnőttek 
együtt készítették a finomsá-
gokat. A tanári konferencia 
egyik témája a helyi és a regi-
onális ismeretek–értékek ok-
tatása volt, s beszélgetésünk 
során megismerhettük az 
egyes pedagógusok munká-
ját, elért eredményeit. Mint 
megtudtuk, egyre növekszik 
azon intézmények száma, 
ahol az említett ismeretek át-
adását ötödik osztálytól heti 
egy órában saját szerkesz-

tésű és kiadású munkafüze-
tek segítségével biztosítják. 
(Mindezt a 2008-as szlovák 
közoktatási törvény is lehe-
tővé teszi.) Más iskolákban 
egy-egy tantárgyon belül ke-
resik értékeink helyét, vagy 
éppen szakköröket indítanak 
azok közvetítésére. Saját ta-
pasztalatomból is kiindulva 
bátran kijelenthetem, misze-
rint a Kincskeresők hatása 
a törvényi lehetőségekkel 
együtt jelentősen hozzájárult 
a hely- és régióismeret újbóli 
iskolai fellendüléséhez. 

Az est másik témájaként 
a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének 
honlapján (www.szmpsz) 
megtalálható Tantárgyi felü-
leteket és az ezzel kapcsola-
tos célkitűzéseket Pék László 
elnök mutatta be. A Regio-
nális ismeretek és értékek c. 
rovatot a jelen sorok szerző-
je, Darnai Zsolt, a rovat ve-
zetője ismertette, kitérve a 
kezdeményezés céljára és az 
oktatásban is mérhető gya-
korlati hasznára. A rovatve-
zető előadásában felvázolta 
a nyári indulás óta eltelt idő-
szak legfontosabb kezdemé-
nyezéseit és a tíz nagyobb 
téma tartalmát:

Régióismeret tantárgy: 
itt tanmenetek, óratervek, 
tananyag-feldolgozások, is-
kolai segédeszközök stb. 
elhelyzése, ill. rövid értéke-
lése várható;

Kapcsolódási pon-
tok: javaslatokat és 
ötletekettartalmaz az ismere-
tek–értékek tantárgyankénti 

A zsűri asztala

Máté Julianna elkötelezett 
„kincskeresős“ 
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beépítésére, a kapcsolódási 
pontok megtalálására;

Szakkörök: tanmenetek-
kel, óratervekkel és fényké-
pekkel illusztrált beszámo-
lókkal segítené a délutáni 
foglalkozások munkáját;

Ismeretek, értékek a ki-
adványokban (pl. tanköny-
vekben): itt a jövőben re-
cenziókat, ajánlásokat és 
javaslatokat lehet majd ol-
vasni;

Értékek a környezetünk-
ben:  (nép)hagyományok, 
irodalmi kultusz, népkölté-
szet, emlékhelyek, műem-
lékek, szakrális kisemlékek, 
tájföldrajzi–természeti–ter-
mészetvédelmi értékek, tan-
ösvények stb. ismertetése 
fényképek segítségével;

Alapfogalmak: egy–egy 
fogalom értelmezését adja 
(pl. helyi érték, regionális 
érték, helyismeret, régióis-
meret, hon- és népismeret, 
régió stb.);

Média: a témáról szóló 
cikkek és beszámolók elérhe-
tősége található itt;

Kirándulások útvonalai:
megvalósított, élményszerű 
régió- és honismereti kirán-
dulások rövid értékelése az 
útvonal megadásával, a szer-
vezéshez szükséges informá-
ciók közzétételével, fényké-
pekkel;

Rendezvények: pl. diák-
konferenciák, tanulmányi 
versenyek, különböző tábo-
rok, továbbképzések felhívá-
sait és értékeléseit böngész-
hetjük;

Intézmények, szerveze-
tek: a helyi és regionális is-
meretek – értékek átadá-
sát segítő intézmények és 
szervezetek tevékenységé-
nek rövid bemutatását tartal-
mazza.

Természetesen a rovat 
csak akkor válhat sikeres-
sé, ha a pedagógusok és a 
szakemberek megfogalmaz-
zák, leírják, közzéteszik gon-
dolataikat, véleményüket, ta-
pasztalataikat a fent felsorolt 
témakör valamelyikében. Re-

ményeim szerint így idővel 
egyre több segítséget nyújt-
hatunk a hely- és régióisme-
ret átadásának útjára lépő is-
koláknak, a helytörténeti és 
helyismereti kutatást oktató 
tanároknak.

A pedagógusok esti szak-
mai értekezése során sok 
hasznos ötlet is felmerült. A 
tehetséggondozáshoz kötő-
dően szertnék majd egy fel-
mérést készíteni arról, hogy 
az alapiskola elhagyása után 
milyen szakmai segítséget 
kapnak a kilencedik évfolya-
mig aktívan kutató kincskere-
sők, melyik középiskolában 
foglalkoznak a korábban meg-
szerzett előadói tapsztalatok 
kamatoztatásával. Az egyik 
felvetésben ugyanis arra 

kerestem a választ, vajon 
ilyen nagy létszámú diákkon-
ferencián az alapiskolákhoz 
képest miért alacsony a kö-
zépiskolákból jött résztvevők 
száma? Ezekben az intézmé-
nyekben a kutatásaik folyta-
tásához milyen lehetőséget 
kapnak az alapiskolákból ér-
kező kincskeresők? Idekötő-
dik még a tájainkon magyar 
nyelven szervezett két diák-
konferencia, a Kincskeresők 
és a TUDOK összekapcso-

lásának lehetősége is. A jö-
vőben talán sikerül megta-
lálni annak a módját, hogy 
a TUDOK felvidéki forduló-
jára a Kincskeresők résztve-
vői közül meghívják a kiemel-
kedő teljesítményt nyújtott 
csapatokat. (Ehhez azonban 
a jelentkezések feltételeit is 
össze kell hangolni.) Vélemé-
nyem szerint az ötlet meg-
valósításának időszerűségé 
remutat rá, hogy a 2011-es 
TUDOK előadói között felfe-
dezhettünk egykori és mos-
tani kincskeresőket. Volt tehát 
olyan középiskola, amely di-
ákjainak lehetőséget adot-
taz alapiskolában szerzett ta-
pasztalatok felhasználására. 
A problémát csupán abban 
látom, hogy ez a pozitív je-
lenség egyelőre csak iskola-
függő, vagyis – tudomásom 
szerint – még nincs intézmé-
nyesített szakmai együttmű-
ködés az alapiskolában és 
középiskolában tanító felké-
szítők között (kivételt csupán 
a közös igazgatású intézmé-
nyek képezhetnek). A jövő 
egyik nagy kérdése: mi kell a 
szakmai kapcsolat kiépítésé-
hez? A másik pedig: a meg-
alapozását követően hogyan 
lehetne ezt hasznos (esetleg 
ún. kreditpontokhoz kötött) 
továbbképzésekkel fejleszte-
ni? Úgy gondolom, idővel az 
egyetemek tanárképző kara-
inak hasonló tevékenységé-
ről is érdemes lenne tájéko-
zódni. Indoklásként íme egy 

Madari lakodalmasok

A hallgatóság kitartóan figyeli az estébe nyúló előadásokat

Egymástól tanulunk
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példa: a napokban hallottam 
az egyik felkészítőtől, hogy 
egykori tanítványa a Kincs-
keresők hatására választott 
szakokat az egyetemen, ahol 
a tanulmányait nemrég sike-
resen befejezte.

Talán nem képezi vita 
tárgyát azon megállapítá-
som sem, miszerint a tanu-
lók által végzett  kutatások 
eredményeinek bemutatása 
a Kincskeresők konferenci-
áján egy nagyon fontos sza-
kasza annak a munkafo-
lyamatnak, amelyet diák és 
pedagógus közösen végez 
a helyi és regionális értékek 
feltárása terén. Ez a munka 
ugyanis egyrészt alapos fel-
készülést, kiváló előadói kva-
litásokat igényel, miközben 
a tanárra a felkészítés során 
óriási mennyiségű (délutáni) 
feladat hárul. Az eredmény 
azonban önmagáért beszél: 
élményszerű ismeretszerzés, 
a kutatás alaplépéseinek el-
sajátítása, tapasztalatszerzés 
a prezentációk elkészítése és 
az információátadás terén. 
A végeredmény – nagyon le-
egyszerűsítve – egy tíz perces 
előadás, amelynek segítségé-
vel helyi és regionális értéke-
inket egyszerre akár ötven 
csapat előtt országosan is is-
mertté tehetjük. Évről évre 
visszatérő kérdés a konferen-
ciákon bemutatott prezentá-
ciók egy központi adattárban 
történő elhelyezésének terve. 

Ma már nem a miért a kérdés 
(hiszen az adott régió meg-
ismerésében iskolák, szak-
emberek, önkormányzatok, 
turisták stb. segítségére lehet-
ne), hanem a hogyan – va-
gyis miképpen (és miből) va-
lósítható meg a diákon lévő 
információ és az elhangzott 
szöveg eredményes össze-
hangolása? A kérdés meg-
válaszolása több száz kincs-
keresős előadást tartalmazó 
szlovákiai magyar adatbázist 
eredményezhetne… Egy-egy 
téma kutatása során a csa-
pat tagjaival, a prezentáció 
bemutatásakor az adott is-
kola tanulóival és a település 
lakóival is megismertethet-
jük a helyi és regionális érté-
keinket, ezáltal erősíthetjük 

a szülőföldhöz való érzelmi–
értelmi kötődést. Az érték-
mentés a tanuló–tanár közös 
szellemi élményévé is válhat; 
miközben alapja lehet a társa-
dalomban és a nagyvilágban 
eligazodást segítő egyéni ér-
tékrend és gondolkodásmód 
kialakulásának. Így a múlt és a 
jelen értékeinek felkutatása és 
bemutatása során az oktatás 
mellett a nevelés terén is je-
lentős sikereket érhetünk el.

A Kincskeresők megjele-
nése tájainkon újra ráirányí-
totta a figyelmet a helyi ér-
tékek kutatására, őrzésére, 
ápolására, és az egyes tantár-
gyakon belül való felhaszná-
lására, illetve a helytörténeti 
szakkörök korábbi hiányából 
adódott űr betöltésének igé-

nyére. Egy olyan iskolai tevé-
kenységi forma került újra ref-
lektorfénybe, amelynek több 
évtizedes szakirodalmi feldol-
gozottsága létezik. Ami pedig 
a csapatok benevezését illeti: 
az iskolákban vannak a hely-
történet (múlt)és helyisme-
ret ( jelen és múlt) iránt ér-
deklődő tanulók (idén 89), 
az iskolavezetés örömmel 
veszi, ha csapatuk a diákkon-
ferencián képviseli az iskolát 
(2011-ben 29-et), a fenntar-
tó  önkormányzat is pozití-
van viszonyul a helyi értékek 
országos bemutatásához – a 
szülők pedig büszkén tekinte-
nek gyermekeikre, ha egy-egy 
rendezvényről élményekkel 
gazdagon térnek haza.

Darnai Zsolt

Pillanatfelvételek az esti tanári konferenciáról
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Hagyományápolás a tardoskeddi alapiskolában

A jelen nem létezik a múlt 
nélkül, s ha nincs múlt, a jövő 
is bizonytalan – hangzik el 
számos  gondolkodó szájá-
ból ez a bölcs gondolat. A 
tardoskeddi Szemerényi Ká-
roly MTNYAI  pedagógusai is 
nélkülözhetelennek tartják a 
múltidézést, a hagyományok 
ápolását.  Mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a 
tanulónemzedék megismerje 
a környezete történelmét,   be-
tekintést nyerjenek a múltba, 
a tardoskeddi szokásokba.

 A hagyományos ősz nevet 
viselő programunk csakis az 
összefogásnak az eredménye, 
ugyanis a dédmamák, a nagy-
mamák, a néprajzkutató nélkül 
nem valósulhatott volna  meg. 
Iskolánk valamennyi osztálya 
különböző őszi hagyomá-
nyos munkálatokat végzett. 
Gyepesi Erzsébet közremű-

Tollfosztás

Paprikafűzés

ködésével megtanulhattunk 
csuhébabát készíteni, ill. virá-
got kötni. Belekóstolhattunk a  
kukoricamorzsolásba is, ahol 
nemcsak a kézügyességünket 
próbáltuk ki, hanem rövid 
történelmi sétát is tettünk a 
kézi morzsolótól egészen a 
gépi, motoros morzsolóig is. 
Nagy sikert aratott a paprika-
fűzés, a diótörés, a sípfaragás. 
A lányok a kézügyességükről 
tettek  bizonyságot a terítők 
hímzésekor. A nagymamáink-
kal közösen   elevenítettük fel  
a tollfosztást, melyet a Fehér-
akác asszonykórus  tagjai szí-
nesítettek dalaikkal.  De nem 
hiányozhattak a  nagymamák  
titkos pogácsa-, rétes- és ka-
lácsreceptjei sem, melyeket az 
újonnan átadott konyhánk-
ban el is készítettünk. Méry 
Margit előadásából megtud-
hattuk, miként éltek, milyen 

ruhát viseltek  a tardoskeddi 
emberek. A nap  végére gyö-
nyörű alkotások születtek 
különböző magvakból, tollpi-
héből. 

A  délelőtt hamar elröpült, 
a tanulóink  nemcsak kellemes 

napot tölthettek el, hanem be-
lekóstolhattak a szűk régiónk 
hagyományaiba, átélhették a 
gazdálkodó  tardoskeddi em-
ber mindennapjait. 

Tóth Szilvia

Méry MargitMorzsolás

Sütés a nagymamák receptjei szerint
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A nevelés művészete 
 „ Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi mint tanítók, nevelők

csak a saját magát nevelő gyermek környezetét alkotjuk.”
(Rudolf Steiner)

„A nevelés művésze-
te” címmel, a fenti mottó 
jegyében valósult meg az 
SZMPSZ Óvodapedagó-
gusok Országos Társu-
lásának országos konfe-
renciája 2011. november 
10–11-én, Galántán.

A gazdag programot kínáló 
konferenciát Berky Angelika, 
a társulás elnöke nyitotta meg, 
majd Pék László, az SZMPSZ 
elnökének üdvözlő szavai után 
a galántai óvodások ötletes 
meseműsora köszöntötte a 
konferencia résztvevőit. A szo-
morú királykisasszony című 
mesét Varga Edit és Szemet 
Erika óvónők tanították be. 

1988-ban Solymáron jött 
létre az első magyar Waldorf-
óvoda. 1990 szeptemberében 
kezdte meg munkáját ugyan-
itt a posztgraduális Waldorf 
óvónőképzés – pontos nevén 
Waldorf Óvodapedagógiai 
Szeminárium. A képzésre vár-
ják a felvidéki óvónőket is, il-
letve, ha lenne elég jelentkező, 
a képzés Dunaszerdahelyen 
is megvalósulna. A kisgyerek, 
mint a világra nyitott érzékszerv 
címmel mutatta be programját 
és posztgraduális képzés lehe-
tőségeit Ivaskó Ilona, a poszt-
graduális Waldorf-óvónőkép-
zés pedagógiai vezetője. 

 Szvorák Katalin, Liszt-dí-
jas és alternatív Kossuth-díjas 
előadóművész nem „papos” 
előadásban, hanem személyes 
érintettséggel adta elő azokat 
a gyermekdalokat és énekes 
gyermekjátékokat, amelyeket 
tanítványaival énekel, játszik 

a mai napig. Könnyed stílusú, 
gyakorlati kommentárokkal 
kísért éneke igazi felüdülést je-
lentett a mindennapok gond-
terhelt világában. A sikerét 
mutatja, hogy aki csak tehette, 
az éneklést követő szünetben 
igyekezett megvásárolni a ma-
gával hozott CD-ket, amelyek-
ből elsősorban a gyermekdalo-
kat tartalmazók fogytak el. 

Az idei konferencián került 
sor először az óvónők legna-
gyobb hazai szakmai elisme-
réseként alapított Vankó Teri-
ke-díj átadására Vankó Terike 
fia, Vankó Szilárd és felesége 
jelenlétében. 

A díj első kitüntetettje Sza-
bó Edit, a Selye Egyetem ok-
tatója, akit a  kuratórium 7 je-
löltből választott ki. Szabó Edit 
jogosan nyerte el ezt a rangos 
kitüntetést. Ő szenci óvónő-
ként, majd egyetemi oktató-
ként is elválaszthatatlan mun-
katársa volt Terikének élete 
végéig. Együtt munkálkodtak 
az Óvodapedagógiai Társaság 
megalapításában, szervezésé-
ben és munkájának tartalmas-
sá tételében. 

A konferencia első napját 
lélekemelő program, Szvorák 
Katalin, „A nap megszentelé-
se” című hangversenye zárta 
a galántai Szent István római 
katolikus templomban. A mű-
vésznő útmutató szavai vezet-
ték be különböző vallási fele-
kezetek énekeit, amelyeket az 
egy-egy tematikus csokorban 
énekelt a műsor első felében. A 
műsor második felében római 
katolikus népénekek szóltak, 
s végül – Kodály városában 
– Kodály: Esti dal c. népdalát 

az előadóművésszel közösen 
énekelte a hangverseny közön-
sége.

A konferencia második 
napja a mindennapokban 
hasznosítható tudásról szólt.

Zilahi Józsefné, a soproni 
Benedek Elek Pedagógiai Fő-
iskola docense többek taná-
raként, de az SZMPSZ Nyári 
Egyetemeinek többszöri elő-
adójaként is ismert az óvónők 
előtt. Szakmai munkájával 
éveken át segítette az Óvoda-
pedagógiai Társaság munkáját. 
Előadásának ezúttal Az óvodai 
nevelés lehetőségei és határai 
címet adta. Elméleti tudása és 
szakmai tapasztalatai, ahogy 
ezt már tőle megszoktuk, most 
is sok hasznos ismeretet nyúj-
tottak a részvevőknek.

Gyetvai Judit, a losonci 
Kármán József Alapiskola és 
Óvoda óvónője a nemzetkö-
zi együttműködésen alapu-
ló Kézenfogva együtt című 
Comenius projektet mutatta 
be, amelybe a losonci óvo-
dával együtt négy ország öt 
óvodája kapcsolódott be: a 
pécsi Kertvárosi Óvoda, a bé-
csi Ungarischer Schulverien, 
a sepsiszentgyörgyi Árvácska 
óvoda és a kolozsvári Cseme-
te református magyar-angol 
óvoda. A tavaly szeptember-
ben indított kétéves program 
közösen megtervezett helyi 
szintű feladatok megvalósítá-
sán alapul, amelyekről minden 
résztvevő részletes beszámo-
lót készít, amelyeket különféle 
bemutatók és videofelvételek 
egészítenek ki. Ezeket és a pro-
jekt által szerzett tapasztalato-
kat és ismereteket a nemzet-

közi találkozókon ismertetik a 
többi résztvevővel.

Fodor Mária, a dunaszer-
dahelyi Kodály Zoltán Alapis-
kola mellett működő akkredi-
tált Tehetségpont képviselője 
Óvodai tehetséggondozás című 
előadásában azt a képzőművé-
szeti tevékenységet ismertette, 
amely lehetővé teszi a tehetség-
azonosítást, és tehetséges gyer-
mekek fejlesztését a képzőmű-
vészet eszközeivel. Gyakorlati 
foglalkozással, sokak számára 
meghökkentő módszerrel mu-
tatta meg az színes tevékeny-
ségeik egyikét, mint lehetséges 
módszert a gyermekek komp-
lex fejlesztésére. A résztvevők 
kezei alatt is szép munkák szü-
lettek az A5-ös lapokon, ám 
ami ennél fontosabb: munka 
közben az óvónők ugyanolyan 
kérdéseket tettek fel, mint ami-
lyeneket az óvodások tesznek 
fel nekik, mikor hasonló fel-
adatokat kapnak. Biztos, hogy 
a bemutatott módszert azóta 
már a legtöbben kipróbálták 
saját óvodájukban. Az elő-
adás hitelességét húzta alá az 
a kiállítás, amely a konferen-
cia kiegészítő programjaként 
valósult meg a konferenciának 
helyt adó terem előcsarnoká-
ban. Itt Fodor Mária azokat az 
évek folyamán felgyülemlett, 
technikai sokszínűségében is 
impozáns anyagot állította ki, 
amelyeken a résztvevők nyo-
mon követhették azt a fejlődé-
si irányt, amelyet a tehetség ki-
bontakoztatásában elérhet egy 
jól felkészült pedagógus, aki 
lépésről lépésre valósítja meg 
terveit. Sokak számára jelen-
tett meglepetést, hogy a szem-
mel láthatóan kisgyerekek által 
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készített munkák nem kiválo-
gatott tehetségű gyermekek 
keze munkái, hanem az óvodai 
fejlesztés idején készítették az 
„átlaggyerekek”. Ez igazolta az 
előadó által mottóul választott 
Rodin idézetet is: „A szépség 
mindenütt ott van, nem rajta 
múlik, hogy nem látjuk meg.“

Az Óvodapedagógiai Kon-
ferencia szakmai szervezését 
dicséri, hogy szinte szervesen 
épült a képzőművészeti neve-
lésre Művészeti nevelés az óvo-
dában című előadás, amelyet 
Szabóné Oláh Márta, a győri 
Bartók Művészeti Bázisóvoda 
pedagógusa, az Óvodai neve-
lés a művészetek eszközeivel c. 
alternatív program szakértője 
tartott. Ez az előadás a zenét, 
mint az óvodai nevelés fontos 
eszközét mutatta be. 

A két utóbbi előadás együtt 
azt a komplex művészeti neve-
lést vázolta fel, amely minden 
óvodai nevelés szerves eleme, 
azonban hatékonyabb ered-
mény érhető el, ha a komplex 
fejlesztés egy-egy tudatosan 
megtervezett, hosszú távú fej-
lesztési programra épül, legyen 
az zene, rajz, drámajáték vagy 
a művészet bármely eleme.

Összegzésképpen elmond-
hatjuk, hogy a konferencia 
teljesítette küldetését: a tapasz-
talt óvónők örülnek a várva 
várt, évenként megismétlődő 
találkozásnak, ahol megújul-
hat vagy megerősödik tudá-
suk. Aki pedig először járt itt? 
– Valljon erről a pályája kezde-
tén lévő óvónő, Molnár Tímea 
Rimaszombatból, aki mindösz-
sze 2 éve tanít, és a konferenci-
án az igazgatója jóvoltából vett 
részt: 

– Azt kaptam, amit vár-
tam. Gyermekkorom óta óvó-
nő akartam lenni. Losoncon, 
tanultam, majd Komáromban 
szereztem oklevelet. A gyakor-
lat mellé azonban itt új látás-
mód is társult, és ami fő: meg-
erősítést kaptam abban, hogy 
amit csinálok, jól teszem, és 
ötleteket, újfajta módszereket 
kaptam ahhoz, hogy lehet még 

jobban végezni a munkám. 
Feltöltődve megyek haza. 

A Losonci és a Rimaszom-
bati járásból sok éves tapasz-
talattal rendelkező óvónőket 
szólítottam meg. Voltak köztük 
olyanok is, akik 20 éve taníta-
nak, de az évente megrende-
zésre kerülő konferenciáról ta-
valy hallottak először és most 
első ízben vettek részt rajta. Ez 
annak köszönhető – mondták 
– hogy tavaly megalakult a 
rimaszombati régióban is az 
SZMPSZ-hez kapcsolódóan az 
óvodapedagógusok alapszer-
vezete és az eddigieknél telje-
sebb, élénkebb lett az informá-
cióáramlás. 

Itt megjegyzem, hogy az 
SZMPSZ honlapján kezde-
tektől fogva minden felhívás, 
információ megtalálható, de 
úgy látszik, még mindig a 
személyes megszólítás jelenti 
az igazi információt. Egy-egy 
előadásra, konferenciára, ren-
dezvényre pedig sokan még 
mindig csak akkor mennek el, 
ha előbb társra lelnek, hogy ott 
– a szakmai közösségben! – ne 
legyenek „egyedül”.

Azoknak a véleményére is 
kíváncsi voltam, akik Vankó 
Terikével is együtt dolgoz-
tak, ismerték az ő elkötelezett 
szervezését és azt a munkát, 
amellyel minden óvónőt be 
akart vonni – többnyire si-
kerrel be is vont – abba a 
munkába, amelynek eredmé-
nyeképpen éveken át az Óvo-
dapedagógiai Társulás volt az 
SZMPSZ legtevékenyebb és 
legeredményesebb szervező-
dése. A Terike halála után egy 
űr maradt nemcsak a hozzá 
közelálló munkatársakban, de 
az egész társulás munkájában 
is. Ezt az űrt látszott kitölteni 
a tavalyi határozott újraszer-
veződés, amelynek eredmé-
nyeképpen az elnöki feladatot 
már több mint egy éve Berky 
Angelika látja el. Kérdésemre, 
hogy sikerült-e valamelyest 
pótolni Vankó Terike hiányát, 
a gömör–nógrád régió peda-
gógusai ezt válaszolták:  

– Másmilyen lesz a 
munka, de az űr kitöltődik. 
Berky Angelika más formában 
dolgozik, de Terike hatás ér-
ződik a munkáján. Hiszen ők 
együtt dolgoztak, Angelika sok 
tapasztalatot vehetett át Teri-
kétől. 

Ezek a tapasztalt, évek óta 
az Óvodapedagógiai társulás-
ban dolgozó óvónők nyoma-
tékkal hangsúlyozták, írjam 
meg: Angelika munkájában na-
gyon pozitívan értékelik, hogy 
„nem tesz különbséget kelet és 
nyugat között!”. Ez pedig a jó 
együttműködés fontos feltéte-
le. Ennek eredményeképpen a 
jelen konferencia programját 
is közösen állítottátok össze? 
– kérdeztem. – Nem, meg-
bíztunk Angelikában, hiszen 
olyan programokat szervezett 
ide tavaly is, amelyeket már ő 
vagy valaki a szervezők közül 
személyesen ismer, és a kon-
ferenciákról mindig szakmai 
gyarapodással megyünk haza. 
Ezért a jövőben is megbízunk 
a szakmai szervezésében. 

Berky Angelikát is meg-
kérdeztem, hogyan értékeli a 
megválasztásától eltelt évet; 
közismert, hogy nehezen vál-
lalta el a jelölést, félt, hogy 
magára marad a feladatokkal, 
amelyekkel majd nem tud 
megbirkózni.

– Nem érzem, hogy ma-
gamra lennék hagyva – mond-
ta Angelika. – Sok segítséget 
kapok az SZMPSZ Galánta-
Vágsellye Területi Választmá-
nyának elnökétől, Szetyinszky 
Veronikától, aki rendszeresen 
támogatja munkámat. Orosz-
lánrésze volt ennek a konfe-
renciának a megszervezésében 
is, és ő pályázott a konferen-
cia anyagi bebiztosítására is. 
Természetesen a Galánta-
Vágsellye régió Óvodapeda-
gógiai ASZ vezetőségének 
áldozatkész munkája nélkül a 
konferencia lebonyolítása nem 
lett volna ilyen gördülékeny. 
Velük rendszeresen egyeztetek 
és mindig megtanácskozom 
a következő lépést, hogy tájé-
kozottak legyenek terveimről, 

céljaimról. Én is elfogadom 
mások javaslatát. Nem vagyok 
öntörvényű; nem is lehet, hi-
szen egy idő után az ember 
kifogy az ötletekből és tájéko-
zottsága sem lehet mindenről.

A konferenciának – mond-
ta Angelika – a szakmai prog-
ramok mellett ez a másik fő 
célkitűzése: beszélgetések, 
tapasztalatcsere, egymás tájé-
koztatása. A program is úgy 
áll össze, hogy ha lát valaki 
valamilyen jó programot, vagy 
rész vesz rajta, arról beszámol 
a többiek előtt és amint lehet, 
igyekszünk megszerezni vagy 
a konferenciára vagy a régiók-
ban zajló szakmai napokra.

Mióta interneten, e-
mailben tudjuk tartani a kap-
csolatot, lényegesen könnyebb 
a dolgunk. A régióknak meg-
vannak a tavaly megválasztott 
felelősei. Természetesen, ál-
taluk is folyik a szervezés, de 
nem tartom magam csak ah-
hoz, hogy egy-egy régió óvó-
nőinek az értesítése csak az ő 
dolguk. Pl. a következő konfe-
renciára már mindenki szemé-
lyesen is fog tőlem levelet kap-
ni, aki most itt volt és megadta 
az e-mail címét.

Tehát az elnök – nem kis 
felelősségérzettel – már a jövőt 
tervezi. Az elhangzott előadá-
sok kapcsán majdnem min-
denkinek vannak tapasztalatai 
hasonló előadásokról, prog-
ramokról, vagy ötletei arról, 
hogy a jövőben milyen téma-
kör köré kell összpontosítani 
a konferenciát. Itt, a konferen-
cián kiváló alkalom adódik, 
hogy ezt a távolabbi régiók 
óvónői megbeszéljék egymás-
sal. És ez a jó együttműködés 
titka: a közös tervezés és a fel-
adatok időben történő elosz-
tása. Ez teszi reményteljessé a 
jövő évi konferencia megszer-
vezését, amelyre a szervezők 
már most ígéretet tettek és az-
zal búcsúztak a résztvevőktől, 
hogy jövőre, ismét Galántán 
– viszontlátásra! 

 Szanyi Mária
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A Vankó Terike-dí-
jat 2008 decemberében 
a Selye János Egyetem 
losonci kihelyeze� ta-
gozatának volt hallgatói 
alapíto�ák. 

Vankó Terike életével, tevé-
kenységével, személyiségével 
mintaként szolgált és szolgál 
az óvodapedagógusoknak. Ő 
az egész ország óvónőit tudta 
„összetartani” mindamelle�,

Meghatódva állok ezen a he-
lyen, hiszen olyan díjjal tisztel-
tetek meg, ami számomra óri-
ási elismerést jelent. Nem sze-
retnék szerénytelennek tűnni, 
de lelkiismeretem azt kívánja, 
hogy megosszam veletek érzé-
seimet. Egész eddigi életemben 
díjazottnak éreztem magam, 
hiszen olyan szakmát művelhe-
tek, ami egyben hobbim is, és 
felelősségteljesen jelenthetem 
ki, hogy a szeretetteljes min-
dennapokban, amelyet óvodá-
saim biztosítottak számomra, a 
sok csillogó gyermekszempár, 
mérhetetlen szeretetük napon-
ta visszaigazolta azt, hogy he-
lyes útra léptem. Tudásvágyam 
és szakmám szeretete arra ösz-
tönzött, hogy tarsolyomba mi-
nél több tapasztalatot gyűjtsek 
és adjak át. 

Eljött az a pillanat, amikor 
nyilvánosan is köszönetet mond-
hatok azoknak, akik leginkább 
hozzájárultak szakmai fejlődé-

Vankó Terike-díj

Igazi „Teréz Anyánk” volt
semhez, ahhoz, hogy most itt 
lehetek. Köszönöm, hogy meg-
bíztak bennem és segítettek 
nekem. Köszönetemet fejezem 
ki elsősorban az SZMPSZ-ben 
egykor és jelenleg tevékenyke-
dőknek, akik segítségével elin-
dulhattam egy másik úton is: a 
szakmát segítők útján. Ezen az 
úton oszthatom meg immár 31 
éves tapasztalataimat pedagó-
gustársaimmal és a jövendőbe-
li óvodapedagógusokkal is. Kö-
szönet illeti minden volt taní-
tómat és tanáromat, egykori és 
jelenlegi vezetőmet és kollégá-
mat, a szenci óvodásokat és azok 
szüleit, a szenci középiskoláso-
kat, a Selye János Egyetem egy-
kori és jelenlegi hallgatóit, és 
nem utolsó sorban az SZMPSZ 
Pozsony – Szenc TV tagjait is 
Morvay Katalin elnök asszony 
vezetésével, akik jelöltek erre a 
díjra, amit ugyan ma én vehet-
tem át, de szívem legmélyén és 
szívem legnagyobb szeretetével 

osztozom mindenkivel, aki a 
szlovákiai magyar ajkú óvodá-
sok mindennapjait teszi szebbé, 
boldogabbá, élménytelibbé 

Hálával tartozom azoknak 
is, akik már – sajnos – nem ünne-
pelhetnek velünk.  Szüleimnek, 
akik életük végéig támogattak 
és segítettek, Kovács Péternek, 
az SZMPSZ Pozsony – Szenc 
TV egykori elnökének, aki be-
iktatott a Pedagógusok Szövet-
ségébe.Szakmai pályafutásom 
13. évében 1993-ban Deákiban 
a II. Nyári Egyetemen ismertem 
meg Vankó Terikét, aki nem 
csak szakmai társam, de nagyon 
jó barátnőm is volt, és akinek 
talán a legnagyobb hálával tar-
tozom mindazért, amit értem, 
értünk óvodapedagógusokért 
tett. Igazi „Teréz Anyánk” volt, 
így is szólítottuk őt. Most bizto-
san elégedetten mosolyog ránk 
onnét fentről, hiszen éveken át 
azon munkálkodott, hogy egy-
szer én is pedagógusdíjat kap-

jak, hasonlóan mint annak ide-
jén ő – idézve szavait: „megérde-
melnéd!” Kívánsága teljesült és 
nem is akárhogyan: róla elneve-
zett díjat kaptam, ami számom-
ra igazi érték. Sajnos, egy gyer-
tyagyújtáson és egy perc néma 
csönd adózásán kívül már nem 
tudjuk másként megtisztelni, 
így kérlek benneteket, hogy kö-
szönőbeszédem méltó zárása-
ként ezt tegyük meg. 

Köszönöm szépen a díjat, és 
azt, hogy meghallgattatok.

Az Országos Óvodapedagó-
giai Társaság minden tagjának 
sok elégedett óvodást, elfoga-
dó, megértő szülőt és pedagó-
gustársat kívánok! Minden ked-
ves jelenlévőnek és azoknak is, 
akik ma nincsenek körünkben 
jó munkát és sok sikert kívánok! 
MINDENKINEK SZÍVBŐL KÖ-
SZÖNÖM!

Szabó Edit

hogy a losonci kihelyeze� ta-
gozat hallgatói fölö� három
évig bábáskodo�, és az utolsó
percig segíte�.

Terike halála után egyértel-
mű volt, hogy a tanulmányok 
befejezése után megmaradt 
kis összeg egy emlék, egy óvo-
dapedagógusoknak szánt díj 
alapjául szolgáljon.

A Vankó Terike-díj azon 
óvodapedagógusoknak ítélhető 
oda, akik munkájuk során em-
beri hozzáállásukkal, szakmai 
elhivato�ságukkal, pedagógi-
ai-közéleti tevékenységükkel 
például szolgálnak környeze-
tük számára és jelentős erőfe-
szítéseket tesznek regionális, 
illetve országos szinten az 
óvodák szakmai színvonalának 
emeléséért. (Részlet a Vankó 
Terike-díj statútumából.)

A Vankó Terike-díj átadá-
sára évenként az Országos 
Óvodapedagógiai Konferenci-
án kerül sor.

A Vankó Terike-díj tarto-
zékai: emléklap, pénzjutalom 
és egy kerámiacsengő, amely 
Gyetvai Zsuzsanna óvónő 
keze munkája (nem sablon 
után készül, így mindegyik 
egyedi, nincs két egyforma).

A Vankó Terike-díj elnye-
résére javaslatot tehetnek ma-
gánszemélyek és közösségek az 
Óvodapedagógiai Társaság ál-
tal közzéte� felhívás alapján.

Szabó Edit méltatása

Gyetvai Judit
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A mi vidékünk, a mi régiónk
A biológia újszerű oktatása

Iskolánk, a Felsőszeli 
Széchenyi István Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapisko-
la és Óvoda, valamint a he-
lyi szlovák tanítási nyelvű 
alapiskola közös területén 
2009–2011 között a „Mi vi-
dékünk, a mi régiónk, a mi 
életkörnyezetünk a termé-
szettudományok újszerű 
oktatásában” elnevezésű 
pályázat keretén belül egy 
oktató célú növényparkot 
alakítottunk ki. A pályázat 
az Európai Szociális Alap, 
valamint Felsőszeli község 
támogatásával került meg-
valósításra.

A pályázatunk célkitűzé-
sei közt szerepelt a természet-
ismeret és biológia oktatási 
színvonalának emelése az IKT 
eszközök segítségével, a bio-
lógia és természetismeret órá-
kon szerzett elméleti ismeretek 
összekapcsolása a természetes 
környezetben való megfigye-
léssel, új oktatási formák be-
vezetése a természettudomá-
nyi tantárgyak tanításában, 
didaktikai eszközök használa-
ta a speciálisan felszerelt IKT 
tantermünkben, a tanulók kör-
nyezettudatos nevelése, illetve 
lehetőséget adni az érdeklődő 
iskoláknak a növénykert és az 
elkészített módszertani anya-
gok megismerésére. 

A pályázat ideje alatt meg-
valósult tevékenységek között 
szerepelt a természettudomá-
nyi tantárgyak oktatását segí-
tő szaktanterem kialakítása, 
növénypark létrehozása 105 
növényfajjal, tájékoztató táb-
lákkal, a természettudományi 
tantárgyakat oktató pedagógu-
sok részére ECDL-tanfolyam és 
didaktikai IKT-eszközök hasz-
nálatára irányuló képzés, mód-
szertani segédanyag (feladatla-

pok, elektronikus bemutatók, 
tanári segédlet) kidolgozása és 
ezen anyagok megjelentetése 
DVD-n.

A növényparkot a két is-
kola közös területén alakítot-
tuk ki, kiültetésre került több 
mint 400 növény, melyeket 5 
csoportba soroltunk: lomble-
velű erdők növényei, tűlevelű 
erdő növényei, réti növények, 
egzotikus növények és gyógy-
növények. Az egyes területe-
ket nagyméretű információs 
táblák jelzik – rajtuk az adott 
területre vonatkozó informáci-
ók olvashatók magyar, szlovák 
és angol nyelven. A növények 
mellett kisméretű tájékoztató-
táblák találhatók a faj magyar, 
szlovák és latin nevével. A ter-
mészettudományi tantárgyak 
oktatását segítő szaktanterem 
felszereltségét modern infor-
matikai és digitális eszközök 
alkotják, ezek: 13 tanulói, va-
lamint 1 tanári hordozható 
számítógép, szkenner, színes 
nyomtató, kivetítő, fényképe-
zőgép, digitális kamerával el-
látott mikroszkóp, diktafon, 
kamera. A szaktanteremben 
– melyet mindkét iskola hasz-
nál – növényekkel kapcsola-
tos szakkönyvek is találhatók 
(növényhatározók, atlaszok, 
lexikonok). A pályázati célok 
közt említett képzéseken a két 
iskolából összesen 19 pedagó-
gus kapta meg a tanfolyamok 
sikeres elvégzését igazoló bi-
zonylatokat.

A pályázat tanári mun-
kacsoportjának 5 tagja belső 
használatú módszertani anya-
gokat készített: elektronikus 
bemutatókat és feladatlapokat 
minden évfolyam számára, ta-
nári kézikönyveket a növény-
kertben található növényekről. 
Az alsó tagozatosok részére ké-
szült elektronikus bemutatók 
játékos formában, kvíz, kártya-
játék (az IMAGINE program 

segítségével) mutatják be a 
növényparkban található nö-
vényeket (évfolyamonként 10 
növényt). A bemutatókhoz fel-
adatlapok tartoznak, segítsé-
gükkel a tanulók lejegyezhetik 
a természetben tett megfigyelé-
seiket, elmélyíthetik tudásukat. 
A felső tagozat tanulói részére 
65 növényfajt osztottunk szét 
(évfolyamonként 13 növényt), 
ügyelve arra, hogy a csoportok 
változatosak legyenek (tartal-
mazzanak nyitva- illetve zár-
vatermő növényeket, lágy szá-
rúakat éppúgy, mint fákat). A 
felső tagozatos tanulók részére 
készített elektronikus bemuta-
tók egységesen három oldalból 
állnak. Az első oldalon a nö-
vény kinézete, átlagos mérete, 
biotópja van leírva, a második 
oldalon a növény felépítését 
találhatjuk (a virágzatok, a le-
velek, a szár felépítését), a har-
madik oldalon pedig érdekes-
ségeket találunk a növénnyel 
kapcsolatban. A feladatlapok 
játékos, szó- vagy betűrejtvény 
formájában teszik lehetővé a 
kapott információk elmélyíté-
sét, melyek nagy része elektro-
nikus formában is kitölthető. 
A tanári kézikönyv részletesen 
leírja az egyes növényfajokat, 
útmutatót ad a tantárgyat ok-
tató pedagógusnak, valamint 
tartalmazza a feladatlapok 
megoldásait is. A DVD-n vala-
mennyi növényfaj módszerta-
ni segédanyaga megtalálható: 
a feladatlapok, az elektronikus 
bemutatók, tanári kézikönyvek 
szlovák, illetve magyar nyel-
ven.

A növényfajokkal kapcso-
latos ismeretek átadása isko-
lánkban a természetismeret és 
a biológia tantárgyakon ke-
rül sor. Az alsó tagozaton 1-1 
osztályban emelt óraszámban 
oktatjuk a természetismeretet, 
így lehetőség van a növények-
kel való ismerkedésre. A felső 
tagozaton az 5–6. évfolyamok-

ban heti 2 óra biológia keretén 
belül szintén beépítettük a nö-
vényfajok megismerését. A fel-
sőbb évfolyamokban a Munka 
világa tantárgy is kínálja ezt a 
lehetőséget. Az eddigi tapasz-
talatok azt bizonyítják, hogy a 
tanulók szívesen ismerkednek 
a növényekkel, a növénypark-
ban tanított tanórák élvezete-
sek számukra. Időnként apró 
segítségnyújtás után a feladat-
lapokkal is megbirkóznak.

A növényparkot és a mód-
szertani anyagokat a 2011. jú-
nius 24-i nyitott napon már 
bemutattuk, az érdeklődőkkel 
ismertettük pályázatunk céljait 
és eredményeit. Más érdeklődő 
iskoláknak is lehetőséget nyúj-
tunk a növénypark megisme-
résére. A világháló böngészői a 
jelentkezőlapot és a tájékoztatót 
letölthetik az SZMPSZ honlap-
járól az Egyéb hírek oldalról, 
valamint megtekinthetik a nö-
vényparkról szóló cikkünket a 
www.suli.sk/felsoszeli oldalon 
a Hírek menüpont alatt.

Pályázatunk eredményei-
vel szeretnénk ráirányítani a 
figyelmet a természettudomá-
nyi tantárgyak, elsősorban a 
természetismeret, a biológia 
oktatásának lehetőségeire, új-
szerűvé tételére, fejlesztésére. A 
tapasztaláson alapuló tanulás, a 
szemléletes oktatás segíthet ta-
nulóinknak abban, hogy siker-
élményük legyen a tanulásban, 
s felfedezzék újra a természetet. 
„A természet nagy könyvében 
csak az tud olvasni, aki ismeri 
azt a nyelvet…“(Galilei). Re-
méljük, munkánkkal előrébb 
kerültünk a megismerés újsze-
rűvé tételében, elősegítjük az 
oktatási színvonal emelését és 
az IKT – eszközöknek az okta-
tásban való széleskörű felhasz-
nálását. Egy lépést tettünk a 
hagyományos iskola újszerűvé 
alakításában.

Nagy Flórián
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„Állj közénk és mondjuk: hála égnek!
Még van lelke Árpád nemzetének!” 

(Vörösmarty Mihály: Liszt Ferenchez)

Liszt Ferenc szülőháza Doborjánban

A Jókai Közművelődési és Mú-
zeum Egyesület 2011. november 
5-én ünnepi zenés-irodalmi estet 
rendezett Liszt Ferenc születésének 
200. és Erkel Ferenc születésének 
201. évfordulója tiszteletére Párhu-
zamok címmel.

A megemlékezésre az Egressy 
Béni-szoborra való gyűjtés jegyében 
került sor, a Duna Menti Múzeum – 
Kultúrpalota dísztermében. A Jókai 
Egyesület ez év áprilisában indított 
gyűjtést egy mellszobor elkészítésé-
re, hogy Egressy Béni neve ne men-
jen feledésbe és a jövő nemzedék is 
emlékezzen rá, hisz maradandót al-
kotott.

Egressy Béni rövid komáro-
mi tartózkodása alatt több szálon 
vált „komáromivá”. Katonazenész-
ként a helyőrség zenekarának volt 
az igazgatója. A Komáromi Lapok 
szerkesztőjeként verseivel is megje-
lent a lapban. Komárom eleste után 
megkomponálta Klapka tiszteletére 
a „Komáromi utóhangok” című in-
dulóját, mely a Thaly Kálmán által
később írt szöveggel városunk him-
nuszává nemesedett. Ez a Klapka-
induló, mely naponta hallható a vá-
rosháza tornyából.

A már száz éves Jókai Közműve-
lődési és Múzeum Egyesület a múlt-
ban is a kulturális élet fő szervezője, 

Erkel Ferenc

Liszt Ferenc mellszobra

irányítója volt. Az Egyesület meghí-
vására látogatott városunkba példá-
ul Móricz Zsigmond, e falak között 
hangversenyezett Bartók Béla.

Ezen az estén Komárom hivatá-
sos és műkedvelő zenészei, az iroda-
lom, a szép magyar szó művelői fog-
tak össze, hogy ízelítőt adjanak Erkel 
Ferenc és Liszt Ferenc életművéből, 
művészetéből. Prózában és versben 
is felidézték a két kiváló muzsikus, 
az európai rangú magyar nemze-
ti zene megteremtőinek életútját, a 
kor hangulatát, melyben éltek.

A megjelenteket dr. Keszegh 
Margit, az egyesület elnöke köszön-
tötte, hangsúlyozva, hogy csodála-
tos művészekre emlékezünk. Egressy 
Béniről szólva kiemelte, hogy ő az, 
aki Vörösmarty Szózatának megze-
nésítésével örökre beírta magát min-
den magyar ember szívébe, s ezrek 
hallgathatják meghatódva legna-
gyobb történelmi operánkat, Erkel 
Ferenc Bánk bánját, amely Egressy 
Béni szövegére íródott.

A műsorban felléptek: Gaál 
Jenő, a Szlovák Filharmónia Kórusá-
nak szólistája, komáromi születésű, 
a  Jókai Mór Alapiskola gyermek-
kórusának volt tagja; Nagy Ferenc, 
versmondó; Rigó Pál, prímás; Bakos 
Márta, Kalmár Zsuzsanna és Prágay 
Marianna, a Komáromi Művésze-

ti Alapiskola tanárai; Lakatos Lili, 
Bakos Márta növendéke, a Jókai 
Mór Alapiskola tanulója; a Selye Já-
nos Gimnázium diákjai: Hernandez 
Franco Vivien, Szabó Anasztázia, 
Untermayer Tamás, Szurcsík Ádám, 
György Ádám, Huszlicska Áron, 
Bertók Tibor; a Komáromi Városi 
Művelődési Központ és a Jókai Mór 
Alapiskola Gaudium vegyes kara és 
szólistái: Pfeiferlik Lajos és Pfeiferlik 
Tamás. Közreműködött a helyi Mű-
vészeti Alapiskola hangszeres kama-
raegyüttese, Stirber Lajos vezényle-

tével, aki a műsor összeállítója is volt 
egyben.

Ahogy Vörösmarty írja az idé-
zett versben: a lélek és a tenni akarás 
hozott össze mindenkit: szereplőt, 
vendéget, érdeklődőt. Ha csak rövid 
időre is, de sikerült egymást a művé-
szi élmény mellett lélekben is erősí-
teni. Legyen ennek ereje, s ez az erő 
vigyen mindannyiunkat tovább!

Farkas Adrianna  
a Jókai Közművelődési  

és Múzeum Egyesület irodalmi 
szekciójának elnöke

A zene erejével
Nagy sikerű ünnepi megemlékezés a komáromi Kultúrpalotában

Erkel Emlékház Gyulán



19Pedagógusfórum    Bemutatkozunk

Egyéves az Élő Zoboralja 
Polgári Társulás

A szlovákiai zoboralji ma-
gyar szórványban tavaly ősz-
szel új szervezet alakult há-
rom település – Kolon, Zsére, 
Gímes – összefogásával, Po-
lyák Imre indítványára. A po-
litikamentes civil kezdemé-
nyezés céljai a helyi magyar 
közösség valamennyi tagja 
számára fontosak lehetnek:

 

• A szlovák-magyar párbe-
széden túl magyar érté-
keink kiemelése és átörö-
kítésének elősegítése az 
utánunk jövő generációk-
nak. Mert abban hiszünk, 
hogy származásunknak 
és a nyelvnek, amelyet be-
szélünk, oka van, nem a 
véletlen műve. Örökségbe 
kaptuk szüleinktől és az ő 
szüleiktől. Ezért felelősek 
vagyunk érte.

• Kívánjuk elősegíteni a ma-
gyar nyelvű iskola műkö-
dését Gímesen, mert egy 
minőségi oktatást nyújtó, 
kiváló versenyeredménye-
ivel a régióban valóban 
élen járó intézményt támo-
gatni szeretnénk. Hisszük 
és valljuk, hogy a magyar 
szó és érzés fenntartása a 
családon túl az iskola fel-
adata. 

• Egyértelmű, hogy nem 
csak magyarul tanítja 
meg ez az intézmény az 
oda járó tanulókat, hanem 
szlovákul is kitűnően, meg 

angolul és már németül 
is oktat – természetesen. 
A magyarul beszélő kö-
zönségnek, aktív és maj-
dani szülőknek hirdetjük 
az alapigazságot: aki több 
nyelven beszél, jól, köny-
nyebben érvényesül.

• Népművelő előadások, 
táncházak szervezésével, 
kórusaink és folklórcso-
portjaink anyagi és erköl-
csi támogatásával az előb-
bi céljaink megvalósulását 
óhajtjuk erősíteni. 

Az elnyert pályázatokból 
több előadást és programot 
valósítottunk meg.

Szervezetünk él és fejlő-
dik. 

M e g j e l e nt  k i a d v á -
ny u n k : Fejezetek a Gímesi 
Alapiskola magyar tagozatá-
nak életéből. 

Pályázatok megírásában 
is segítünk azoknak, akik fel-
keresnek minket. A szervezet 
munkája az itt élőkért van és 
róluk szól. Ezért örülnénk, 
ha olyanok is eljönnének ren-
dezvényeinkre, akikkel eddig 
nem találkoztunk. Lehetőség 
ez a szabad idő – havonta egy-
egy óra – hasznos és tartal-
mas eltöltésére. Élmény, me-
lyet csak az tapasztalhat meg, 
aki részt vesz benne.

Zilizi Zoltán,  
az Élő Zoboralja PT vezetője

Zilizi Zoltán előadása  a zsérei templomban

Örülünk a tartalmas együttlétnek

 Kiszely István is vendégünk volt
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Tízéves a Horvátországi 
Magyar Pedagógusok Fóruma

November 12-én Drávaszögben, Hercegszőlősön került sor a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma fenn-
állásának tizedik évfordulója alkalmából szervezett díszülésre, melyre valamennyi Kárpát-medencében működő 
magyar pedagógusszövetség meghívást kapott. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét Pék László el-
nök, Vörös Mária alelnök és Jókai Tibor irodavezető képviselte. 

Az ünnepi ülést a Fórum elnöke, 
Csapó Nándor nyitotta meg, felidéz-
ve az eltelt évtized eredményeit, fon-
tosabb mozzanatait.  Tíz évvel ez-
előtt azzal a céllal alakították meg az 
egyesületet, hogy egy olyan, kizárólag 
szakmai szervezetet hozzanak létre, 
amelynek tagja lehet minden, az álta-
lános és a középiskolában magyarul 
tanító pedagógus, a horvát tannyelvű 
iskolákban dolgozó anyanyelvápoló 
tanár, valamint a magyar csoportokat 
vezető óvónők is.

Az elmúlt időszakban több to-
vábbképzést, tanfolyamot, tanulmá-
nyi kirándulást, szemlét szerveztek, 
legutóbb éppen Szlovákiában, Komá-
romban és Pozsonyban jártak, ismer-
kedtek a szlovákiai magyar alap- és 
középiskolai oktatással, irodalmi, tör-
ténelmi emlékhelyekkel. 

2011-ben jelentették meg Peda-
gógus Fórum címmel az első szak-
lapjukat, azzal a céllal, hogy a szülők-
höz, pedagógusokhoz még közelebb 
vigye a horvátországi magyar oktatás 
sorsdöntő ügyét. Megalakulása óta 
Horvátországi Magyar Pedagógusok 
Fóruma a Szülőföldön magyarul pá-
lyázat lebonyolító szervezete. Mind-
ezeket a tevékenységi formákat a jö-

vőben is színvonalasan, minőségben 
megerősödve folytatni szeretnénk – 
mondta Csapó Nándor.

Varga Erna, tanügyi  főtanácsos 
asszony a horvátországi magyar ok-
tatás jelenlegi helyzetét foglalta össze. 
Bár törvényadta jogaik széleskörűek, 
biztosítottak a kétnyelvű nyomtatvá-
nyok, a történelem, a földrajz, a rajz, 
az ének-zene tantervét kiegészítették 
nemzeti tartalmakkal, engedélyezett 
számukra a magyarországi tanköny-
vek használata, lehetővé tették a sa-
ját tankönyvek, kézikönyvek írását, a 
tanítási nyelv következetesen magyar, 
helyzetük mégis aggodalomra ad okot. 
A délszláv háború egyik legnagyobb 
vesztese a vajdasági és a horvátor-
szági magyarság. A többségében ma-
gyar etnikumú falvakból elmenekült 
lakosságnak csak töredéke tért haza, 
a nemzetiségi összetétel a háborút 
követően jelentősen megváltozott. A 
visszatért, illetve odahaza maradt ma-
gyarok kisebbségbe kerültek, a felerő-
södött asszimiláció következtében a 
magyar osztályokban vészesen fogy a 
tanulók száma, a népszaporulat csök-
ken, a szülők a könnyebb boldogulás 
reményében horvát iskolába íratják a 
gyermekeiket. 

 Pasza Árpád, a magyar nyelvet 
és irodalmat oktató pedagógusok 
megyei szaktanácsának elnöke szólt 
a testület széleskörű szakmai tevé-
kenységéről. A horvát (országos) pe-
dagógiai intézet által 2006-ban létre-
hozott szakmai testület fogja össze a 
horvátországi intézményekben dol-
gozó magyar szakos tanárokat, koor-
dinálja együttműködésüket, biztosítja 
szakmai továbbképzésüket. 

A tíz évvel ezelőtt, 2001-ben ala-
kult Horvátországi Magyar Pedagó-
gusok Fórumát köszöntötték a ma-
gyarországi partnerszervezetek és 
támogatók képviselői, az erdélyi, a 
felvidéki és a vajdasági pedagógus-
szervezetek képviselői, vezetői is.

A kerek jubileum alkalmából a 
szervezők emlékplakettel köszönték 
meg az alapító tagok éveken át tartó 
áldozatos munkáját. 

A magyar nyelvű oktatás Hor-
vátországban három változatban 
jelenik meg:

 Az A modell keretén belül teljes 
körű anyanyelvű oktatásban az álta-
lános iskolákban jelenleg 215 tanuló 
részesül. Magyar nyelvű középiskolai 
oktatás az eszéki Horvátországi Ma-
gyar Oktatási és Művelődési Köz-
pontban folyik 57 diák részére.

A B modell kétnyelvű oktatást je-
lent, ezt Zágrábban alkalmazzák. 

A szórványtelepüléseken, ahol 
már nincsenek meg a feltételek a ma-
gyar tannyelvű vagy kétnyelvű tago-
zatok megnyitásához, a horvát isko-
lákban bevezették a magyar nyelv és 
nemzeti kultúra szervezett oktatását. 
Ezt nevezik C modellnek, anyanyelv-
ápolásnak, órakerete heti két tanítási 
óra. A Fórum adatai szerint 867 ta-
nuló vesz részt anyanyelvápolásban. 
Minden évben bemutathatják az órák 
során tanult verseket, népi táncokat, 
gyermekjátékokat a Merki Ferenc pe-
dagógus nevét viselő anyanyelvápo-
ló szemlén, amelyre idén a díszülést 
megelőzően került sor.

A Horvátországi Magyar Pedagó-
gusok Fóruma minden lehetőséget 
megragadva támogatja a maroknyi 
magyarság szülőföldön való megma-
radását. Pedagógusaik szívvel-lélek-
kel végzik munkájukat, az iskolákban 
és azon kívül is közösségük megtar-
tó erejévé képesek válni, nem kevés 
áldozatot hozva a nemzeti identitás 
megőrzéséért.

Vörös Mária

Az őszinte, csöndes szó hatalma
November 25-én, pénteken, a zselízi alapiskolában a késő délutáni órákban 

került sor a „De a kő marad...“ című területi szavalóverseny iskolai fordulójára.. 
Szervezője a friss diplomás, magyar-történelem szakos tanár, Kaszmán Zoltán.

A hétnek ebben az időszakában általában megkönnyebbülten dobják sa-
rokba iskolatáskájukat az iskolások, ám a mi iskolánkban 21 tanuló versmon-
dásra készült. Mind a huszonegy tanulóval Kaszmán Zoltán foglalkozott egy-
maga, hónapokon át. Ismerkedtek egymással és a versekkel. A versenyen két 
kategóriába sorolta őket: az ötödikesek és a hatodikosok alkották az 1., a 7., 
8., 9. évf. pedig a 2. kategóriát.

Istenes versekkel nevezhettek be a tanulók, a legtöbben Wass Albert versét 
választották, de szavalták Pilinszky János, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Rónay György, Jó-
zsef Attila, Sík Sándor, Török-Zselenszky Tamás és Szép Ernő verseit is. A már jól ismert, gyakorlott szavalóink 
mellett szép számmal neveztek be a versenybe olyanok is, akiknek ez az egyedüli alkalmuk a közönség előtti szereplésre, 
vagyis arra, hogy felkészüljenek a közösség előtti felszólalásra, bátor véleménynyilvánításra.

A versenynek egyedi jelleget alakított ki Kaszmán Zoltán szervező azzal, hogy a szavalók nagy része, (néhány már-már sztárnak 
minősülő diákot kivéve), egyszerűen és őszintén, mély átéléssel adta át a csodálatos gondolatokat. Nem a gesztikulációra, artikuláció-
ra, beállításokra összpontosítottak, hanem a mondanivaló természetes átadására. Ennek nem kisebb eredménye lett, minthogy még az 
iskola kis „ördögei“, a „viselkedészavaros“ gyerekek figyeltek is a szavalóverseny teljes időtartama alatt, a fegyelmezés szükségessége 
föl sem merült. Ez az új kezdeményezés nem a helyezésekért, a mindenáron való versengésre buzdít, hanem a gyermekek önkifeje-
zésére fekteti a hangsúlyt.

Nagy D. Csilla

November 25-én, pénteken, a zselízi alapiskolában a késő délutáni órákban 
került sor a „De a kő marad...“ című területi szavalóverseny iskolai fordulójára.. 
Szervezője a friss diplomás, magyar-történelem szakos tanár, Kaszmán Zoltán.

A hétnek ebben az időszakában általában megkönnyebbülten dobják sa-
rokba iskolatáskájukat az iskolások, ám a mi iskolánkban 21 tanuló versmon-
dásra készült. Mind a huszonegy tanulóval Kaszmán Zoltán foglalkozott egy-
maga, hónapokon át. Ismerkedtek egymással és a versekkel. A versenyen két 

Istenes versekkel nevezhettek be a tanulók, a legtöbben Wass Albert versét 
választották, de szavalták Pilinszky János, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Rónay György, Jó-
zsef Attila, Sík Sándor, Török-Zselenszky Tamás és Szép Ernő verseit is. A már jól ismert, gyakorlott szavalóink 
mellett szép számmal neveztek be a versenybe olyanok is, akiknek ez az egyedüli alkalmuk a közönség előtti szereplésre, 
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Egy iskola, ahol a pedagógusok  
szívvel-lélekkel végzik munkájukat
Beszélgetés Ziman Ágotával, a Feledi Szombathy Viktor 
MTNY Alapiskola igazgatónőjével

Az elmúlt nyári szünidőben a Feledi Szombathy Viktor MTNY Alapiskola adott otthont a Nyitrai 
Módszertani-Pedagógiai Központ akkreditált továbbképzésének, melynek keretében a helyi 
alapiskola és a környező iskolák szlovák szakos pedagógusai A kommunikációs készségek 
fejlesztése a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy tanóráin című továbbképzésen 
vettek részt. A 40 órás, 11 kreditponttal járó képzést Varga Zsuzsa, a módszertani központ 
szakelőadója és Papp Szilvia, a Dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin MTNY Alapiskola pedagógusa 
tartotta, akik egyúttal tankönyvírók is. A képzésen résztvevő pedagógusok sikeresen 
tettek vizsgát a képzésvezetők által összeállított tananyagok alapján. Felkészülésükhöz 
mindannyian saját pedagógiai tapasztalataikat és az elsajátított új ismereteiket mutatták 
be egymás és a vizsgabizottság előtt. A hely és az időpont alkalmat adott számomra, hogy 
az alapiskola igazgatónőjével, Ziman Ágotával – aki egyben a sikeresen vizsgázó csoport 
tagja is volt – beszélgessek el az iskola életével kapcsolatban.

– Kérem, mutassa be a számok 
tükrében tényszerűen az iskolá-
jukat!
–  Tizenkét éve vezetem az iskolát. 
Tanulóink létszáma egyre növek-
szik. A múlt iskolaévben 398 tanu-
lónk volt. Szeptembertől 406 tanu-
ló látogatja az intézményt. Az alsó 
tagozaton 8 osztály indul, ebből 2 
első osztály. A felső tagozaton 13 
osztály. Minden évfolyamban pár-
huzamos osztályaink vannak. Pe-
dagógusaink száma 30, ebből két 
pedagógiai asszisztens, közülük 1 
roma származású. Három napközis 
csoportunk van.

– Miért volt szükség külön roma 
pedagógiai asszisztensre?
– Iskolánkról tudni kell, hogy tanu-
lóink hetven százaléka hátrányos 
helyzetű, húsz százalékuk halmo-
zottan hátrányos helyzetű. Ezeknek 
a tanulóknak a szüleik zömében ro-
mák, vagy ha úgy tetszik cigányok, 
akik nem igazán törődnek gyerme-
keik lelki és értelmi fejlődésével. Ne-
kik meg kell magyaráznunk, hogy 
az iskola fontos hely gyerekeik szá-
mára. A velük való kapcsolattartás-
ban van nélkülözhetetlen szerepe 
asszisztensünknek, Lakatos Anná-
nak, aki meglátogatja roma tanuló-
inkat otthonaikban, elbeszélget ve-
lük és a szüleikkel. Bizony a tisztál-
kodás és a nevelés terén sokat kell 
tennünk érdekükben. Ezért is igyek-
szünk olyan szakköri tevékenységet 
biztosítani tanulóink számára, ahol 
megtanulnak a közösségben élni 
és igyekszünk az érdeklődésüknek 

megfelelő iskolán kívüli tevékeny-
séget biztosítani.

– Melyek ezek a szakköri tevé-
kenységek?
– Szinte naponta foglalkozunk ta-
nulóinkkal a tanítás után. Ilyenek a 
kézműves szakkör, a csináld magad, 
a mezőgazdasági szakkör. A Mese, 
mese mátka szakkör keretében me-
séket olvasunk fel számukra, melye-
ket később dramatizálunk is. Ezek-
hez a mesejátékokhoz ők maguk 
készítik el a jelmezeket. Be is mu-
tatják különféle rendezvényeken a 
színpadra vitt meséket. Nagy sikert 
arattak legutóbb a saját készítésű 
jelmezeikkel.

– Ez azt is bizonyítja, hogy a pe-
dagógusok szabadidejüket is a 
gyermekekre áldozva lelkesen ki-
veszik részüket a délutáni foglal-
kozásokból, az iskolán kívüli tevé-
kenységből. Ennek bizonyítéka az 
is, hogy a nyári szünidőben is ké-
pezik magukat.
– Nagyon  aktív a pedagógusgár-
dánk. Figyelmük és érdeklődésük 
sok mindenre kiterjed. Nincs olyan 
nyári egyetem, ahol ne lenne feledi 
pedagógus. Szükségünk van a to-
vábbképzésekre. Ez abból is adó-
dik, hogy nem egyszerű a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyerekek 
figyelmét lekötni. Ezért keressük az 
új módszereket, az olyan foglalko-
zásokat, melyek érdeklik is a tanu-
lóinkat. A pedagógusok egymás 
között is megbeszélik az újonnan 
kipróbált módszereket, véleményt 
cserélnek és még nagyobb öröm az 

számukra, amikor sikerélményeikről 
tudnak beszámolni. Ha valami jót 
látunk vagy lesünk el a nyári egye-
temek képzésein, azt alkalmazzuk is 
a mindennapi munkánk során.

–    Az elért eredményeikről és si-
kereikről hogyan szerez tudomást 
a nyilvánosság?
– Ennek a legtermészetesebb for-
mája az, hogy különböző társadal-
mi és kulturális rendezvényeken 
mutatkozunk be. A nyugdíjas napo-
kon, esküvőkön, megemlékezése-
ken adunk műsort. Mindezt együtt 
tesszük az óvodával, a szlovák alap-
iskolával és a művészeti alapisko-
lával is. Tanulóink megtanulnak a 
nyilvánosság előtt is szerepelni, ami 
nagy előnyt jelent számukra az éle-
tük folyamán.

–   Milyen a kapcsolatuk a fenntar-
tóval? Van-e testvériskolai kap-
csolatuk is?
–  Örülök, hogy jó kapcsolatunk 
van a községi hivatallal. Sok min-
dent meg tudunk beszélni, az én 
véleményemet is kikérik sok fontos 
kérdésben. Az iskolákkal való közös 
programjaink szervezésébe is be-
segítenek. Két iskolával van szoro-
sabb kapcsolatunk: a Pétervásárai 
Általános Iskolával, valamint a 
Bátonyterenyei Fáy András Szak-
munkásképző és Szakközépiskolá-
val. A pétervásáraikkal rendszere-
sen közös rendezvényeket, verse-
nyeket, vetélkedőket szervezünk. A 
pedagógusok között is kiváló a kap-
csolat. Óralátogatásokon veszünk 
részt. A bátonyterenyeikkel egy kö-

zös projekt keretében ismerkedünk 
meg az egyes szakokkal. Közös gya-
log- és biciklitúrákat fogunk meg-
valósítani. A testvériskolánk ökoló-
giai osztályával közösen a talaj ösz-
szetételét és a vízszennyezettséget 
vizsgáltuk.

– Milyenek a végzős tanulóik to-
vábbtanulási lehetőségei?
– Többen szakmunkásképzőbe 
vagy érettségi vizsgákkal végző-
dő középiskolába jelentkeznek. A 
legtöbbjük a rimaszombati keres-
kedelmi középiskolában folytat-
ja tanulmányait, de vannak, akik a 
dunaszerdahelyi magán szakközép-
iskolába nyernek felvételt fodrász, 
vendéglátó-ipari szakokon.

– Eddigi iskolavezetői pályája so-
rán mit tart a legnagyobb siker-
nek?
– Nagyon tudok örülni elért ered-
ményeinknek. Legfőképpen annak, 
amikor a gyerekek is tudnak örül-
ni egymás sikerének. Örülök, hogy 
pedagógusaim között is nagyon jó 
a kapcsolat, nem irigyek egymás-
ra, minden egyes elért siker közös 
munkánk, oktató-nevelő tevékeny-
ségünk eredménye. Mi egymásért 
és nem egymás ellen dolgozunk. 
Ez a mi pedagógiai hitvallásunk is. 
Segítünk egymásnak. A panaszko-
dás helyett igyekszünk mindenre 
megoldást találni, s mindig pró-
báljuk megtalálni azt, ami előrevisz 
bennünket mindennapi pedagógi-
ai gyakorlatunk során.

– Köszönöm a beszélgetést.

Hajtman Béla

Ziman Ágota  iskolaigazgató a március 15-i megemlékezésen
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„ A mi szakmánkban nincs igényesebb feladat  
a pályára való felkészítésnél ”

– Szüleid mindketten pedagó-
gusok voltak. Anyukád, lányko-
ri nevén Hajduk Márta, szlovák 
nemzetisége ellenére magyar-
szlovák szakos tanárként a pár-
kányi gimnáziumban tanított 
egészen nyugdíjas koráig, volt 
diákjai közül sokan neki kö-
szönhetik, hogy kitűnően meg-
tanultak szlovákul. Édesapád, 
Lengyelfalusy Miklós pedig ki-
váló matematika tanár, hosszú 
ideig karnagyként is működve, 
a szlovákiai magyar énekkari 
mozgalomban az általa felké-
szített kórus(ok) sikeres szerep-
lései folytán – többször is orszá-
gos díjakat nyertek – hírnevet 
szerzett iskolánknak, és persze 
ami ezzel járt, magának is. A 
még ma is életképes, Vass Lajos 
nevét viselő Csehszlovákiai Ma-
gyar Tanítók Központi Énekka-
rának pedig egyik alapító tagja 
volt. Nem restellem kimondani, 

mint kollégára felnéztem rá, és 
tisztelettel őrzöm emlékét. 

– Amit anyukámról mondtál, 
helyesbítenem kell, mert igaz, 
hogy szlovák nemzetiségűnek 
vallja magát, de nem ennek elle-
nére választotta a magyar-szlo-
vák szakkombinációt, hanem 
azért, mert mindkettőnek, azaz 
a szlovák és a magyar nyelvnek 
a hatása alatt nőtt fel. Édesap-
ja szlovák volt. Édesanyja pedig 
magyar, ráadásul neves törté-
nelmi családnak a sarja, de ez 
egy más téma lenne. Én nagy 
ajándéknak tartom, hogy a szü-
leim egyike humán, másik pedig 
reál beállítottságú volt. 

Hadd valljam József Attilával, 
jócskán átköltve híres költemé-
nyének két sorát: Egyik szájából 
édes volt a szép, másikéból meg 
szép volt az igaz.

–    A stafétabotot tehát szüleid-
től vetted át.

– Nemcsak én, a húgom is, aki 
ma a losonci Kármán József 
Alapiskola igazgatóhelyettese. 
(A Čomaj Katalin nevet viseli). 
Miklós öcsém viszont részben 
kivétel. Azért részben, mert tu-
dományos informatika szakot 
végzett a brünni T. G. Masaryk 
Egyetem Informatika Karán, így 
hát nem pedagógus, hanem 
vállalkozó lett, de néhány évig 
(munkája mellett) a Párkányi 
Gimnáziumban tanított infor-
matikát. 

– Édesapádnak sajnos nem adta 
meg a sors, hogy matematikai 
felkészültségét megfelelő szin-
ten kamatoztassa. Budapesten 
a legkiválóbb matematikusok-
nál diplomázott tanárainak 
egyike volt a szigoráról híres 
Péter Rózsa is. Viszont Te már 
egész fiatalon egyetemi docens 
lettél, tanszékvezető, dékán-
helyettes és végül dékán. 

– Könnyebb e lépcsőfokokat 
felsorolni, mint bejárni. Kezdet-
ben eszembe sem jutott, hogy 
én ilyen „magas polcra” ka-
paszkodjak fel. Hogy pedagó-
gus lettem, egészen biztos va-
gyok benne, hogy erre szüleim 
példája inspirált, főleg apukám 
népszerűsége, amit egyik tanu-
lójaként volt szerencsém alapo-
san megtapasztalni. Ugyanis az 
alapiskolában négy évig az osz-
tályfőnököm volt. 

– Nemcsak a tiéd, a fiamé is, 
aki annak ellenére, hogy hu-
mán beállítottságú, mindmáig 
a legjobb tanárai között tart-
ja őt számon. Sőt édesapád a 
feleségemet is „tanította” egy 
időben. Te, mint aki neveléstör-
ténettel (is) foglalkozol, jól tu-
dod, hány pedagógiai kaland-
ba kényszerítették bele az isko-
lákat, ilyen volt a múlt század 
hetvenes éveinek végén a hal-
mazelmélet is, ami nem lett vol-
na rossz, ha nem csinálnak be-
lőle divathóbortot. Minden alsó 
tagozatos tanítót és a matema-
tika szakosokat is át kellett rá 
képezni. Édesapád megtalálta 
a módját, hogy az új hullám ne 

sodorhasson el mindent, ami 
addig jó volt. De kérdezem, ne-
ked mennyire vált javadra, hogy 
az osztályába kellett járnod?

– Őszintén mondom, nagyobb 
volt az előnye, mint a hátránya. 
Sokan azt feltételezték, kivé-
telez velem, de éppen fordítva 
történt, mert hozzám volt a leg-
szigorúbb, legalábbis minden 
jel erre vallott. Viszont azt is 
meg kell mondanom, hogy ami 
a szorgalmat és az összetartást 
illeti, nagyon jó osztály volt a 
miénk. Arra csak később jöttem 
rá, hogy az ilyesmi majdnem ki-
zárólag az osztályfőnök érde-
me. Sajnos a tanárképző egye-
temek az olyan szempontokat, 
mint a közösség szervezés mód-
ja vagy egyáltalán a szocializá-
ció, a képzésből kifelejtik.

– Kérlek, vázold fel röviden ed-
digi pályafutásodat!

– Kezdem azzal, hogy az érettsé-
gi után, amit a Párkányi Gimná-
ziumban tettem le, Pozsonyba 
jelentkeztem a Komenský Egye-
tem matematika-fizika karára, 
numerikus matematika szakra. 
Két év után átléptem Nyitrára 
matematika-technikai alapis-
meretek szakra. Miután lediplo-
máztam 1987 szeptemberében, 
a párkányi alapiskolában kezd-
tem el tanítani, ám egy hónap 
leteltével be kellett vonulnom 
egyéves katonai gyakorlatra. 
Nyolcvannyolcban az Ipolysági 
Magyar Tanítási Nyelvű Gimná-
ziumba kaptam kinevezést. Az 
igazgató, Csomor Béla – a kol-
légák inkább féltek tőle, mint-
sem tisztelték – elég keményen, 
mondhatnám, katonásan foga-
dott. Fele óraszámban matema-
tikát, másik felében informatikát 
adott. Hiba, mondtam, hogy in-
formatikára nincs képesítésem, 
nem vette figyelembe, ehelyett 
megkérdezte, hogy a tantárgya-
imon kívül mihez értek még. 
Mondtam, szeretek fotózni. Erre 
föl rám bízta a fotókör vezeté-
sét, és mint „politikai munkát”, 
a diákok nyári aktivitásának a 
szervezését, vagyis, hogy me-
lyik diákcsoport hol végezzen 
„termelő”, azaz fizikai munkát 
a nyári szünet alatt. E megbíza-

Hogy hány kötetből áll a családi könyvtárunk, mivel 
nem foglaltam katalógusba, ezért nem tudnám pontosan 
megmondani, sajnos, még azt sem, hogy könyveim közül 
mennyi a dedikált, pedig ezeket könnyen megszámolhat-
nám, mert külön polcon tartom őket. Ránézésre mintegy 
háromszáz lehet. Amatőr, helyesebben naiv írói produk-
tumoktól kezdve a Kossuth-díjjal honoráltakig igen sokfé-
lék. Nem kis hányaduk ismeretterjesztő kiadvány, de van 
közöttük néhány kimondottan tudományos mű is. A szer-
zők között kevés az, akit csak futólag ismerek, ám akikre 
igazán büszke vagyok, azok az általam (is) irányított iskola 
egykori növendékei. 

Az alábbi beszélgetés interjúalanya dr. Lengyelfalusy 
Tamás docens, a pedagógiai tudományok kandidátusa is 
közülük való.
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tásomat azzal indokolta, hogy 
minden pedagógusnak köteles-
sége iskolán kívüli népnevelő 
munkát végeznie, hát az enyém 
az lett, amire ő beosztott. Hogy 
ne utazgassak Párkányból na-
ponta, albérletet is szerzett az 
iskola szomszédságában. Egy év 
sem telt el, arra kértem őt, nem 
tudna-e hozzásegíteni szolgála-
ti lakáshoz. Nem ígért semmit. 
Nem ezért, hanem mert tanulni 
szerettem volna, jelentkeztem 
aspirantúrára. Meglepetésem-
re fel is vettek, amit kicsit fél-
ve közöltem az igazgatóval, aki 
anélkül, hogy tartóztatott vol-
na, szólt a titkárnőnek, írja meg 
a felmondó levelemet. Én aláír-
tam, elvittem a postára, s ami-
kor visszaérkeztem, ismét oda-
szólt a titkárnőnek, hogy adja 
át nekem a nevemre érkezett 
levelet. Felnyitottam a boríté-
kot, hát nem mást, mint a szol-
gálati lakás kiutalását találtam 
benne. Kérdeztem, miért nem 
adta át a levelet előbb? Azt fe-
lelte, mert tudta mit tartalmaz, 
s ha odaadja, nem megyek el 
tanulni. Mondhat rá így utólag 
bárki bármit, hozzám korrekt 
volt, sőt még gáláns is. Ott tar-
tózkodásom idején a tanév vé-
gi jutalomosztásra is sor került. 
Gondoltam, ez rám nem vo-
natkozik. Anyukám véleménye 
is az volt, hogy még korai len-
ne. Ipolyságon az volt a szokás, 
hogy a jutalomban részesül-
tek névsorát a tanári szobában 
kifüggesztették. Nagy megle-
petésemre – ekkor ért a máso-
dik – én is közöttük szerepeltem 
hétszáz koronával, ami akkor 
nem kis összeg volt, már ami a 
pedagógusok aktivitásának ho-
norálását illette.

– Tehát így kerültél el Ipolyság-
ról. És hol folytattad tovább?

–  Előbb ledoktoráltam pedagó-
giából Nyitrán, aztán elkezdtem 
a kutatómunkát, amelynek fi-
náléja lett a Prágai Károly Egye-
temen 1993-ban letett vizsga 
és megvédés eredményeként 
megszerzett pedagógiai tudo-
mányok kandidátusa cím (CSc). 
A jelenlegi törvények értelmé-
ben ez egyenrangú a PhD. titu-
lussal. Ezután már csak egyetlen 
problémám akadt, nem sikerült 
bejutnom oktatónak a nyitrai 
egyetemre. Hogy a közelében 
maradjak, elmentem tanítani 
a Cirill és Metód nevét felvett 
egyházi gimnáziumba, ahol ke-

rek tíz évig dolgoztam. Ezzel, 
sajnos, meg is szűnt a magyar is-
kolákhoz való kötődésem, mert 
a sors úgy hozta, hogy a puszta 
véletlen folytán Nyitráról Zsol-
nára kerültem. 2002 tavaszán 
az egyik újságban olvastam, 
hogy a Zsolnai Egyetem Ter-
mészettudományi Karán (Fa-
kulta prírodných vied Žilinskej 
univerzity) pályázatot hirdet-
nek matematikai módszertanos 
állás betöltésére. Gondoltam, 
ezt nekem találták ki. Persze az 
is felvillant bennem, hogy ez 
csak egy formális dolog, az ál-
lás már régen foglalt, csupán a 
szabályoknak tesznek eleget a 
pályázat meghirdetésével, ami 
bevett gyakorlat, pontosabban 
kötelező. Nem így volt. Jelent-
kezésemre szinte postafordul-
tával jött a meghívó a meghall-
gatásra. Felvettek adjunktusnak 
az algebra, geometria és mate-
matikai módszertan tanszékre, 
ahol főként matematikai mód-
szertant és matematikatörténe-
tet oktattam, illetve oktatok ma 
is. 2005 novemberében Nyitrán 
sikeresen habilitáltam mate-
matikatanítás módszertanából 
és docens lettem. Még ugyan-
az év márciusában kineveztek 
tanszékvezetőnek, rá egy évre 
a kar egyik dékánhelyettese let-
tem, s végül 2008-ban pedig a 
dékánja. Ebből sokan arra kö-
vetkeztethetnének, hogy amo-
lyan törtető karrierista vagyok. 
Hát nem, mert ha az lennék, 
nem váltam volna meg olyan 
könnyen e magas pozíciótól. 
Ugyanis 2011. február 4-én le-
mondtam róla. Persze nem min-
den ok nélkül. Rengeteg táma-
dás ért, főleg az elődöm részé-
ről, akinek kezdetben úgy tűnt, 
a kedvence vagyok. Ő volt az, 
aki felvett az egyetemre, és ő 
egyengette a pályámat is mind-
addig, amíg a helyére nem ke-
rültem. Ez még nem lett volna 
baj, hanem abban reményke-
dett, hogy egy választási idő-
szak után visszaveheti tőlem a 
tisztséget és marad minden a 
régiben. Ezt a rektor sem akar-
ta, meg még néhányan, de ami 
többet nyomott a latban, ne-
kem is voltak terveim, amelye-
ket szerettem volna megvaló-
sítani. Sajnos a szenátus tagsá-
ga is megosztódott, némelyek 
igyekeztek minél több akadályt 
gördíteni elém, s amikor láttam, 
a státuszharcnak az eszközévé 
akarnak tenni, úgy határoztam, 
lemondok. Irtóztam a megosz-

tó szerepének vállalásától, ami 
sehogy sem illik a természe-
temhez. Nem nagyképűségből 
mondom, két nap sem telt el, 
jöttek a jobbnál jobb ajánla-
tok. Nem lennék őszinte, ha azt 
mondanám, nem fordult meg az 
agyamban, hogy otthagyom az 
egészet, de nem tettem. Akkor 
valóban úgy tűnhetett volna, 
hogy megfutamodok.

– Ha nem a gyorsan felfelé ívelő 
pálya érdekelt, akkor mégis mi 
ösztönzött?

– Lehet, hogy meglepő, amit 
mondok, a kíváncsiság. Már 
gyerekkoromban is rengeteg 
kérdéssel ostromoltam a szüle-
imet, de nemcsak őket, minden 
felnőttet, aki közel állt hozzám. 
Kutatómunkámban is az idő-
sebb, tapasztalt szakemberek-
hez fordulok szívesebben. Ne-
velő-oktató pályámon pedig az 
ún. demokratikus hangvételnek 
vagyok a híve. Ezt alkalmaztam 
középiskolai tanárságom idején 
is. Hogy példát mondjak, sze-
mélyes kapcsolatot építettem ki 
diákjaim szüleivel is. A papíron 
való üzengetést alibizmusnak 
tartom. (Ezt is apukámtól ta-
nultam.) A didaktika oktatá-
sával kapcsolatban pedig az a 
véleményem, hogy aki alap- és 
(vagy) középiskolában nem ta-
nított, nem lenne szabad, hogy 
e témakört oktassa. A mi szak-
mánkban nincs igényesebb fel-
adat a pályára való felkészítés-
nél. 

– Eddig három önálló köteted 
jelent meg, az egyikből tájéko-
zódhatunk a publikációs tevé-
kenységedről is. Hány dolgoza-
tod jelent meg eddig szakfolyó-
iratokban?

– Körülbelül hetven, de van, 
amit társszerzővel írtam, meg 
olyan is néhány, amely gyűjte-
ményes kiadványokban jelent 
meg. 

– A matematika tanításának 
történetéről szóló könyvedben 
túlnyomórészt magyar nyelvű 
forrásokat jelölsz meg. Ponto-
sabban fogalmazva, magyar 
szerzőkre hivatkozol, sőt ma-
gyar dokumentumokat is kö-
zölsz. Nem okozott ez gondot 
abban a környezetben, ame-
lyikben élsz és dolgozol?

–  Ilyesmit többen is kérdeztek 
már tőlem. A válaszom egy-
értelmű, határozott nem. Azt 
is kijelenthetem, hogy Zsolna 
az a város, ahol a legkevesebb 
negatív vélemény hangzik el a 
magyarokról. Rajtam kívül több 
magyar nemzetiségű oktatója 
is van az egyetemnek. Engem a 
nevem messziről elárul, és még 
senki sem tett megjegyzést 
nemzeti hovatartozásomra vo-
natkozóan. Azt pedig, hogy né-
melyik szaktekintélyt személye-
sen is ismer(t)em, mert akit csak 
lehetett, felkerestem Magyaror-
szágon – persze, Szlovákiában 
is szlovákokat – nem rejtettem 
véka alá. Egyébként is, nem tu-
dok róla, hogy a matematikának 
nemzeti jellege volna. 

– De a nyelvnek viszont van, és 
te a magyart és a szlovákot egy-
forma szinten használod szó-
ban és írásban is, tehát joggal 
állítható, hogy kétnyelvű ember 
vagy. Milyen más nyelveket be-
szélsz még?

– Az angolt, természetesen, ami 
elvárás is, hiszen úgy tartják szá-
mon, mint valamikor a latint, a 
tudomány nyelveként, de csak a 
szaknyelvet ismerem, ha ez így 
különválasztható a köznyelvtől.

– Tudom, hogy sok szakmai 
konferencián voltál már, ahol a 
nyelvtudás nélkülözhetetlen.

– Idehaza, Szlovákiában vagy 
Prágában, Brünnben megjelenni 
és felszólalni nem okoz gondot, 
meg persze Budapesten sem, 
sőt a lengyel Czestochovában 
sem volt probléma. Amit leg-
rangosabb helyként tartok szá-
mon, az Heidelberg volt. 1996-
ban, mint fiatalember, még is-
meretlen voltam a tudomány 
világában. Amikor a meghívot-
tak névsorában megtaláltak, 
egy illető barátságosan rám 
mosolygott és azt mondta: Ja, 
od Foltu. Valóban Jaroslav Folta 
által jutottam el oda, aki ismert 
cseh szaktekintély volt. Hogy 
úgy könyvelték el, ő küldött ki, 
azt nagy megtiszteltetésnek 
vettem.

– Most min dolgozol?

– Egy hároméves projekten, 
aminek a neve: A matematika-
tanítás célja a boldog ember.

Csicsay Alajos
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A mi kis iskolánk életéből
Tornagörgőn az iskolai oktatás a II. világháború után nagyon nehéz körülmények között kezdődött meg. 
Megfelelő állapotba kellett hozni a háborús károkat szenvedett épületeket, hiányoztak a tankönyvek, tan-
szerek. A tanítás csak szlovák nyelven folyt, szlovák nyelvű pedagógusokkal. A magyar nyelvű tanítás a fa-
lunkban az 1950-es években indult el. 

Az 1953/1954-es tanévtől is-
kolánk nyolcéves körzeti iskola-
ként működött, mivel itt tanul-
tak a szomszédos szádalmási, 
jabloncai és körtvélyesi felső 
tagozatos diákok is. Az okta-
tás azonban nagyon sok gondot 
okozott, elsősorban a pedagógu-
soknak, hisz a nyolc osztály a falu 
különböző területén három épü-
letben volt elhelyezve. A község 
még ebben az időben kérvényez-
te a kilencéves alapiskola meg-
építését. Sajnos később kiderült, 
hogy az iskola nem Tornagörgőn 
épül meg, így a falunkban csak az 
ötosztályos iskola maradt fenn. 
Látva azonban, hogy az 5 osz-
tályos iskola működéséhez már 
nem felelnek meg az akkori ok-
tatási körülmények, a község ve-
zetése a 70-es években kezdemé-
nyezte az 5 osztályos iskola meg-
építését. 1971-ben kezdődött el a 
modern öt tantermes iskola épí-
tése a község déli részén. A falu 
lakossága szinte egyként viselte 
az új iskola mielőbbi megépíté-

sét. 1973 tavaszára felépítették 
az új, két tanítói lakással ren-
delkező iskolát. Az ünnepélyes 
átadásra 1973. április 28-án ke-
rült sor.

1976-tól az ötosztályos is-
kola négyosztályos alapiskolává 
alakult át.

1977-ben a Kis Építő gyer-
meklap Görgőn rendezte meg 
fennálásának 25. évfordulóját.

Löffler Béla,  elhunyt kassai 
szobrászművész, aki a Kis Építő 
gyermekújság és Török László, 
akkori igazgató jóvoltából több-
ször ellátogatott Görgőre, 1989-
ben néhány alkotását (szobrait) 
a helyi iskolának ajándékozta.

Az 1996/97-es tanévtől az egy 
tanerős szlovák nyelvű alapisko-
la is megkezdte működését.

Intézményünk fenntartója 
Tornagörgő község önkormány-
zata. Jelen időben két magyar és 
egy szlovák nyelvű osztály mű-
ködik. Az 1–4. évfolyam magyar 
osztályait 25, a szlovák osztályt 

mindössze 6 tanuló látogatja. 
Tantestületünkben a diákokat 
kellőképpen szakképzett peda-
gógusok oktatják és nevelik (2 
magyar és 1 szlovák tanító néni). 
A vallási nevelést református, va-
lamint katolikus lelkész oktatja. 

Oktató-nevelő munkánkat 
két magyar nyelvű napközis cso-
port segíti. A napközi otthon 
szerves része az iskolánknak. 
Ezt bizonyítja az is, hogy minden 
tanuló látogatja. A két csoport-
ban szakképzett nevelőnők fog-
lalkoznak a gyerekekkel. Mivel 
nincsenek túlzsúfolt csoportok, 
egyéni bánásmódban részesül-
hetnek a rászorulók. A tanuláson 
kívül nagy hangsúlyt fektetnek a 
gyerekek sokoldalú fejlődésére 
és az egészséges életmódra. Bát-
ran állíthatjuk, hogy Tornagörgő 
hazánk egyik legszebb faluja. Így 
a tanítás után gyakran túráznak 
a napközisek. Ezáltal megismerik 
a mozgás örömét, a friss levegő 
jótékony hatását, a természet 
szépségét és megbecsülését. Ha 
az időjárás kedvez, télen szán-
kózni, korcsolyázni járnak.

Pedagógusaink elsődleges 
célja a gyermekek életre való 
felkészítése, megfelelő tudás 
biztosítása, hogy gyermekeink 
megállják helyüket a felsőbb év-
folyamokban is. Elmondhatjuk, 
hogy iskolánk kiváló pedagó-
gusai aktívan részt vállalnak az 
oktató-nevelő munka iskolai és 
azon kívüli tevékenységeiben is. 
Hisz van aki a kreativitás magas 
szintjén, van aki a művészi vona-
lon (szavaló- és énekversenyek 
felkészítésében) segít, van, aki 
a technika vívmányait tudja át-
adni gyermekeinknek  és ez így 
van rendjén. Kisiskolánk számos 
rendezvényen, versenyeken vesz 
részt. Rendszeresen bekapcso-
lódunk a Lakitelken megrende-
zésre kerülő „Kárpátaljai kis-
iskolák“ levelezős versenyébe, 
amely nyelvtan és matematikai 
fordulóból áll. Már két alkalom-
mal hoztunk el erről a nevezetes 
nemzetközi versenyről 1. díjat. 
A Tompa Mihály Vers- és Próza-
mondó Verseny aktív résztvevői 
vagyunk, ahol tanulóink szintén 
az országos döntőig jutnak. A Az udvaron

Iskolánkban fontos szerepe  van a hagyományápolásnak
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tehetség felfedezése, ápolása és 
annak továbbfejlesztése elsőd-
leges szempont kisiskolánk szá-
mára.

Iskolánk programjának célja 
az egészséges életmód biztosítá-
sa, a néphagyomány megőrzése, 
a természeti kincsek feltárása, 
megtekintése.

Nagy hangsúlyt fektetünk az 
egészséges életmódra. Éves ter-
vünk tartalmazza azon progra-
mok megrendezését, amelyek 
hozzájárulnak az egészséges 
életmód kialakításához. Éven-
te legalább négyszer tervezünk 
túrát a természetbe, mindig az 
adott évszaknak megfelelően. 
„Egészséges táplálkozás“ he-
te keretén belül gyümölcs- és 

zöldségkiállítást, egyszerű étele-
ket, gyümölcsleveket készítenek 
és fogyasztanak a gyerekek. A 
„Danon“ program aktív résztve-
vői vagyunk.

A pedagógiai tevékenység 
hatékonyságát nagymértékben 
befolyásolja, hogy tanulóink 
szabadidejüket ésszerűen ki-
használhatják. Ennek érdekében 
iskolánk nagyon sok lehetősé-
get kínál diákjainak. Igyekszünk 
minden területen megfelelő kí-
nálatot nyújtani az önművelésre, 
sportra, kirándulásokra és szó-
rakoztató ismeretterjesztésre 
(csillagvizsgáló, technikai múze-
um, botanikuskert látogatása).

 Hagyományosan minden 
évben vannak megrendezendő 
programjaink, amelyek a jeles 
napokhoz kapcsolódnak. Ezeken 
természetesen a szülők is részt 
vehetnek.

Ősszel ellátogatunk a halas-
tóhoz, ahol figyelemmel kísér-
hetjük a horgászást.

Novemberben már hagyo-
mánnyá vált a töklámpások ké-
szítése – különböző figurák fa-
ragása – amelyekben esténként 
gyertyát gyújtunk, hogy a falu 
lakossága is gyönyörködhessen 
bennük.

Decemberben minden osz-
tályba ellátogat a Mikulás, akit 
a gyerekek vidám műsorral üd-
vözölnek. A karácsonyi műsort 
minden évben a kultúrházban 
tartjuk, ahol a szülők is együtt 
ünnepelnek a gyerekekkel. 
Szebbnél szebb jeleneteket, tán-
cot, érzelemdús dalokat adnak 
elő gyermekeink. Bemutattuk 
már a híres Görgői betlehemes 
játékot is.

Február elején nem marad-
hat el a farsangi mulatság sem. 
Minden évben nagy érdeklődés 

Katonanapon

A Görgői halastónál

Őszi kiállítás

Őszi túra a falu közepén található vízeséshez  
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kíséri az érdekes jelmezek bemu-
tatását. A szülők itt is aktívan se-
gítik munkánkat.

A húsvéti, karácsonyi készü-
lődéshez már évek óta hozzá-
tartozik a játszóház – kézműves 
foglalkozás, melyet az óvodások-
kal együtt rendezünk meg. Ha-
gyománnyá vált a hímestojások 
készítése, ahol a gyermekek se-
gítői elsősorban kreatív pedagó-
gusaink.

Iskolánkban  néptáncot is 
tanulhatnak gyermekeink, ame-
lyek népi mondókákkal és népi 
gyerekjátékokkal tarkítottak. Az 
így elkészített összeállításokkal 
az anyák napi műsorokon ked-
veskedhetnek szüleiknek.

A gyermeknapi ünnepség 
sem maradhat el. A faluval kar-
öltve különböző programokat 
kínálunk a játszani, versenyezni 
vágyó gyerekeknek.

Diákjaink rendszeres szín-
házlátogatók.

Iskolánkban zeneiskola – 
zongoraoktatás is működik. Így 
gyermekeinknek nem kell utaz-
niuk a városba, helyben nyílik le-
hetőségük az oktatásra.

Diákjaink iskolánk és telepü-
lésünk földrajzi fekvésének kö-
szönhetően gyakran tartózkod-
nak a természetben. Tanulmányi 
séták alkalmával lehetőségük 
van megfigyelni a település el-
rendezését, épületeit, környeze-
tét, természeti kincseit, növény-  
és állatvilágát.  Az így szerzett 
ismeretek, tapasztalatok segítik 
őket megismerni a helyi értéke-
ket, melyek élményeket, ismere-
teket és értékeket közvetítenek 
feléjük. Ilyen például, hogy a Fel-
ső-hegy karsztvize a Fej-forrás-
nál jut felszínre, mely patakként 
keresztülfolyik a településen és 
a Görgői-halastó vizét bőviti. Ér-
dekessége a falu központjában 
a 14 méter magas vízesés. A ha-
lastavak növény- és vizivilága, 
amely minden évszakban újabb 
csodákkal lepi meg az érdeklő-
dőket.

Iskolánkban jelenleg öt szak-
kör működik. A gyerekek az 
ügyes kezek szakkörön ötletes 
dolgokat készíthetnek, az an-
gol szakkörön játékos módon 
fejleszthetik a nyelvtudásukat, 
az internetes, számítástechnika 
szakkörön megtanulják az elekt-
romos levelezést, a közösségi ol-
dalak biztonságos használatát, a 
szlovák nyelvű kommunikációs 
drámajáték keretén belül jele-
neteket tanulhatnak. Ez utóbbi 
lehetőséget biztosít a magyar  
anyanyelvű gyermekeknek, hogy 

a szlovák államnyelvet így is tö-
kéletesíthessék.

További szempont iskolánk 
számára a „minőség“ megterem-
tése. Éppen ezért az oktatásban 
új tanítási módszereket alkalma-
zunk. Pedagógusaink rendszere-
sen különböző továbbképzése-
ken vesznek részt, hogy így még 
nagyobb tudással rendelkezze-
nek és ezt kellőképpen átadják 
gyermekeinknek (angol nyelv 
tanulása, számítógépes tanfolya-
mok, kommunikáció, dráma-
játék). Számos új segédeszköz 
használata biztosítja a pedagó-
gusok és tanulók számára a tan-
anyag egyszerűbb elsajátítását. 
Osztályainkat modern bútorok, 
műanyag – plaszt – ablakok, új 
táblák, katedrák ékesítik.

Korszerűen felszerelt infor-
matikai szaktanteremmel ren-
delkezünk. 11 számítógép és kive-
títő található benne. Rendelke-
zésünkre áll egy hordozható kis 
notebook is, amit a tanteremben 
használunk. Több oktatási szoft-
ver teszi könnyebbé, színesebbé 
a tanítási órákat. Az informatikai 
nevelésen a gyerekek elsajátít-
hatják az alapvető számítástech-
nikai ismereteket. Megtanulják 
azt is, hogy az internetet nem-
csak a szórakozásra, de hasznos 
információk keresésére is lehet 
használni, ami a tanuláshoz és a 
mindennapi élethez fontos.

Iskolánkban már több éves 
hagyománya van az idegen nyelv 
oktatásának. Diákjainknak kez-
detben nem kötelező tantárgy-
ként vagy szakkörként volt lehe-
tőségük megismerkedni az angol 
és a német nyelvvel is. 

A 2010/2011-es tanévtől az 
új oktatási törvény értelmében 
harmadikos tanulóink számára Kreatívan, vidáman

az angol nyelv kötelező tantárgy 
lett. Az 1. és 2. osztályos tanulók 
pedig szakkör formájában, játé-
kosan sajátítják el ezt a nyelvet. 

A mi kis iskolánk célja első-
sorban a megmaradás és a tudás 
biztosítása Tornagörgő gyerme-
kei számára. Mi nem más magyar 
iskolákból, falukból csábítjuk, 
„lopjuk“ el a gyerekeket, ezzel is 

gyengítve a magyar iskolák hely-
zetét, szítva az ellentéteket ma-
gyar és magyar között, iskola és 
iskola között, falu és falu között. 
A gyerekek érdekében továbbra 
is együtt szeretnénk dolgozni a 
környező iskolákkal.

a Tornagörgői Alapiskola 
pedagógusai

A tánccsoport

Gyönyörű táj a miénk
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Nemzetközi történelmi verseny Nagykéren

A verseny két részből állt:  
műveltségi, ill. ügyességi számok-
ból. Az utóbbit ostorcsattogtatás 
és íjjal való célbalövés alkotta. A 
műveltségi rész versenyanyaga 
az Új Képes Történelem sorozat-
ban megjelent Csorba Csaba: Ár-
pád örökében c. könyvére épült.

A vetélkedőt  Kováč  Krisztián 
igazgatóhelyettes nyitotta meg, 
aki üdvözölte  Dojčán Miroslavot, 
Nagykér polgármesterét, a zsű-
rit, a versenyző csapatokat és a 
szép számú hallgatóságot. Az 
ünnepi hangulat fokozására a 
helyi AI éneklő csoportja előad-
ta Szent István király himnuszát. 
A megmérettetés  „játékmestere“ 
és a hét forduló kérdésanyagá-
nak kidolgogozója Pelle István, 
Bátorkeszi ismert történelem 
szakos tanára volt. Az igényes 
írásbeli feladatokban szerepelt 
történelmi totó, szövegértésre 
épülő idézetek, képfelismerés, 
párosítós, művészettörténet és a 
legnépszerűbb, licittel összekö-
tött „Ki vagyok én?“ szóbeli fel-
adatok. A  Priskin Zoltán vezette 

Árpád örökében címmel hirdetett nemzetközi történelmi vetélkedőt a Nagykéri (Veľký Kýr) Szlovák és Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda igazgatósága,  azzal a céllal, hogy az alapiskolák diákjai még jobban 
elmélyülhessenek nemzeti történelmünk e dicső korszakában. A felhívásra 18 csapat nevezett be. A 2011. de-
cember 2-án megtartott versenyen – melynek a nagykéri kultúrház nagyterme biztosított méltó helyszínt – végül 
15 háromfős csapat jelent meg.  Ebből nyolc érkezett a Kiskőrösi kistérség iskoláiból Magyarországról,  kettő 
Bácskertesről (Szerbia), ugyanennyi a rendező nagykériek képviseletében is. Pozba, Gímes és Nagycétény  szí-
neiben viszont egy-egy csapat indult.

háromtagú nemzetközi zsűri a 
legkomplexebbnek a soltvadkerti 
alapiskola tudását értékelte, felké-
szítő tanáruk Szabadiné Viszmeg 
Erzsébet.  A képzeletbeli dobogó 
II. helyén a kiskőrösiek (felkészítő 
tanár Bella Tibor),  míg a III. he-
lyen a nagykéri alapiskola 2. szá-
mú csapata végzett, felkészítőjük 
Kazán József. Az ügyességi szá-
mokban a legkiegyensúlyozot-
tabb teljesítményt a bácskertesi 
alapiskola 2. számú csapata 
nyújtotta, felkészítőjük Janovics 
Anna. Így a „Legvitézebb csapat“ 
díja Szerbiába került.

A külföldi csapatok a ver-
senyt megelőző napon érkez-
tek Nagykérre. Ezzel módjukban 
állt bepillantani a rendező isko-
la munkanapjába, de jutott idő 
Nyitra, Érsekújvár és hazautazás 
során Komárom nevezetességei 
megismerésére is.  Nyitrán ellá-
togattak a várba, vármúzeumba, 
székesegyházba és az egyházme-
gyei múzeumba. Érsekújvárott 
megismerkedtek a főtér neveze-
tességeivel, míg Komáromban 

megtekintették az Európa Ud-
vart, majd gyalog  „emlékezve“ 
átsétáltak a hídon.

A kétnapos rendezvény a diá-
koknak lehetőséget nyújtott kap-
csolataik szorosabb baráti szálak-
ká fűzésére, a pedagógusoknak 
pedig a tapasztalatcserére, ill. a 
pedagógiai programok megvita-
tására és majdani kicserélésére. 

A jól sikerült rendezvényről min-
denki a mielőbbi viszontlátás re-
ményében búcsúzott. Köszönet 
és hála a nemzetközi vetélkedő 
fő védnökének, a Bethlen Gábor 
Alapnak és Nagykér község ön-
kormányzatának az anyagi támo-
gatásért.

Kazán  József
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Az intézmény létrejöttekor, 
1961-ben a Május 1-jei Magyar 
Tannyelvű Alapiskola nevet vi-
selte. Ezt 1989-ben az Iskola 
Utcai Alapiskola elnevezés kö-
vette, mai nevét 2006-tól visel-
heti. A névválasztás nem vélet-
len: hirdeti s fontosnak tartja 
a folyamatos újjászületést és 
megújulást mind külsőleg, mind 
belsőleg. Ezt bizonyítja a 2009-
ben megvalósult épületfelújítás, 
valamint az állandó igyekezet a 
modern technikai eszközök be-
szerzésére, a szaktantermek lét-
rehozására. A számítástechnika, 
a biológia, a kémia és az idegen 
nyelvek oktatását a szükséges 
eszközökkel felszerelt tanter-
mek biztosítják. A képzőművé-
szet tanítása és megszerettetése 
külön erre a célra létrehozott 
helyiségben zajlik. A médiate-
remben található interaktív táb-
la, televízió és DVD-lejátszó a 
tananyag élményszerűbb átadá-
sát teszi lehetővé. Ezeken kívül 
gyakorlókonyha és műhely is a 
nagy létszámú diákság rendel-
kezésére áll.

Az intézményt összesen 350 
tanuló látogatja. Nagy részük 
gútai, de a környező falvak-
ból – Keszegfalva, Megyercs, 
Kamocsa – is járnak gyerekek 
a Corvinba. Az oktató mun-
kát 27 tanár biztosítja, s az ő 
munkájukat segítik és erősítik a 
nevelőnők. Az ő kezükben van 
a délutáni napközis tevékeny-

Sokoldalúság  
és eredményesség

Fél évszázad. Ennyi áll a gútai Corvin Mátyás Alapis-
kola mögött. 2011 júniusában emlékeztek meg ünnepélyes 
keretek közt az intézmény megalakulásának ötvenedik 
évfordulójáról. Az iskola élén Csütörtöki Erzsébet áll.

A sport terén a legkiemelkedőbb eredményeket 
a labdarúgásban érik el a diákok

Mátyás király az elsősöket avatja 
corvinos diákokká

ség irányítása. A tanulás és a 
játék mellett évente több ren-
dezvényt is szerveznek az alsó 
tagozatosoknak, sőt az óvodá-
soknak is. Benedek Elek szüle-
tésnapjára emlékezve rendezik 
meg a Népmese napját. Ekkor 
rajzkiállítás és mesedélután vár-
ja a gyerekeket. Mátyás király 
névnapján ünnepséggel idézik 
fel a névadó életét és munkás-
ságát. A Föld napja alkalmá-
ból képzőművészeti kiállítással 
hívják fel a tanulók figyelmét
környezetük védelmére. Az 
óvodásoknak minden évben 
szórakoztató, játékos délelőttöt 
szerveznek. Ezenkívül nyitott 
napot tartanak számukra, ahol 
a jövőbeli elsősök megnézhetik, 
miként telnek az iskolások min-
dennapjai. Az óvodásokkal való 
együttműködés a sportnappal 
zárul. Itt a gyerekek különféle 

ügyességi játékokban mutathat-
ják meg, mire is képesek. 

Az iskola nagy figyelmet
szentel annak, hogy diákjai a 
délutáni órákat hasznosan tölt-
sék. A felkínált szakköri tevé-
kenységek közt – internetklub, 
földrajz-, kémia-, történelem-
kör, gépírás, újságírás, énekkar, 
nép- és modern tánc, nyelvi 
körök, helyesírás, sportkörök 
– mindenki megtalálhatja a szá-
mára legjobbat. 

A Corvinban kiemelkedő 
helyet foglal el a sportra való 
nevelés. Évente megszervezik 
az úszó- és sítanfolyamot, vala-
mint a sportnapot. Ezt egészí-
tik ki a sportkörök: a futball, a 
gimnasztika, a harcművészet és 
a zumba. 

A versenyekbe való bekap-
csolódás minden tantárgynál 
fontos szerepet kap. A lehető-
ségekhez mérten minél több 
versenybe igyekeznek a tanárok 
bekapcsolni diákjaikat. De nem-
csak a kiemelkedően tehetséges 
tanulókkal foglalkoznak, hanem 

azokkal is, akik kitartásukkal 
és szorgalmukkal bizonyítják, 
hogy szeretnék magukat meg-
mérettetni. Az eredményes 
munkát támasztja alá, hogy a 
Corvin Mátyás Alapiskola a 
Nyitrai kerület 298 iskolája kö-
zül a 39. helyet foglalja el. 

Az intézmény évente több 
versenynek is otthont ad. Itt 
szervezik meg a Kárpát-meden-
ce Nemzetközi Földrajzverseny 
szlovákiai regionális döntőjét 
és az angol nyelvi olimpiát. A 
tanárok tapasztalatcseréjét a 
Regionális Szakmai Napok te-
szik lehetővé. A 2010/2011-es 
tanévben elsőként szerveztek 
irodalmi versenyt Nyugatosok 
címmel. 

A Corvin Mátyás Alapis-
kola jövőbeli célja, hogy ezt a 
sokoldalúságát megőrizze, és 
hasonló szellemiségben halad-
jon tovább, átadva tapasztalatait 
az utókor oktatóinak és nevelő-
inek. 

Szabó Lantódy Andrea

Mátyás napján mindig műsorral készülnek a gyerekek

Úszótanfolyamon az alsó tagozatosok
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Őszi és téli ablak- és asztal-
díszeket, termésképeket, szárí-
tott virágkompozíciót, virágké-
peket, lámpásokat készítettek a 
gyerekek szüleik segítségével. 
Festettek tarisznyát, trikót és 
üveget. Természetes anyagok 
felhasználásával, a hagyomá-
nyok újraélesztésével, azok 
megismertetésével – szó szerint 
– zajlanak ezek a foglalkozá-
sok. Az óvodásoktól a felső ta-
gozatos alapiskolásokig, sőt, a 
szülőktől a nagyszülőkig, kor-
határ nélkül, az alkotás vágya 
és öröme mindenkit magával 
ragad hónapról hónapra. 

A Rovátka Játszóház meg-
alakítása belső igényből táp-
lálkozott. A kassai és kassa-vi-
déki gyerekek szabadidejének 
iskolán kívüli, magyar közeg-
ben történő hasznos eltölté-
sére vajmi kevés lehetőség kí-
nálkozott városszerte. Ezt az űrt 
próbálja tevékenységi körével 
kitölteni a Rovátka Játszóház, 
amely a Rovás égisze alatt, ha-
vonta egyszer várja a kassai 
és kassa-vidéki, magyar ajkú 
gyerekeket. De nem csak őket: 
másik nem kevésbé fontos fel-
adata a játszóháznak, hogy a 
vegyes házasságban élő gye-
rekek magyar nyelvkészségét 

 A kassai Rovátka Játszóház 
A Rovás Őszi Fesztivál keretében a közkedvelt játszóházi foglalkozás is szerepelt, 

ezúttal az ősz jegyében. Péter Krisztina és Ötvös Anna vezetésével az idei iskolaévben 
másodszor alkothattak együtt gyerekek és szüleik.

szinten tartsa és javítsa. Nagy-
ban hozzájárul ehhez a ját-
szóházban rendszeresen, egy-
egy színész jóvoltából előadott 
mese is. 

A legutóbbi játszóház – a 
Löffler Akadémián folyó átépí-
tési munkák miatt – a Márai 
Stúdióban zajlott, a követke-
ző, a november 19-i ismét itt 
várható. Indokoltan, hiszen 
a színház lesz a fő téma. Lesz 
arcfestés, álarckészítés, jelmez-
próbálás, kulisszatitkok – min-
den, ami a színházzal össze-
függ és érdekes. A Színházak 
Éjszakáján ily módon a gyere-
kek is betekintést nyerhetnek a 
színház titokzatos világába. 

Az idei év utolsó, ámde an-
nál nagyobb lélegzetvételű ját-
szóháza december 3-ára invi-
tált kicsit és nagyot. Az átépített 
Rovás ArtCafé, illetve Rovás 
Galéria termeiben nagyszabá-
sú koncerttel várta az érdek-
lődőket a RÉV zenekar. Laka-
tos Róbert, aki az idei színházi 
évadban a kassai Thália Szín-
ház zenei vezetője, zeneka-
rával kimondottan a Rovátka 
Játszóházat ajándékozta meg 
koncertjével. Köszönet érte a 
Rovátka Játszóház nevében! 

A Rovás 1994 óta működik 
mint szabad alkotóközösség, 
polgári társulásként 1999-től 
van bejegyezve. Kulturális és 
képzőművészeti tevékenységet 
folytat, célja szellemi értékek 
létrehozása. Tevékenységével 
az értelmiséget szólítja meg, 
mivel ezzel a réteggel bánik 
a legmostohábban a társada-
lom. A Rovás az önképzésre 
épít, valamint a szakmai to-
vábbképzésre és az állandó 
továbbfejlődésre. Felkarolja 
és támogatja a pályakezdő, 
fiatal művészeket, értelmiségi-
eket, és képviseli érdekeiket. 
Kiállításokon ad lehetőséget 

a kortárs képzőművészeknek 
a megmérettetésre, önálló be-
mutatkozásra – gondoskodva 
a megnyitók szakmai színvona-
láról. Alkotótáborokat, képző-
művészeti versenyeket, tovább-
képzéseket szervez különböző 
célcsoportoknak (gyermek és 
ifjúsági workshopok, művészeti 
összejövetelek). Előadásokat, 
szimpóziumokat, szemináriu-
mokat, különböző találkozókat 
és fesztiválokat rendez regio-
nális, országos és nemzetközi 
viszonylatban is meghatározott 
célcsoportoknak. A Rovás nem 
képvisel semmilyen nemzetet, 
nemzetiséget, sem etnikai cso-
portot. A Rovás önmaga, saját 
tagságát preferálja – magya-

rokat és szlovákokat, diákokat 
és pályakezdőket, fiatalokat és 
idősebbeket vegyesen –, kiál-
lításokon, előadásokon, to-
vábbképzéseken mind a világ-
hálón, mind a legkülönfélébb 
rendezvényeken. 

A Rovás Polgári Társulásnak 
egy művészeti, kulturális és mű-
velődési internetes szakújságja 
is van, amely a www.rovart.sk 
címen található. Keletkezése-
kor, 2004-ben a szlovákiai ma-
gyarok első ilyen jellegű portál-
ja volt. A rovatokkal igyekeznek 
felölelni a művelődés minden 
területét. A Rovartnak jelenleg 
11 rovata van. 

Kovács Ágnes
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Tehetség-ösztöndíjasok 2011 
Farsang István
A tudományok határai egybeolvadnak a modern természettu-
dományos kutatásban – vallja  Farsang István, a Sólyom László 
által alapított ösztöndíj egyik első nyertese.

Sólyom László volt köztársasági elnök, a Magyar Géniusz Program Tehetségnagykövete idén, 2011-ben 
Tehetség-ösztöndíjat alapított a kimagasló képességű és teljesítményű diákok külföldi továbbképzésének, 
tehetségük kibontakoztatásának támogatására. A jelentős összegű, egy éven át tartó, havi 2000,- eurós dí-
jat minden évben négy fiatalnak ítélik oda. Idén a négy diák közül az egyik kiválasztott Farsang István volt. 
Farsang István 1992-ben született, s a felvidéki Rimaszombatban él. Idén végzett a komáromi Selye János Gimnáziumban. Fiatal kora ellenére 
máris számos hazai és nemzetközi siker áll a háta mögött. Farsang István, a Miskolci Egyetemen évente megrendezett Országos Földtudományi Di-
ákkonferencia háromszoros győztese, valamint, a verseny keretein belül, a Magyar Tudományos Akadémia Szádeczky-Kardoss Elemér Alapítványa 
díját is megkapta. 2010-ben a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján Sárospatakon a földrajz–hidrológia szekció kiemelt első, 2011-ben 
Békéscsabán a biokémia–kémia szekció első helyezettje lett. Farsang István nemcsak a magyar, de a szlovák és angol nyelven folyó versenyeken is 
rendkívüli sikereket ért el. Két alkalommal kapott első helyezést Szlovákia legrangosabb projektversenyén, a Stredoškolská odborná činnosť (Közép-
iskolai szaktevékenység) országos döntőjében: 2010-ben Kassán és 2011-ben Trencsénben is első helyezést ért el. A biológiai olimpia projekt kategó-
riájának 2011-es pozsonyi országos döntőjében szintén első helyezést ért el, ahogy az ugyancsak Pozsonyban megrendezett FVaT elnevezésű tudo-
mányos és technikai projektek versenyén is. Ezen eredményeinek köszönhetően számos nemzetközi rendezvényen vehetett részt, legutóbb, idén júli-
usban, az Expo Science International földtudományok kategóriájának aranyérmese lett. Áprilisban a barcelonai Exporecerca Jove-n vett részt, ahol 
„Mineralogical characterization of neovolcanic rocks of the Cerova Highlands” című, ásványtani témát feldolgozó projektje ugyancsak díjazott lett, az 
EUCYS, European Union Contest for Young Scientists 2010-es pozsonyi országos döntőjének díjazottjaként pedig az IWRW 2010 svájci kutatótáborba 
nyert részvételt. 

Farsang István a projektversenyeken kívül számos tantárgyi, elsősorban matematika-, fizika-, és földrajzversenybe is bekapcsolódott, 2009-ben 
például a geográfiai olimpia országos döntőjében ezüstérmes lett. Munkásságának köszönhetően már többször megkapta a pozsonyi Comenius 
Egyetem Természettudományi Kara dékáni díját, idén pedig Selye János-díjban részesült. Farsang István novemberben veheti majd át – az Országos 
Tudományos Diákköri Tanács döntése értelmében kétévente egyszer egy középiskolás kutató diáknak odaítélendő – az egyetemi tudományos diák-
köri munka legmagasabb kitüntetésének, a Pro Scientia Aranyéremnek a Junior változatát, az érmet a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adja 
majd át. 

Farsang Istvánt a Tehetség-ösztöndíj elnyerése alkalmából kérdezzük: 

– Milyen családi háttér segíti Önt?

– Úgy vélem, hogy a család szerepe, illetve hozzáállása meghatározó az egyén érdeklődési körének kialakulása során. Ilyen szempontból rendkí-
vül szerencsésnek mondhatom magam, hiszen szüleim kiskoromtól igyekeztek megismertetni a különböző természettudományokkal, támogatásukra 
mindig számíthattam. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a sikerességhez a pedagógusok és kutatók segítsége, mentorálása is elengedhetetlen. A 
kutatásnak ugyanakkor igen jelentős anyagi vonzata is van, ennek finanszírozására a középiskola folyamán a Közép-európai Alapítvány és a Slovnaft 
vállalat Új Európa Tehetségei programja, illetve a Richter Gedeon vállalat Talentum ösztöndíjprogramja nyújtott fedezetet. 

– Földtudományokban, kémiában, matematikában kimagaslóak az eredményei. Tudja már, hogy melyik szakterületet részesíti előny-
ben? 

– Manapság a természettudományi kutatások döntő többségében az egyes tudományágak szinte egybeolvadnak. Különösen igaz ez az általam 
preferált területekre, hiszen az ásványtan, a földtan és az anyagtudományok is, szinte megkövetelik a matematikában, fizikában és kémiában való 
jártasságot, éppen ezért tán nincs is szükség valamely szakterület előnyben részesítésére. 

– Hol folytatja kutatói tevékenységét?

– Az elkövetkező egy évet Londonban, a Natural History Museum Ásványtani részlegén töltöm majd. Egy olyan, nagy múlttal rendelkező intéz-
ményről van szó, melyben világszínvonalú kutatómunka folyik. A múzeum a világ egyik legnagyobb ásványgyűjteményével, kiterjedt laboratórium-
hálózattal, hatalmas könyvtárral rendelkezik. A tudományág teljes körű megismerése és egy önálló kutatás végzése szempontjából ezért ez egy kivé-
teles, rendkívül motiváló hely. Úgy gondolom, hogy a világ szaktekintélyeitől tanulni, velük dolgozni, rendkívüli lehetőség, ezért az ösztöndíj éve alatt 
a lehető legnagyobb mennyiségű többletismeret elsajátítására törekszem majd. 

– Mik a tervei a közeljövőben? Miként kívánja hasznosítani Tehetség-ösztöndíját? 

– Az Angliában töltött egy évet követően egyetemi tanulmányaimat szeretném megkezdeni. A jövőben ásványtannal vagy anyagtudománnyal 
szeretnék foglalkozni, így a szak választásánál is ez lesz a döntő tényező. Az említett tudományok esetében nem szabad megfeledkeznünk ezek társa-
dalmi hasznáról sem, hiszen manapság az élet szinte minden területén találkozhatunk ezen tudományok eredményeivel. Biztos vagyok benne, hogy a 
Tehetség-ösztöndíjnak köszönhetően olyan tapasztalatokra tehetek szert, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak majd egyetemi tanulmányaim 
sikeres folytatásához, illetve a későbbiekben sokat segítenek a tudományos életben való érvényesülésben.

2011. szeptember 26. 
 Juhari Zsuzsanna  

 (Forrás:  http://geniuszportal.hu/?q=node/6881)
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településen élt, Paláston töltötte gyermekkorát. Mint oly sokan a napjainkban 
lassan kiöregedők közül, ő is elsőgenerációs értelmiségi lett. A hatalom őrült 
tobzódásának és pusztításának – mint oly sokszor megtörtént és sajnos még 
oly sokszor meg kell történnie – egyetlen gátja a közösség élni akarása, rege-
nerációs képessége volt: az elpusztítottak helyére újak lépnek, az elűzötteket a 
felnövő generáció helyettesíti. Akárcsak Arany János welszi bárdjainak eseté-
ben. De – épp a megszakadt folytonosság miatt – hosszú út vezet idáig. Pon-
tosabban: hosszabb, mint természetes viszonyok között, de – ha vargabetűk 
árán is – a feladat megtalálja emberét, ez Kiss László esetében is felnőtt fejjel 
következett be.

Az ipolysági gimnáziumban érettségizett, majd a pozsonyi Comenius 
Egyetemen szerzett orvosi oklevelet. Ezt követően „szülőhelyén”, vagyis abban 
a kórházban kezdett dolgozni, ahol meglátta a napvilágot, mígnem a köte-
lező „szamárlétrát” megjárva eljutott jelenlegi munkahelyére, a csilizradványi 
orvosi rendelőbe. 

Saját bevallása szerint a döntő fordulatot életében a nemzet élő lelkiisme-
rete, a hazai szellemi életet felkavaró, Zalabai Zsigmond hozta Mindenekről 
számot adok című, 1984-ben megjelent művével: ekkor tudatosította igazán, 
hogy múlt nélkül nincs jövő, a gyökerekhez vissza kell térnünk, ha életben aka-
runk maradni. Ettől kezdve más szemmel tekintett az ipolysági kórház alapító 
orvosának, Kovács Sebestyén Endrének a mellszobrára is. Döbbenten kellett 
tapasztalnia, hogy nemcsak környezetében, de az anyaországi szakmai kö-
rökben sem tudnak szinte semmit erről a kiváló személyiségről. De nemcsak 
róla: mintha megszakadt volna a szellemi folyam, az egykori Felső-Magyar-
országról sem. Holott volt vagy három évszázad, amikor ez vidék jelentette a 
szabad hazát, tekintve, hogy a többi török megszállás alatt sínylődött. Olyan 
fontos szellemi központok alakultak ki ezen a vidéken, hogy még a napjainkig 
megszakítás nélkül működő, Pázmány Péter által alapított egyetem is Nagy-
szombatban kezdte működését, amelynek egyik fontos egysége a Mária Te-
rézia által jóváhagyott orvosi kar. Feltáratlan terület, ha az ember közelebb 
kerül hozzá, kiderül, hogy igazi kincseskamra. Szerencsére ennek kulcsát Kiss 
László megtalálta. Olyannyira, hogy hamarosan megnyíltak előtte az orvo-
si szaklapok kapui: egyre nagyobb örömmel fogadták orvostörténeti írásait. 
Tanulmányainak nagy részét a budapesti Orvosi Hetilapban és az Orvostör-
téneti Közleményekben publikálta. A Hét szemfüles rovatvezetőjének, Lacza 
Tihamérnak sem kerülte el figyelmét a tehetséges fiatal szerző, ennek köszön-
hetően évtizedeken keresztül ebben a hetilapban is megjelentette írásait.  

Ha valakit az írás szenvedélyével áld/ver meg a sors, előbb-utóbb utoléri 
a „végzete”:  kötetben is megjelennek alkotásai. Kiss László esetében ez sajátos 
módon történt: szerteágazó érdeklődésének eredményeképp 1994-ben a Dh-
Press kiadásában publikálta Kossuth nagy hívéről, a jogász Pongrácz Lajosról 
– tehát nem épp egy szakmabeliről – írt monográfiáját, de azért a „kaptafá-
hoz” is hű maradt: szinte egyidejűleg láttak napvilágot orvostörténeti írásai, 

amelyeket A magyar tudomány évszázadai című kötetben jelentetett meg 
Lacza Tihamérral és e sorok írójával közösen. Két év múltán látott napvilá-
got e munka második kötete, majd 2001-ben, az első Nobel-díj átadásának 
centenáriumán a Madách Könyvkiadó megjelentette e szerzők összefoglaló 
munkáját Gondolatokból épült katedrális címen. Egyéni szerzőként is meg-
lehetősen termékenynek bizonyult: az 1997-ben publikált A kínok tövisében a 
magyar irodalom jeleseinek, a 2001-ben megjelentetett Doleo – ergo sum a 
világirodalom legjelentősebb alkotóinak betegségeit taglalja. Hetilapokban, 
folyóiratokban az olvasók kérdéseire adott frappáns válaszait, a közegészség-
ügyet érintő írásait Kérdezze meg orvosát című, 2003-ban publikált könyvé-
ben adta közre. Az orvosként, borászati szakíróként, bányatulajdonosként és 
timsógyárosként működő Dercsényi Jánosról, Zemplén vármegye főorvosá-
ról, Kazinczy Ferenc sógoráról 2009-ben írt érdekfeszítő monográfiát. Azt vi-
szont el kell ismerni, hogy az időzítés nagymestere: a közelmúltban, mintegy 
születésnapi ajándékként lepte meg önmagát és hű olvasóit egy összefoglaló 
művel, amely eddigi tevékenységének összegzéseként is tekinthető. Az orvos-
tudomány felvidéki történetéből című nagy ívű, négyszáz oldalas munkáját 
Gazda István, a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatója rendezte sajtó 
alá és látta el jegyzetekkel. Könyve egyrészt izgalmas olvasmány a laikusok, 
másrészt megkerülhetetlen kútfő a tudománytörténeti szakírók számára. En-
nél szebb  ajándékot egy írástudó aligha kívánhat magának. Bár, ahogy a 
szerzőt ismerem, van még elég ötlet a tarsolyában, így a jövőben is okoz még 
örömet az orvostörténet iránt érdeklődőknek.

Kiss László tevékenységét a szakmai körök is egyre nagyobb elismeréssel 
fogadták. Magyarországon szinte minden létező kitüntetést megkapott: a 
Markusovszky-díjat, a Zsámboky-emlékérmet és a legrangosabbnak számí-
tó Veszprémi-díjat. Szlovákiában a hivatalos körök 2002-ben fedezték fel Kiss 
László tevékenységét, ekkor a kormány ezüst-plakettjével tüntették ki. De va-
lamennyi elismerés közül a Jedlik-díjat tartja a legnagyobb becsben, amelyet 
2006-ban kapott a nagy magyar tudós szülőfaluja, Szímő önkormányzatától. 
Gyermekkorának települése, Palást pedig a díszpolgárává fogadta.

Egyelőre itt tart Kiss László, a felvidéki magyar szellemi élet egyik újjáépí-
tője. De már tudható, hogy jövőre újabb orvostörténeti művet szándékozik 
letenni az asztalra;  remélhetőleg van még néhány nemzetépítő munka a tar-
solyában. Hogy lélekben erősödjünk. Nehogy egy idő után már megint arra 
derüljön fény, hogy ami ezen a tájon született a múltban, létrejön a jelenben 
és majdan kialakul a jövőben, annak hozzánk, magyarokhoz sosem volt, ma 
sincs és a jövőben sem lesz köze.

Ozogány Ernő

A kincseskamra kulcsa
Kiss László

A második világháborút követő sovén hatalmi őrület legfontosabb célja 
hazai magyarságunk teljes eltüntetése volt: még írmagja se maradjon azok-
nak, akik ezeken a tájakon egy évezred alatt az anyagi és szellemi kincseket 
felhalmozták. Ennek, a mai szóval élve etnikai tisztogatásnak nevezett ször-
nyű tervnek fontos része volt, hogy megfosszák honfitársainkat az értelmisé-
gétől, hogy ne legyen, aki tartást, erőt, jövőbe vetett hitet ad a csüggedőknek. 
Emiatt épp az írástudók voltak a csehországi deportáció és a Magyarországra 
irányuló kitelepítés elsődleges célpontjai. Az 1949-ben, a nagy szovjet diktátor 
hatalmi szavára leállított kataklizma után – aki a hidegháború beindulásával 
egy „testvéri” táborban kívánta látni csatlósait, akik közül korábban egyese-
ket győztesnek kiáltottak ki, másokat vesztesnek bélyegeztek meg, így mara-
kodásaiknak gátat szabott – a szlovákiai magyarság szellemi élete romokban 
hevert. A pusztítás mértékét pontosan jelzi, hogy még magyar tanító is alig 
volt: alapiskolát végzett áldozatos emberek, akik hétvégeken maguk is az is-
kolapadot koptatták, hogy legalább középfokú képesítésük legyen, végezték a 
szellemi napszámosok munkáját. Hosszú időn át többről álmodni sem lehe-
tett. Ebbe a történelmi helyzetbe született Kiss László 1950. március 18-án. Az 
ipolysági kórházban látta meg a napvilágot, de miután a családjuk egy közeli 
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„Ami ma van az iskolában, az a jövő”
 (Setényi János)

A mindennapos tanítás sok-
kal könnyebb és hatékonyabb egy 
olyan iskolában, ahol mérhetőek és 
számítanak az eredmények. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy működ-
jön egy csapat, amelynek tagjai 
együtt gondolkodnak, megpró-
bálják meghatározni a szervezet 
erősségeit és azokat továbbvinni, 
valamint feltárni a problémákat és 
azokat megoldani. 

A csapat hatékony munkájá-
hoz szakemberek segítségére van 
szükség, hogy el tudjon indulni a 
kitűzött célok felé. 

A búcsi Katona Mihály Alap-
iskolában a külső segítséget első-
ként Fodor Attilától kaptuk, aki az 
általa elkészített kérdőívvel feltár-
ta az iskola állapotát. Az eredmé-
nyek ismeretében arra az elhatáro-
zásra jutottunk, hogy az értékelést 
nem rakjuk a fiókba, hanem az
erősségeinket és lehetőségeinket 
kihasználva megpróbálunk a szü-
lőkkel együttműködve egy olyan 
légkört kialakítani az iskolában, 
ahol a legtöbb diák és tanító jól 
érzi magát, és mindenki a lehető 
legjobb eredményeket tudja elér-
ni a képességeihez képest. 

További segítséget ennek a 
célunknak a megvalósításához a 
TANDEM nonprofit szervezet mun-
katársaitól kértünk és kaptunk. 
Molnár Krisztina, Hodossy Katalin 
és Rabec István szakértelme, ta-
pasztalata, nyitottsága nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az álta-
luk vezetett tréningen elsajátított 
technikák segítségünkre legyenek 
az egymás közti kommunikáció-
ban, az együttgondolkodásban. 

A szervezetfejlesztés céljából 
a TANDEM-mel hosszabb távú 
együttműködésben gondolko-
dunk. Eddig két tréning valósult 

meg vezetésükkel. Az elsőn ez év 
májusában szülők és pedagógu-
sok közösen, játékos formában 
megvitatták, hogyan látják most 
az iskolát, és hogyan szeretnék lát-
ni ideális helyzetben. A munkába 
bekapcsolódtak a helyi óvónők is. 
A tréning végére kis csoportok-
ban, majd együttesen is megfo-
galmaztuk azokat a vállalásokat, 
amelyeket hajlandóak vagyunk 
megtenni annak érdekében, hogy 
az ideálisnak tartott állapotot mi-
nél hamarabb elérjük. Ennek ho-
zadékát manapság abban látom, 
hogy néhány szülő bátrabban 
keres fel egy adott problémával, 
és nem számon kérően, hanem 
együttműködő szándékkal. Úgy 
gondolom, hogy ez a tréningen 
kialakult kötetlen, felszabadult 
légkörnek köszönhető, amelyben 
a szülők megláthatták, hogy a ta-
nítók milyen napi problémákkal 
küszködnek a tanítási-nevelési fo-
lyamat során. 

A második tréninget az iskola 
tantestületének szerveztük meg 
az iskolaév kezdetén. Ez a tréning 
több szempontból is hasznosnak 
mondható.  A sok játékos feladat, 
amelyet közösen oldottunk meg, 
számos probléma megoldásában 
segítségünkre volt a tréning so-
rán, és segítségünkre van a min-
dennapi munkánkban is. Továb-
bá a tréningen szerzett élmények 
nagyban hozzásegítették a kol-
lektívába való beilleszkedést a két 
pályakezdő kollégának és további 
két kollégának, akik szintén ebben 
a tanévben kerültek be a tantestü-
letbe. 

A fentebb említett felmérés 
eredménye arra ösztönzött ben-
nünket, hogy a felmerült problé-
mák megoldása érdekében átgon-
doljuk és átdolgozzuk az iskolánk 

programját. Tudjuk, hogy ez nem 
fog menni egyik napról a másik-
ra, főleg, hogy hosszútávra szeret-
nénk tervezni, ezért olyat és annyit 
vállal mindenki, amit lehetőségei-
hez mérten teljesíteni tud. A prog-
rammal való munka nálunk most 
úgy zajlik, hogy minden alkalom-
mal, amikor a tantestület összeül 
tanácskozni, napirendre kerül a 
program valamely része, és azzal 
foglalkozunk. 

A tréningen elfogadtunk egy-
fajta szerződést, amelybe kizáró-
lag azok a dolgok kerültek, amit 
kivétel nélkül mindenki el tudott 
fogadni. A szerződés a tantestüle-
ti irodában van kifüggesztve, hogy 
mindenki számára elérhető le-
gyen, és ha netán valaki nem tud-
ná betartani valamelyik pontját, fi-
gyelmeztetni lehessen. Erre még 
nem került sor, hiszen a szerződés 
nagy része olyan pontokból áll, 
amelyek eddig is működtek, csak 
nem ilyen egyértelműen. 

Természetesen, ezek a szerző-
désben leírt pontok csupán esz-
közei a mindennapi munkánknak, 
nem a célok, amelyeket el akarunk 
érni. A célok, amelyeket kitűztünk 
magunk elé, a felmérés eredmé-
nyeiből fogalmazódnak meg. Még 
hátra van a szülőkkel történő kö-
zös döntés, úgy gondolom, hogy 
ehhez további tréningre, vagy 
egy rendhagyó szülői értekezlet-
re mindenképp szükség van. Attól 
sem zárkózunk el, hogy a szülők 
oly módon tekintsenek be a min-
dennapi iskolai munkába, hogy 
belátogatnak egy-egy tanítási órá-
ra, vagy részt vesznek valamelyik 
iskolai akciónkon. 

Erre már van jó példa, az évről 
évre megrendezésre kerülő Kato-
na Mihály Napokon mindig ak-
tívan kiveszi részét a szülők egy 
csoportja a rendezvény sikeréből. 
A tavalyi iskolaévben pedig már 
szép számban vettek részt szülők 
a gyermeknapon, nemcsak külső 
szemlélőként, de aktív közremű-
ködőként.

Végül nem szabad megfeled-
kezni az iskolai szervezet legfon-
tosabb emberi tényezőiről, a gye-
rekekről sem. A már említett két 
tréningen birtokába jutottunk né-
hány olyan technikának, játéknak 

is, amelyeket a gyerekekkel való 
foglalkozás során is lehet alkal-
mazni. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a gyerekek is szívesen kap-
csolódnak be olyan beszélgetés-
be, amely róluk szól, és vesznek 
részt az őket érintő döntésekben. 
Sajnos, az országunkban jelen-
leg működő iskolarendszer miatt 
ritkán van arra lehetőség, hogy a 
tanítási órák legtöbbjét úgy ala-
kítsuk, hogy a gyerekeknek rend-
szeresen legyen lehetőségük vé-
leményt nyilvánítani. Ezért minél 
gyakrabban kell teremteni olyan 
teret, ahol erre alkalom nyílhat. 
Nálunk jól bevált gyakorlat azok-
nak a közösségi, tanításon kívüli 
rendezvényeknek a megszerve-
zése, ahol iskolánk valamennyi ta-
nulója bekapcsolódhat a közös-
ségi munkába. Ezek az alkalmak 
is akkor a leghatékonyabbak, ha 
a gyerekek irányított programo-
kon vehetnek részt. Itt is igénybe 
vettük már szakemberek segítsé-
gét, dolgoztunk együtt pszicho-
lógusokkal, gyógypedagógussal, 
kézművesekkel, színészekkel, lel-
készekkel. Mindenképpen ki sze-
retnénk próbálni a TANDEM-mal 
való együttműködést ezen a té-
ren is. Manapság például nagyon 
sok problémát jelent számunkra 
azoknak a konfliktusoknak a keze-
lése, amelyek a gyerekek közt fel-
merülnek. 

A TANDEM egyik alapfilozófiá-
ja az, hogy szervezet csak úgy fej-
lődhet, ha a benne lévő minden 
egyes egyén képes a fejlődésre. 
Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, mert a mi tantestületünk 
sosem zárkózott el a folytonos ta-
nulástól, megújulástól. Nincs más 
hátra, hogy ezt az elvet tovább is 
szem előtt tartsuk, és megnyerjük 
erre a szülőket is. Nélkülük nehe-
zebb dolgunk lesz, ha a gyereke-
ket, iskolánk tanulóit is erre sze-
retnénk ösztönözni. Már pedig a 
pedagógiai munkának főleg ak-
kor van értelme, ha látjuk, hogy 
a ránk bízott gyermeket fejleszte-
ni vagyunk képesek. Akkor köny-
velhetjük el magunkat sikeres in-
tézményként, ha egy barátságos 
légkört kialakítva tudjuk terelgetni 
tanulóinkat a fejlődés útján. 

Győző Andrea

Az eredményes iskola legfontosabb sikertényezői 
közé tartozik a szervezet légköre, a magas 

elvárások, egyetértő és összetartó tantestület, 
valamint a szülők bevonása az iskolai munkába.
Ezt nemcsak az oktatási szakember fogalmazza 

meg, hanem érzik mindazok, akiknek nem 
mindegy, hogy milyen jövő elé néz a felnövekvő 

generáció. 
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A Selye János Gimnázium elhunyt  
tanárára, Gáspár Tiborra emlékezett

Bő három éve annak, hogy 2008 áprilisában nagyon sokan 
köszönthettük Gáspár Tibort 80. születésnapján a komáromi Tiszti 
Pavilonban. Megtapasztalhatta, át- élhette a család, a volt tanítványok
népes táborának, a gimnázium régi és mai tanárainak, a barátok-
nak és ismerősök-nek a felé áradó szeretetét, tiszteletét. Betegségé-
nek jellegéből adódóan nehezen mozgott, Komáromot, amelyhez 
kölcsönös szeretet fűzte, Nagy- szarva váltotta fel, ahol testvéri
gondos-kodás vette körül, ahol a mindennapjait élte. Onnan is kap-
csolatot tartott néhányunkkal, ér- deklődött a gimnázium, a város,
az itteni magyar politizálás felől, érettségi találkozókra, ha nehezen 
is, de el-eljárt. Örök optimista volt, akinek 83 évesen is tervei, vágyai 
voltak: visszajönni Komáromba, találkozni, beszélgetni az őt meg-
keresőkkel, ismét közösségi életet élni, mint 1955-től majd fél évszá-
zadon át. Hihetetlenül bízott a gyógyulásában, amitől talán komá-
romi visszatérését remélte. Aztán augusztus 14-én, vasárnap reggel 
ért bennünket a megrázó hír: Gás- pár Tibor a dunaszerdahelyi kór-
házban elhunyt.

Halálát követően nagyon sok tanítványában, az őt tisztelő és szerető barátokban, ismerősökben és tanártársakban merült fel egy, az ő személyét megjele-
nítő emlékest gondolata. Miklósi Péterrel a Múzeumi szalon keretében beszélgetve vallott életéről, erről a rendkívül gazdag életpályáról, s ott említette, hogy 
mintegy négy-ötezer diákja lehetett. Közülük sokan jöttek el november 11-én a gimnázium aulájába, hogy a családtagokkal közösen tisztelegjenek egy gazdag 
életpálya előtt. Méltóbb helyet az aulánál nem találhatnánk, hiszen a fogalommá vált második emeleti „magyar kabin” mellett ebben a teremben élte gimnázi-
umi élete nagy részét: itt folytak az emlékezetes irodalmi színpadi, majd később a diákszínpadi próbák, amelyek a komáromi gimnázium történelmének fontos 
fejezetét alkotják.

Temetése óta alig telt el három hónap, s habár a komáromi református temetőben magasodó sírhant fogadta be testét, de szellemisége, ízes magyar beszé-
dének hangja, alakja még frissen él e falak közt csakúgy, mint emlékezetünkben. Nekünk, akik tiszteljük és szeretjük, nem halt meg; ezt igazolta a sokfajta érzést, 
emléket, hangulatot megidéző emlékest is.

Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója Gáspár Tibornak az intézmény életében betöltött szerepéről szólt, hangsúlyozva a tanár és a kultúraszervező ember 
eredményekben gazdag tevékenységét, hiszen az általa irányított irodalmi színpadunk fogalom lett tájainkon. Mintegy 1500 diák szerepelt az elmúlt évtizedek-
ben bemutatott, általa összeállított és rendezett 62 irodalmi műsorában, 64 tanítványa ért el élenjáró helyezéseket a Jókai Napok országos vers- és prózamondó 
versenyeiben. Egy emberélet, negyvenhat évi tanári szolgálat számokban.

Kustyán Ilona a volt osztályfőnökre, magyar- és történelemtanárára, majd tanártársára emlékezett, megidézve Tanár Úr gyermekkorát, a pápai kollégiumban 
töltött éveket, majd 1955-től, a végleges hazatéréstől egészen 2002-ig tartó életútját. Közben a vetítővásznon megjelenő, emlékező Gáspár Tibor szólt hozzánk a 
maga közvetlen módján, jó volt látni és hallani őt, miközben Miklósi Péter kérdéseire válaszolt a 2008-ban készült felvételen.

Oláh Imréné szavai megidézték a kulcsodi gyermekkort, a háború előtti �atalember alakját, majd az 1950-es évektől tartó barátságuk sokfajta emlékét.
Őszinte szeretetről vallottak az emlékezés percei Varga-Laboda Annát hallgatva, aki emlékezésében kiemelte: a gimnáziumi évek sok tanítványban magyarság-
tudatuk megerősödését, az irodalom, a kultúra iránti érdeklődés felkeltését eredményezték, akiknek egyre természetesebb igénye lett, hogy magyar �atalként
vállalják a továbbtanulást az ötvenes évektől kezdődően.

Augusztus 17-én sok száz fős tömeg kísérte utolsó útjára. Nemcsak a tanárt, hanem a szlovákiai magyar közösségért élő és cselekedő embert gyászoltuk; az 
ott megjelent gyászolók arcából szinte összeállt a felvidéki magyarság társadalmi tablója: tanártársak, barátok, tanítványok: politikusok, művészek, egyházi gyü-
lekezetek, a magyar többségű falvak és városok önkormányzati képviselőinek arca, akiknek volt valami köze Gáspár Tiborhoz. Az őket Gáspár Tiborral összekötő 
szálak sokfélék, de van egy – eltéphetetlen – szál, ami mindannyiunkat összeköt vele: ez a magyarságunk megélésének élménye. Tanítványaiban kialakította, ba-
rátaiban megerősítette az anyanyelvhez, a nemzethez tartozás hűségének igényét.

Akik ismertük, egész emberi mivoltáért szerettünk. Közöttünk élte a maga végtelenül egyszerű mindennapjait. Sokan emlékezünk bicikliző alakjára, örökös 
biciklijavításaira, zsörtölődéseire, ironizáló megjegyzéseire: ő volt a mi Gazsink.

A pedagógus mindig is a nemzet napszámosa volt ezen a tájon, különösen a határ innenső oldalán, s ezen a 21. század első évtizede sem változtatott. Hogy 
mégis vállalnunk kell ezt a pályát, ezt Gáspár Tibor több évtizedes tanárkodásának példája igazolja. Nem pénzért, hírnévért tette a dolgát, mégis szellemi hata-
lommal bíró ember volt. Hogy érdemes-e naponta felvállalni e pedagógusi pályát, arra válasz talán akkor születik, amikor elhagyva az iskolát, már megöregedve 
mindent szétosztottunk a képzeletbeli tarisznyánkból. Ezt tapasztalhatta meg az idős és beteg Gáspár Tibor itt a gimnáziumban, majd sokfelé járva másutt; az 
életút végén a dunaszerdahelyi kórház orvosainak – volt tanítványainak – gyógyító igyekezetében, s letekintve a mennyei magasból november 11-én este az au-
lában, amikor zene és vers fejezte ki mindazt, amit talán megfogalmazni sem tudunk, mert közhelyszerűnek, pátoszosnak hiszünk. Spátay Adrianna magyarta-
nárunk összeállítása megszólaltatta a csodálatos énekhangú, egykor a gimnázium néptáncegyüttesében szereplő Sámsonné Kómár Gizellát, az irodalmi összeál-
lításokban gyakran szereplő, ma színésznőként ismert Házi Tányát, Nagy Ferencet.

Spátay Adri egykori és mai nagyszerű versmondói – Ölvecky András, Szurcsík Ádám, Zsapka Krisztina, Hernandez Franco Vivien, Dékány Nikolett, Gyepes 
Bianka – szívhez szóló verses-zenés műsorukkal tették varázslatos hangulatúvá az emlékestet, melynek színvonalát emelte Bertók Tibor diákunk hegedűjátéka 
és Kalmár Zsuzsanna tanárnő zongorakísérete.

Az Iskola, a gimnázium emlékezett elhunyt tanárára. Az „iskola” szó mindannyiunkat befogad: a volt tanítványokat, tanártársakat és az egykori szülőket is, 
akiket végtelenül tisztelt, akik „vállalták és vállalják az anyanyelvi oktatást, a magyar iskolákat”.

Kustyán Ilona, a Selye János Gimnázium tanára
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ENSZ-modell konferencián
vettünk részt

November első hétvégéjén sze-
rencsénk volt részt venni társaim-
mal az idén is megrendezésre kerülő 
BratMUN-on. Csütörtök este tehát 
fogtuk a csomagjainkat és célba vet-
tük Pozsonyt. Az esti órákban meg is 
érkeztünk, sikeresen bejelentkeztünk 
és megkaptunk minden szükséges 
dokumentumot és iratot. Fáradtan, 
de még inkább már félve a másnap-
tól, ágyba is dőltünk. 

Péntek reggel futás a villamosra, 
majd fél óra zötykölődés után meg is 
érkeztünk a pozsonyi parlamentbe, 
ahol a biztonsági ellenőrzések után 
elfoglalhattuk helyünket, mint Ko-
lumbia delegációja. A megnyitó alatt 
egy sor elismert és fontos politikai 
személy, nagykövet bíztatott minket 
és látott el pár tanáccsal. A megnyitó 
után pedig kezdetét vehette az igazi 
munka. Társaimmal együtt különbö-
ző bizottságokba voltunk szétosztva, 
ahol az aktuális politikai, emberjogi 
vagy épp drogproblémákra kerestük 
a lehetséges megoldásokat. Miután 
mindenki elfoglalta a helyét, minden 
ország bemutatta saját álláspontját 

Egy igazi ENSZ-ülésre ke-
vesen jutunk el,  ENSZ-modell 
konferenciát viszont évről évre 
egyre több országban és vá-
rosban rendeznek, nem vélet-
lenül. A világ állandó jelleggel 
forrong, évente új politikai góc-
pontok alakulnak ki, és mintha a 
természeti katasztrófák is gyak-
rabban sújtanának le. Az ENSZ 

konferenciák imitált változata 
közelebb hozza a fiatalokhoz a 
mindennapi világpolitikát, meg-
fontolásra bocsátja az éppen 
aktuális eseteket és bár fiatalos, 
ötletdús, mégsem kivitelezhe-
tő megoldásokat eredményez, 
hiszen ez „csak” egy játék. Egy 
olyan játék azonban, melyet 
nagyon komolyan kell venni. 

Remek alkalom a vitakultúra fej-
lesztésére, a kritikus gondolko-
dásmód elsajátítására, az angol 
tárgyalási nyelv gyakorlására, és 
a politikus-palánták szinte elen-
gedhetetlen előképzésének is 
bizonyul. 

Szlovákiában először a 90-es 
években rendeztek ENSZ-mo-
dell konferenciát és elmondhat-

juk, hogy gimnáziumunk diákjai 
már az elsők egyikén ott voltak 
Szinek Gizella, volt angoltanár 
kollégánk támogatásával. A kö-
vetkező években (2000–2002) 
is ott voltunk Zsolnán, Csémy 
Balázs, Szitás Péter, Dobai Vi-
rág, Gróf Szabolcs, Bán Zoltán 
képviseltek minket. A pozso-
nyi  ENSZ-modell konferenci-
án, a BratMUN-on (BratMUN – 
Bratislava Model United Nations 
– Pozsonyi  ENSZ-modell konfe-
rencia) először 2003-ban vet-
tünk részt, majd néhány éves 
kihagyás után egy éve voltunk 
újra és örömmel mondhatom, 
az ideiről sem maradtunk le. A 
tavalyi gárda két szereplőjéhez, 
Németh Brigittához (4C) és 
Csontos Bernadetthez (4D) az 
idén Sólymos Karin (VII) társult. 
A nevezési díj nem kis összegét 
részben a diáklányok családjai, 
valamint az iskola szülői munka-
közössége támogatta, melynek 
ezúton is szeretnék köszönetet 
mondani.

Vlahy Anita

és javaslatait, ami így visszatekint-
ve talán a legkönnyebb dolog volt 
mind közül. A heves viták és érvelések 
csak ez után következtek, amelyeket 
csak az ebéd és pár kávészünet sza-
kított meg. Mire véget ért az első nap, 
már 6 óra fele járhatott az idő, per-
sze mindenki hullafáradt volt és csak 
egyet akart, egy kiadós alvást. 

Szombat reggel kicsit fáradtan, 
de újult erővel kezdtünk neki egy új 
napnak. A nap első felében ismét 
bizottságokban tevékenykedtünk, 
ahol el kellett készíteni a határozati 
javaslatot és megszavazni azt. Ebéd 
után következett a nagygyűlés, ahol 
az arab országok sorsa volt teríté-
ken. Fantasztikus élmény volt látni, 
hogyan pörögnek a dolgok, és azt 
is, hogyan próbálja mindenki a sa-
ját elképzeléséről meggyőzni a többi 
országot. A napnak ez a fele sokkal 
gyorsabban és élvezetesebben telt. 
Este a BratTMUN szervezői egy ki-
sebb programmal kedveskedtek ne-
künk, egy pozsonyi étterem volt kibé-
relve csakis a konferencia résztvevői 
számára. Itt alkalmunk volt jobban 

megismerni más delegációkat is és 
megvitatni a nap történéseit.

Vasárnap, és egyben az utolsó 
nap már csak meg kellett szavaz-
nunk, melyik ország megoldását, 
azaz határozati javaslatát fogadjuk 
el, Oroszország tervezete végül nagy 
fölénnyel elfogadásra került, ezzel 
pedig a nagygyűlés a végéhez ért. A 
záró ceremónia után, ahol többek 

között kiosztották a legjobb képvise-
lő díját is, következett a bankett. Ez 
a három nap nagyon eseménydús, 
de egyben fárasztó is volt. A jövőre 
tekintve pedig remélem, hogy a kö-
vetkező évben is részt vehetek ezen 
a rendezvényen és az itt szerzett ta-
pasztalatok a hasznomra fognak 
válni.

Sólymos Karin
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Riminiben nemcsak bikiniben

Az Alsóbodoki Magyar 
Tanítási Nyelvű Magán-szak-
középiskola 5 diáklánya, s 1 
tanárnője élhetett ezzel a nem 
mindennapi lehetőséggel. Én 
is azon szerencsések közé tar-
toztam, akik az olaszországi 
Riminiben tölthettek 3 hetet. 

Az iskolai háromfordulós 
megmérettetés alapján válasz-
tottak ki minket. Szeptember 
4-én vette kezdetét az utazás, s 
a 12 órányi táv sem szegte ked-
vünket. A helyi szervezőiroda, 
a Sistema Tourismo munkatár-
sai már vártak minket kijelölt 
szálláshelyünkön, a Bengasi 
hotelben. 3 héten keresztül 
ezen iroda alkalmazottai voltak 
számunkra a biztos pont, ők se-
gítettek minket a munkameg-
hallgatásokon, mutatták meg a 
várost, és minden kérdésünket 
próbálták megválaszolni. Az 
első napokban osztottak be 
munkahelyeinkre. Hotelekben, 
irodákban helyezkedtünk el, 
s 20 napon keresztül töltöttük 
ott időnk nagy részét. Termé-
szetesen, volt szabadidőnk is, 
mikor élvezhettük az akkor 
még meleg napsugarakat, alku-
dozhattunk a tengerpartokon 
gyakran megjelenő néger áru-
sokkal. Hétvégenként kirán-
dulásokat szerveztek nekünk, 
így ellátogathattunk a mozaik-
jairól híres Ravennába, a vízre 
épült Velencébe és Olaszország 
egyik miniállamába, San Ma-

Minden évben több oktatási pályázat is elbírálásra kerül, 
s nyertesei élvezhetik a pályázathoz tartozó mandátumokat. 
A Leonardo da Vinci projekt egy olyan pályázati lehetőség, 

melynek keretében az illetékes szerencsés egy idegen 
országban szerezhet munkatapasztalatokat.

rinóba. Számomra mindegyik 
hordozott magában egyfajta 
vonzerőt, de leginkább Velen-
cét kedveltem meg, melynek a 
közhiedelmekkel ellentétben 
nem volt halillata. 

Sokan kérdezhetik maguk-
ban, hogyan boldogultunk az 
idegen nyelvvel? Mindnyájan 
ismertük az angol nyelv alapja-
it, amivel tökéletesen boldogul-
tunk a munkahelyeken. Egyéb-
ként tudniillik, hogy az olaszok 
zöme idegen nyelvek tanulá-
sának terén nem áll a helyzet 
magaslatán. Mentalitásuk is 
teljesen eltér a nálunk meg-
szokottól. Az „úgy készülődsz, 
mint a menyasszonyok” szólás 
bármelyikükre ráillik. Még az 
üzleti életben is akár másfél 
órás késésekkel számolhattunk. 
Az élelmiszerboltok nyitási 
ideje sem volt elhamarkodva: 
10 óránál hamarabb nem nyi-
tottak ki.

Egyik nap hatalmas meg-
lepetésünkre magyar szavak 
hangzottak el mögöttünk: a 
hotel egyik takarítónője volt 

az. Luci romániai magyar szár-
mazású, s rendkívül segítőkész 
hölgy, akivel sok időt töltöttünk 
el, és a kapcsolat azóta is fenn-
maradt.

A három hét leteltével 
tanúsítványt kaptunk az el-
végzett munkánkról, és to-
vábbi elismervényeket is a 
munkaadóinktól. A helyi szer-
vezőség pedig egy Europass 
elnevezésű bizonyítványt állít 
ki valamennyiünknek. Ezen 

okiratok segítséget nyújtanak 
majd a könnyebb munkahelyi 
elhelyezkedésben is.

Rendkívül szerencsésnek 
érzem magam ezért a lehetősé-
gért, s csak biztatni tudok min-
denkit, hogy éljenek a felkínált  
pályázati  lehetőségekkel, a 
projekt-pályázatokkal, mert ef-
féle tapasztalatokra másképp 
nem tehetnek szert.

Baka Veronika

Vankó Tímea a segítőkész Lucival

Kísérőnkkel, Szomolai Andrea tanárnővel (balra) kellemes kirándulásokban volt részünk

Finom az olasz fagyi
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485 évvel ezelőtt történt

Két királyválasztás és következményei
„… mindnyájan egyhangúlag megállapítjuk és elrendeljük, hogy ezután akárhányszor és akármikor 

ez az ország fejedelem és király nélkül árvaságra jut …, akkor ezután soha külföldit királyunkká nem választunk, 
bármiféle nyelvű legyen is, hanem arra csak uralkodásra érdemes magyar embert emelünk…”  

(A rákosi végzés – 1505. október) 

Az 1526. augusztus 29-én 
lezajlott mohácsi csatában 
elesett Magyarország politi-
kai elitjének színe-java. Oda-
veszett az ifjú II. Lajos király
is. Az utód nélkül elhalálozott 
utolsó Jagelló-házi uralkodó 
trónjáért ádáz küzdelem in-
dult meg. A megüresedett ma-
gyar trónra ketten is pályáz-
tak: Szapolyai János erdélyi 
vajda és Habsburg Ferdinánd 
osztrák főherceg. És mindez a 
török félhold árnyékában tör-
tént.

A Szapolyai-család meg-
jelenése az országos szin-
tű politikában a 15. század 
utolsó évtizedeire datálható. 
Szapolyai Imre, a nagyapa 
Mátyás, Szapolyai István, az 
apa pedig II. Ulászló uralko-
dása alatt töltött be nádori 
tisztséget. Szapolyai Jánost 
már gyermekkorától uralko-
dónak nevelték. 1505 októ-
berében, az akkor még fiú-
örökössel nem rendelkező 
Ulászló király súlyos beteg-
sége idején, a Rákos mezején 
megtartott országgyűlésen a 
Szapolyai János vezette „köz-
nemesi párt” határozatban 
mondta ki: a Jagelló-ház kiha-
lása estén a továbbiakban csak 
„nemzeti királyt” választ. A 
„rákosi végzés” természetesen 
Szapolyai János személyének 
szólt. Ulászló azonban felépült 
betegségéből, sőt: 1506-ban 
felesége trónörökössel aján-
dékozta meg, akit II. Lajos 
néven még kisgyermekként 
magyar és cseh királynak ko-
ronáztak. Tíz évvel a „rákosi 
végzés” kimondását követően 
a bécsi Stephansdomban lét-
rejött a Jagelló-Habsburg köl-
csönös házassági egyezmény, 
melynek betűje szerint a Ja-

I. (Szapolyai) János király 
(1526-1540)

I. Szulejmán szultán 
(1520-1566)

gelló-ház esetleges kihalása 
után a magyar (és a cseh) trón 
a Habsburgokat illeti meg. (A 
svájci származású, de akkorra 
ízig-vérig osztráknak számító 
dinasztia két sarja, I. Albert 
és V. László a 15. században 
már viselte a Szent Koronát.) 
Miután 1521-ben Habsburg 
Ferdinánd és Jagelló Anna, 
valamint Jagelló Lajos és 
Habsburg Mária házasságával 
a hat évvel korábban kötött 
szerződés realizálódott, Habs-
burg Ferdinánd a magyar trón 
várományosává lépett elő.

* 

A két királyjelölt közül 
helyzeti előnyben az ország 
legnagyobb földesura, a Du-
nántúl északi részén, a Fel-
vidéken, a Tiszántúl északi 
megyéiben és a Maros men-
tén hatalmas birtokokkal 
rendelkező Szapolyai volt. 
A mohácsi csatától távolma-
radó erdélyi vajda rendelke-
zett az országban az egyetlen 
érintetlen haderővel. Miután 
a szokásoknak megfelelően 

eltemettette a szerencsétlenül 
járt II. Lajost (s több ízben 
is megkérte az özvegy Mária 
királyné kezét, de mindany-
nyiszor kosarat kapott), had-
seregével elfoglalta az ország 
középső részét, majd 1526 no-
vemberében Székesfehérvárra 
királyválasztó országgyűlést 
hívott össze. 1526. november 
10-én az összegyűlt rendek 
Szapolyait I. János néven ki-
rálynak választották. A kö-
vetkező napon került sor a 
koronázásra. A Szent Koronát 
Podmanyiczky István nyitrai 
püspök helyezte az új király 
fejére. (Azért nem az eszter-
gomi érsek, mert ez a poszt a 
koronázás idején betöltetlen 
volt. Szalkai László is a mo-
hácsi csatamezőn halt hősi 
halált.) 

Szapolyai János király-
lyá választása azonban jogi 
szempontból nem volt telje-
sen rendben. Annak ellenére, 
hogy az ország nagy része és 
a külföld is elfogadta I. Jánost 
magyar királynak. Királyvá-

lasztó országgyűlést ugyanis 
csak a nádor hívhatott össze. 
Báthori István – Szapolyai régi 
nagy ellenlábasa – ezt meg is 
tette. Csak éppen nem Székes-
fehérvárra, hanem Pozsonyba 
érkeztek az általa meghívott 
méltóságok. Ők nem Szapolyai 
János, hanem Habsburg Ferdi-
nánd hívei voltak. A pozsonyi 
országgyűlés résztvevői tör-
vénytelennek nyilvánították 
Szapolyai királyságát, és 1526. 
december 17-én királyukká 
választották I. Ferdinándot, 
aki mögött nem kisebb sze-
mélyiség állt, mint a fivére, V.
Károly német-római császár. 
A Ferdinánd-párti urak úgy 
gondolkodtak: a Habsburgok 
jogara alatt könnyebb lesz 
megvédeni az országot a vár-
ható újabb török támadások-
kal szemben.

1527-ben háború rob-
bant ki a két király között 
Magyarország birtoklásáért. 
Ferdinánd hadserege sokkal 
erősebbnek bizonyult. János 
király sorban vesztette el az 
ország fontos területeit. A 
hívei közül is mind többen 
hagyták el a süllyedő hajót, 
s álltak át Ferdinánd táborá-
ba. Így tett Perényi Péter ko-
ronaőr is, aki kiszolgáltatta 
a Habsburgnak a Szent Ko-
ronát. 1527. november 3-án 
immár I. Ferdinánd is koro-
názott király volt. Érdekesség: 
az ő fejére is a nyitrai püspök 
tette fel a koronaékszert Szé-
kesfehérvárott. 

Az egyre reménytelenebb 
helyzetbe kerülő János király 
eközben súlyos lépésre szán-
ta rá magát. Lengyel követe, 
Hieronymus Łaski révén fel-
vette a kapcsolatot a Portával. 
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Fráter György, az események
egyik fő mozgatója

A mohácsi csata, illetve Buda 
feldúlása után az országot el-
hagyó Szulejmán kiváló alkal-
mat látott a Habsburgok meg-
gyengítésére, ezért segítséget 
ígért Szapolyainak. A határ 
közelében állomásozó török 
csapatok már 1528-ban be-
avatkoztak a háborúba János 
oldalán, majd 1529 tavaszán a 
szultán főserege is elindult Isz-
tambulból. Néhány napos ost-
rom után az oszmánok visz-
szafoglalták szövetségesüknek 
Budát, majd a szultán mintegy 
200 000 főt számláló serege a 
Duna mentén Bécs ellen vo-
nult. Ám a hatalmas török 
sereg csaknem három hétig 
tartó ostrom után sem tudta 
elfoglalni a Habsburgok szék-
városát; az elszánt védők és a 
viszonylag korán beköszön-
tött hideg időjárás meghiúsí-
tották Szulejmán nagy tervét. 
Az oszmán had kivonult az 
országból. Itt hagyta viszont 
János király udvarában a gát-
lástalan kalandort, a velencei 
származású Lodovico Grittit, 
akit Szapolyai sokak hatalmas 
megrökönyödésére kormány-
zónak nevezett ki. A király 
nagyszabású pénzügyi tranz-
akciók végrehajtását várta a 
velenceitől, az viszont önös 
politikai célokra használta 
fel a belé helyezett bizalmat. 
Amikor János király számára 
is világossá vált, hogy kígyót 
melenget a kebelén, 1534-ben 

hagyta, hogy Grittit az erdélyi 
Medgyes várában felháboro-
dott fegyveresek meggyilkol-
ják. Ekkor került János udva-
rában az első számú bizalmi 
ember posztjára a horvát-
olasz származású pálos rendi 
szerzetes, Fráter György, aki 
rövid időn belül a kor megha-
tározó politikusává lett.

Időközben a háború a két 
király között tovább foly-
tatódott. A főurak, gyakran 
fordítva, köpönyeget, hol az 
egyik, hol a másik király olda-
lán tűntek fel – természetesen 
jelentős adományok fejében 
cseréltek gazdát, olykor több-
ször is. 1532-ben a szultán 
újra Bécs ostromára indult, 
Bécs alatt mintegy 130 ezer fős 
védősereg várta, ám a török 
hadsereg csak a kis dunántúli 
erődítményig, Kőszeg váráig 
jutott. Itt Jurisics Miklós he-
tekre feltartóztatta Szulejmán 
seregét, amely nem folytatta 
tovább útját a császárváros 
felé Kőszeg bevétele után sem, 
hanem visszavonult. (A nagy 
ütközet elmaradásának oka 
máig vitatéma történészkö-
rökben.) Szulejmán adófizetés
fejében elismerte Ferdinánd 
magyar királyságát is – így 
hamarosan sor került az or-
szág felosztására I. János és I. 
Ferdinánd között.

Az 1530-as évek második 
felében mindkét táborban 
egyre többen ismerték fel a 
török veszedelmet, és hajlot-
tak a békés megoldásra. Fer-
dinándot bátyja, V. Károly, 
Szapolyait elsősorban Fráter 
György, illetve leendő apósa, 
a lengyel király ösztökélte a 
megegyezésre. 1538-ban végül 
megköttetett a váradi béke. A 
Habsburgok oldaláról Johann 
Wese lundi érsek, a Szapolyai-
párt részéről György barát 
vezette a tárgyaló delegációt. 
A békeokmányt Toledóban V. 
Károly is ellátta kézjegyével. A 
váradi béke értelmében a két 
király kölcsönösen testvérré 
fogadta egymást. Mindketten 
megtarthatták a békekötés 
pillanatában felügyeletük alatt 
álló területet (János az ország 

keleti részét, Ferdinánd a nyu-
gatit). Megegyeztek abban, ha 
János elhalálozik, a királysága 
automatikusan Ferdinándra, 
illetve a Habsburg-családra 
száll, akkor is, ha Szapolyainak 
időközben fia születne. A bé-
két a külvilág előtt egyelőre 
titokban tartották.

1539-ben Szapolyai János 
feleségül vette Jagelló Izabel-
lát, a lengyel király lányát. A 
következő évben a házasság-
ból fiú született. Ám I. János
király ekkor már a halálán 
volt. A halálos ágyánál felszó-
lította a híveit, hogy ország-
részét – megszegve a váradi 
békét – tartsák meg a fiának,
János Zsigmondnak. Rákos 
mezején a Szapolyai-párt egy 
része II. János néven király-
nak kiáltotta ki a csecsemőt. 
Szulejmán is ezt a megoldást 
támogatta, sőt: maga lett a 

kis király gyámja. Ferdinánd 
ugyanakkor fegyverrel kí-
vánt érvényt szerezni a váradi 
békében foglaltaknak. 1541 
tavaszán idős hadvezére, 
Roggendorff ostrom alá vette
Budát. Budavár felmentésé-
re maga a szultán indult el. 
Elűzte Roggendorff seregét,
majd a Szapolyai családhoz 
hű főurakat magához rendel-
te a magyar székváros köze-
lében felütött táborába. 1541. 
augusztus 29-én (a mohácsi 
csata 15. évfordulóján), míg a 
magyar tanácsosok Szulejmán  
„vendégei” voltak, a török se-
reg csellel bevette Buda vá-
rát. A mohácsi győzelmet az 
oszmánok ekkor aknázták ki 
végérvényesen.  Magyaror-
szág pedig hamarosan három 
részre szakadt.

Pelle István

I. (Habsburg) Ferdinánd (1526-1564)
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Immár 17. alkalommal ke-
rült megrendezésre Pathon a 
termálfürdő területén a Nem-
zetközi Festészeti Szimpózi-
um, Dolány György képzőmű-
vész főszervezésével. A világ 
több országából, Franciaor-
szágból, Svájcból, Spanyol-
országból, Iránból, Magyar-
országról, és természetesen 
Szlovákiából érkeztek művé-
szek, hogy három hétig kelle-
mes körülmények között ba-
ráti légkörben alkothassanak. 
A hely hangulata magában is 
inspiráló, a szállás és étkezés 
is be volt biztosítva. A festés-
hez a kellékeket, vásznakat 
és minőségi festéket szin-
tén biztosították, tehát szinte 
ideális körülmények között, 
családias hangulatban fest-
hettek a művészpalánták. Ab-
ban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy immár hatodik 
alkalommal én is résztvevő-
je lehettem ennek a szimpó-
ziumnak. Tavaly egy jó pilla-
natban az az ötletem támadt, 
hogy ezek közül a művészek 

Mert alkotni jó...

közül felkérek néhányat, vol-
na-e kedvük együtt alkotni a 
gyerekekkel. Természetesen 
olyan művészeket válogat-
tam, akiknek már saját hazá-
jukban volt tapasztalatuk és 
foglalkoztak már gyerekek-
kel. Ebből kiindulva a tava-
lyi iskolaévben két alkalom-
mal is ellátogattak az Eötvös 
Utcai Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskolába a képzőmű-
vészek. Első alkalommal a 
szimpózium ideje alatt, má-
sodik alkalommal pedig hazai 
képzőművészek segítségével 
valósítottuk meg az alkotóhá-
zat. Második éve tanítok kép-
zőművészetet az Eötvös Ut-
cai Alapiskolában. Fontosnak 
tartom, hogy azokkal a tanu-
lókkal is megkedveltessem 
a rajzórákat, akik eddig nem 
nagyon szerették. Ez egy na-
gyon lényeges dolog a te-
hetséggondozás mellett. Eh-
hez próbálom megkeresni az 
új utakat és a hatékonyabb 
módszereket. Nagy örömöm-
re a művészek épp úgy nyi-

tottan fogadták a felkérést, 
mint amilyen örömmel hall-
gatta iskolánk igazgatónője, 
Csintalan Zsuzsanna az alko-
tóház ötletét. A gyerekek már 
az első rajzórákon kellőképen 
motiváltam még szeptember 
elején. Ezután biztosítottam 
a festővásznakat és termé-
szetesen a festékeket. Nagy 
várakozás és aprólékos szer-
vezőmunka előzte meg azt a 
hétfői napot, amelyet  a gye-
rekek vártak a leginkább.

A tavalyi iskolaévben 
négy alkalommal is sikerült 
alkotói atmoszférát varázsol-
ni az iskola falai közé, mivel a 

művészek által megvalósított 
két alkotóház után az iskola 
nevelőnőivel is szerveztünk 
Húsvétra és gyermeknapra 
nyitott alkotóházat. Amikor 
az ember megérti a csodát, a 
gyermek szemében megcsil-
lan a szikra és boldogan nyúl 
az ecset után. Később már 
nem igazán tud szabadulni 
ettől a varázstól. Az idén a 
pathi szimpózium Limes galé-
riájában megszervezett záró 
kiállítása után, hétfőn 2011. 
szeptember 19-én délelőtt 10 
órakor indítottuk az alkotó-
házat. Hat művész, akik kö-
zül több a saját hazájában 
több alkalommal folyamato-
san és pedagógusként is dol-
gozott gyerekekkel, vállalta a 
felkérést. Jan Trnka Svájcból, 
Gerard Zaoui Franciaország-
ból hazájukban is foglalkoz-
nak gyerekekkel, de szívesen 
vállalta Zuzana Kalinaková 
Szlovákiából, Anna Remyga 
és Natália Bezhenova Orosz-
országból is a felkérést, akik  
nagy örömmel látogattak el 
iskolánkba. Bár a munka fo-
lyamán segítőtársunk volt 
egy angol szakos tanárnő, 
Kovács Vargha Viktória, aki 
bizonyos helyzetekben tol-
mácsként működött gyermek 
és művész között.

Különleges új techniká-
kat, sok újdonságot, bábké-
szítést, népi mesterségekkel 
való ismerkedést terveztünk. 
Mert alkotni jó - ez mindig 
a gyerek személyiségét és 
kreativitását neveli. Ebben a 
kreatív folyamatban egyaránt 
gazdagodik gyermek és pe-
dagógus.   

Csémy Éva  
Eötvös Utcai Alapiskola
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Kiá�ítás a Liszt-évforduló kapcsán 

Az első plakát Lisztet mint magyart és egyszerre európait 
mutatja be. A következőn  csodagyerekként szüleivel és bécsi 
pedagógusaival láthatjuk. Ezt követik az ifjú kor sikerei Pá-
rizsban és az ottani művész-baráti társaság és annak hatása. 
A vándorlás éveiből vannak  a svájci, majd az olaszországi idő-
szak és a szerelmek. Az első  hosszabb hazalátogatás szomo-
rú eseménye az 1838-as nagy pesti árvíz. Liszt Európa-szerte 
koncertezik, hogy megsegítse az árvízkárosultakat. A további 
képanyag bemutatja Lisztet, mint zeneszerzőt, a programzene 
egyik atyját, zongoraművészt, karmestert, egyházzenészt és 
azokat az intézményeket amelyek kacsolatban álltak Liszttel 
a történelmi Magyarország területén.

A kiállítás két hétig volt megtekinthető az iskola épületé-
ben. A felső tagozat diákjai a zenei nevelés órák keretében Ka-
zán József pedagógus kiegészítő magyarázatával ismerhették 
meg Liszt szellemi örökségét és máig ható munkásságát.

A kiállítás megnyitóját rögzítette a FaluTV és így a rendez-
vény híre eljutott Nagykér község valamennyi lakosához.

 Kováč Krisztián

Liszt Ferenc születésének 200. év-
fordulója alkalmából  a Nagykéri Szlovák és Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda 2011. október 
20-án, vagyis két nappal a zeneszerző születésnap-
ja  előtt,  az iskola folyosóján  ünnepélyes keretek 
között plakátkiállítást nyitott meg. A kiállított 
anyag magas szintű nyomdatechnikával állít emlé-
ket Liszt Ferencnek. A 16 részből áll plakátsoroza-
tot a Budapesti  Liszt Ferenc Emlékmúzeum bizto-
sította iskolánk számára.

Kazán József tart előadást Liszt Ferenc életéről

Farsang István 
két új díjat kapott

A 30. oldalon közölt interjú megjelenése óta Farsang István 
átvette a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Tanács 
Pro Scientia Aranyérmét. Külön említést érdemel, hogy Farsang 
István az első határon túli kitüntetett. A díjat november végén, 
Budapesten vette át Pálinkás Józseftől, a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökétől. 

Ugyancsak novemberben került sor a Szent Gorazd Emlékla-
pok átadására is, amelyek az alap- és középiskolás diákoknak ad-

ható legmagasabb szlovákiai kitüntetések. A 33 emléklap egyikét 
– az ország nemzetközi versenyeken való sikeres képviseletéért – 
Farsang István vehette át EugenJurzyca oktatásügyi minisztertől.  

Forrás: http://www.parameter.sk)

Farsang István 
a Szent Gorazd emléklappal Eugen Jurzyca, 

oktatási miniszter társaságában

ható legmagasabb szlovákiai kitüntetések. A 33 emléklap egyikét 
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Több mint nyeremény
avagy a Selye János Gimnázium tanulói Spanyolországba látogattak

2011 októbere 18 diák álmait 
váltotta valóra. Egy éve ilyenkor 
még azon gondolkodtunk, hogyan 
fogunk együttdolgozni spanyolor-
szági diákokkal. A témát ismertük: 
Nos encontramos en el Camino 
(Találkozunk a Caminon), tud-
tuk, hogy  spanyol társunkkal a 
jól ismert zarándokút egy szaka-
szát kell megtennünk virtuálisan. 
Egész évben sokat dolgoztunk az 
eTwinning projekten. Próbáltuk 
színesíteni a blogunkat különböző 
videókkal, reklámokkal, poszte-
rekkel.  Majd év végén a tanárnő 
nagy mosollyal jelentette be, hogy 
a projektünk a legjobb lett Szlo-
vákiában. Akkor még nem tud-
tuk, mit takar a díj. Majd Zsolnán 
egy ünnepélyes díjkiosztó keretén 
belül pénzjutalmat kaptunk. Ek-
kor már sejtettük, talán kijutunk 
a gyönyörű Spanyolországba. A 
nyár folyamán Kanozsay tanárnő 
nagy erőfeszítéseinek hála, sikerül 
megszervezni a kirándulást.

Október 13-án végül ott áll-
tunk a pozsonyi reptér előterében, 
búcsúzkodtunk szüleinktől. Tele 
voltunk kíváncsisággal. Legtöbben 
először utaztunk repülővel, elő-
ször ilyen távolra otthonról. Majd 
amikor ráléptünk a mozgólépcső 
első fokára, felfogtuk, igen, tényleg 
megyünk. Találkozunk azokkal az 
emberekkel, akikkel egy éven ke-
resztül együtt dolgoztunk. 

A reptéren minden rendben 
működött. Felültünk a repülőre és 
vártuk, milyen is a repülés. 20.20-
kor indult a gépünk. Már nagyon 
sötét volt, mikor elindultunk. Majd 
ahogy elhagytuk a földet, kirajzo-
lódtak Pozsony fényei. A repülő 
utasai a mi ámulásunkat hallgat-

ták egész úton. Végigcsodáltuk a 
látképet. Majd mikor landoltunk, 
örömujjongásban törtünk ki, tap-
soltunk, bár a landolás nem volt 
annyira tapsolásra méltó, de mi 
örültünk, hogy földet értünk. Éjjel 
érkeztünk meg Gironába. Megle-
petésünkre ott nagyon jó idő volt. 
Majd egy órás buszút következett. 
Átutaztunk a barcelonai reptérre, 
ahol az éjszakát töltöttük. Majd 
korán reggel felszálltunk a Santi-
agóba induló gépre.

Az érkezés napján rögtön be-
barangoltuk Santiago óvárosának 
kis utcácskáit, melyek a régi ma-
gas épületsorok között húzód-
tak. Ámultunk a látványon. Egy 
rövidebb séta után a santiagói 
katedrális képe tornyosult fölöt-
tünk. Első pillantásra megmaradt 
az emlékezetünkben. Majd elő-
kaptuk a fényképezőgépeinket és 
megörökítettük a hazaiaknak is. 
A hatalmas teret, melyen a kated-
rális elhelyezkedett, a zarándo-
kok, turisták és az árusok hangja 
zengte be.  Itt találkoztunk a pro-
jekt spanyolországi vezetőjével, 
Carmennel. Közösen belülről is 
megcsodáltuk a katedrálist. Egy 
kedves idegenvezető körbeveze-
tett minket. Az oszlopok, a bolt-
ívek, az orgona és az oltár gyö-
nyörű látványt nyújtott. Majd a 
tetőre is felmentünk, a látvány itt 
is lenyűgözött minket. Közben az 
idegenvezetőnk készségesen vála-
szolt kérdéseinkre. 

A 2. nap kissé ijesztőnek in-
dult. Mikor a tanárnő közölte ve-
lünk, hogy csoportokban interjút 
kell készítenünk az ott lakó embe-
rekkel, nagyon megijedtünk.  Nem 
tudtuk elképzelni, hogy miképp 

szólítsunk meg idegen embereket. 
Ám amikor utunkra indítottak 
bennünket és leállítottuk az első já-
rókelőt, elszállt minden félelmünk. 
Az emberek annyira készségesen 
válaszoltak minden kérdésünkre, 
segítőkészek és kedvesek voltak. 
Nemcsak nyelvtudásunkat gya-
koroltuk, de új embereket ismer-
tünk meg. Emellett pedig nagyon 
jól szórakoztunk. Az egész napot 
az interjúk készítésével és szabad 
programmal tölthettük. Majd este 
közösen megvettük a vacsoránkat 
és a másnapi reggelinket. A szál-
láson megvacsoráztunk, ahogy 
azt minden este szoktuk. Nagyon 
családias volt a hangulat. Az estét 
pedig, mint az azt követő összes 
többit is, nevetéssel töltöttük. 

A 3. nap megtettük a projek-
tünk témájának, az El Caminonak 
az utolsó szakaszát. A poioi gim-
názium tanára, a már említett 
Carmen, két kollégája és két volt 
gimis lány csatlakott hozzánk az 
úton. Mondanom sem kell, na-
gyon összebarátkoztunk a volt 
gimnazistákkal, akik jó pár szó-
val gazdagították szókincsünket. 
A hegyre felérve elérkeztünk a 
zarándokok szobrához, akik épp 
a katedrális felé mutatnak. Itt egy 
kicsit megpihentünk, majd újra 
útra keltünk, ahol később agresz-
szív libák kergettek meg minket. 
Majd hosszú séta után egy kis pi-
henő következett a szálláson. Itt 
a nap folyamán megismert gimis 
lányokkal beszélgettünk, kártyáz-
tunk. Késő délután pedig besétál-
tunk a városba, ahol megvacso-
ráztunk.

A következő napon, sajnos, 
korán keltünk. A reggeli csípős hi-

degben elsétáltunk a buszmegál-
lóba, ahonnan Pontevedrába utaz-
tunk. Mikor megérkeztünk, még 
ködbe burkolózott az óceánpart, 
de így is gyönyörű volt. Egy ide-
genvezető kíséretében Poio régi 
kis utcáit jártuk végig megismer-
ve azok múltját. Majd egy nyugodt 
óceánparti séta következett. A si-
rályok hangja, a halászhajók látvá-
nya mesebeli élményt nyújtott. Ezt 
követően a városházán fogadtak 
minket, ahol nagyon nagy szere-
tettel vártak bennünket. A polgár-
mesteri hivatal melletti kolostort 
is bemutatták nekünk. Mindezek 
után eljött az a pillanat, amit talán 
a legjobban vártunk: elindultunk 
a projekpartner iskolába, a poioi 
gimibe. Mikor odaértünk, friss 
ebéddel fogadtak minket. Kipró-
bálhattuk a spanyol ételeket, mint 
például a paellát, empanádát vagy 
a roscat (kalács). Ha már mind-
egyikünk jól lakott, megnéztük a 
sulit, majd együtt dolgoztunk az 
ottani diákokkal. Eleinte nagyon 
furcsa volt spanyolul beszélni, de 
a végén mindannyian alig akar-
tuk abbahagyni a beszélgetést. 
Az este folyamán visszatértünk 
Pontavedrába, ahol újabb volt di-
ákokkal találkoztunk, és megnéz-
tük a várost. Szállásunkra nagyon 
későn értünk vissza. Fáradtak, 
álmosak, kimerültek voltunk, de 
tele voltunk élménnyel.

Az 5. napon keltünk a leg-
később. Kora délután folyamán 
a santiagoi városházán fogadtak 
minket. Bemutatták az épületet, 
majd a polgármester személyesen 
fogadott minket. Fényképészek 
hada ostromlott meg minket, úgy 
éreztük magunkat, mint a sztá-

Pedagógusfórum    Élménybeszámoló diákszemmel
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Pszichológus a gyerekek között
A nemeskajali gyerekek számára szinte minden évben megszervezzük a pszichológussal való találkozást. Gyakori vendégünk, Bartalos 
Aranka idén novemberben ismét ellátogatott iskolánkba. Az egy órás aktív foglalkozás témája ezúttal az emberi kapcsolatok, a viselke-
dés és a sikanéria volt. Az aktuális problémáról nemcsak beszélgettek, hanem rajzokat is készítettek a gyerekek, melyeket az osztályban 
állítottunk ki, s ehhez kapcsolódott a legközelebbi osztályfőnöki óra témája is.

Kép és szöveg: Futó Mária

rok. Amikor, pedig az erkélyen 
fényképeztek le minket, mind-
egyikünk úgy érezte magát, mint 
Kate és Vilmos a Nagy esküvőn. 
Mikor elhagytuk a városházát, 
elmentünk Santiago szobrához. A 
legenda úgy tartja, hogy aki meg-
öleli és kér tőle valamit, annak a 
vágyát teljesíti;  mi is megpróbál-
tuk, meglátjuk, mi lesz az ered-
ménye. A délután többi részét az 
előző nap megismert fiatalokkal
töltöttük, címet cseréltünk, majd 
nehéz szívvel búcsúztunk tőlük. A 
vacsora folyamán megbeszéltük, 
kinek mi tetszett a legjobban a 
kirándulás során, majd összepa-
koltunk, felkészültünk a másnapi 
repülőútra. 

Másnap reggel már Barcelona 
felé repültünk. Olyan hihetetlen 
volt, hogy egy hét ilyen gyorsan 
eltelt. Ezen a napon Barcelona 
minden híres épületét megnéztük. 
A Sagrada Familiához pontban 
8-kor értünk, mikor megszólal-
tak a harangok, és kivilágították 
az építményt. Mindezek után egy 
hangulatos tapas bárban töltöttük 
utolsó spanyolországi esténket. 
Végigizgultuk a Barcelona–Plzeň 

meccset, majd késő este visszatér-
tünk szállásunkra. 

Ezután már sajnos fájó szív-
vel elhagytuk Spanyolországot. A 
pozsonyi reptérre érkezve nagy 
örömmel  öleltük át szüleinket. 
Alig vártuk, hogy mesélhessünk. 

A kirándulás során minden 
nap leírtuk élményeinket, tapasz-
talatainkat a nyertes blogunkra: 
http://pruebacamino1.blogspot.
com/.

Ez alatt az egy hét alatt úgy 
vélem, sokat kaptunk, nemcsak 
a spanyol nyelvet gyakoroltuk és 
a kultúrát ismertük meg jobban, 
de jobban megismertük egymást, 
új barátokat szereztünk, akik-
kel azóta is tartjuk a kapcsolatot, 
sokat nevettünk, szórakoztunk. 
Személy szerint ez a kirándulás új 
célt is adott nekem: tökéletesíteni 
a nyelvet, és legalább még egyszer 
elmenni Spanyolországba.

Ezúton szeretném megkö-
szönni Kanozsay Katalin tanár-
nőnek, aki az egész projektet 
megtervezte, dolgozott velünk 
és ösztönzött minket a munká-
ra. Mohos Boglárka tanárnőnek, 
aki kísérőtanárként eljött velünk, 

a támogatóknak, akik pénzügyi-
leg segítették az utunkat, köztük 
Komárom Város Önkormány-
zatának, valamint a Selye János 
Gimnázium igazgatóságának, ill. 
a poioi gimnáziumnak, ahol nagy 

örömmel és szeretettel fogadtak 

minket. 

Bógyi Csilla, a Selye János  

Gimnázium III.B osztályos tanulója

Pedagógusfórum    Élménybeszámoló diákszemmel/Iskoláink életéből
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Csontok, Liszt és Tóth Árpád
Rejtélyes cím lehet azoknak, akik nem követik napi rendszerességgel a Tanítókórus 

eseményeit. Még az sem biztos, hogy Tóth Árpádról a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusa jut eszébe a gyanútlan olvasónak. Hiszen Tóth Árpád nevét hallva 
egyelőre a Kárpát-medencében majdnem mindenki a zseniális költőre gondol. (Nálam 
Tóth Árpád Ady Endre és József Attila előtt az első helyen áll.) Mindazonáltal arról is 
meg vagyok győződve, hogy a név hallatán csakhamar egyre többen fognak rákérdezni, 

hogy kiről is van szó: a költőről-e vagy a zeneszerző-karnagyról?

Tóth Árpád Sapszon Fe-
renc vendégkarnagyi idő-
szakában került a Tanító-
kórusba Krasznai Gáspár-
ral együtt, akik akkor még 
a Tanár úr tanítványai és 
budaörsi kórustagjai vol-
tak. Eredetileg a basszus 
szólamot voltak hivatottak 
segíteni, de mindketten ha-
marosan zongora- és or-
gonakísérőkként is bemu-
tatkozhattak. Tóth Árpád 
kezdetben „csak” a beének-
léseket vezette, nem kevés 

újítást hozva a hangképzés-
be. Innen már csak egy lé-
pés volt, hogy végre vezény-
lő karnagyként is a kórus 
elé álljon. Már a kezdetek 
kezdetén magasra emelte 
a mércét. Sapszon Ferenc 
tíz éven át volt a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusának ma-
gyarországi vendégkarna-
gya; a stafétabotot 2006 
decemberében Tóth Árpád-
nak adta át. (Ezt megelő-
zően, 2006 nyarán a mű-

vészeti vezetést Janda Iván 
Józsa Mónikának adta át.) 
Tóth Árpád és Józsa Móni-
ka közös, igényes munká-
ja újszerű kórushangzást 
teremtett. Sikeres fesztivá-
lok, rég nem tapasztalt ver-
senysiker Prágában, svájci 
és római vendégszereplés, 
számos igényes CD-felvétel 
lett a kemény munka ered-
ménye.

Tóth Árpád zeneszerző-
ként is bemutatkozott. Vass 
Lajos óta nem állt zeneszer-

ző-karnagy a kórus élén. 
Tudom, a karnagy mun-
kájának minőséget nem 
az határozza meg csupán, 
hogy foglalkozik-e zeneszer-
zéssel. De egy kórustag szá-
mára mindenképp többletél-
ményt jelent, ha karnagyá-
nak művét énekelheti, és az 
sem elhanyagolandó szem-
pont, hogy egy komponista 
mások műveit is belülről 
akarja látni-érteni, értet-
ni. Nem tudom, a sors kü-
lönös véletlene volt-e, hogy 
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Tóth Árpád kezébe került 
Koncsol László Csontok cí-
mű újszerűen különös vers-
ciklusa. Különös, mert a 
mélyen református Koncsol 
László egy katolikus halotti 
szertartás keretébe illesztve 
emlékezik szüleire. Vagy ez 
csupán ürügy volt, hogy 
magyarságról, nyelvi elnyo-
másról, hősökről elmélked-
jék? A versciklus Tóth Ár-
pádot egy a capella rekviem 
megírására késztette. Érzé-
sem szerint Tóth Árpád, a 
zeneszerző, őszinte alázat-
tal nyúlt a költeményhez; 
felhasználta a versciklus 
mély gondolatait, rendha-
gyó formai megoldásait; 
úgy is mondhatnám: ki-
használta a különleges köl-
temény által fölkínált le-
hetőségeket. Valódi XXI. 
századi zeneművet alkotott 
ebből a – minden elemében 
XXI. századi – irodalmi re-
mekműből. Úgy tett hoz-
zá olykor meghökkentő ze-
nei megoldásokat Koncsol 
László alkotásához, hogy 
közben egyetlen pillana-
tig sem érezzük: a Csontok 
című kórusmű több akar 
lenni a Csontok című vers-
ciklusnál. Nem több: más! 
Olyannyira, hogy aki hallja 
a kórusművet, azonnal úgy 
érzi: el kell olvasnia a vers-
ciklust is. Ugyanakkor: ön-
magában mindkettő teljes 
értékű mű, nem szorulnak 
egymás támogatására.

A Csontok című műből 
a Tanítókórus 2010 nyarán 
Lakiteleken hangfelvételt 
készített, de nem zárkózott 
el az élő előadástól sem. A 
majdnem teljes művet elő-
ször Nagyváradon adta 
elő, 2011 őszén-telén pedig 
(immár a maga teljességé-
ben, a Prológussal kiegé-
szítve) több alkalommal is 
bemutatta: októberben a 
somorjai református temp-
lomban, novemberben a 
Ferencesek pozsonyi temp-
lomában, decemberben pe-
dig a komáromi reformá-
tus templomban. A novem-

beri fellépés különlegessé-
ge volt, hogy azon részt vett 
a kórus névadójának fia, 
a Svájcban élő Vass Dáni-
el is. Ugyanezen a hétvé-
gén volt Vass Dániel fotó-
kiállításának megnyitója a 
pozsonypüspöki művelődési 
otthonban. A jazz nagyjai 
című kiállítást Agócs Sán-
dor költő, a lakiteleki Anto-
lógia Kiadó igazgatója nyi-
totta meg.

A decemberi 3-i, komá-
romi Csontok-bemutató 
után a kórus még meg sem 
pihenhetett, mert másnap 
a budapesti Iparművészeti 
Múzeumban lépett fel Tóth 
Árpád doktori hangverse-
nyén. A naptári év méltó 
befejezésének tekinthetjük a 
Tanítókórusnak ezt a sze-
replését. A doktori hangver-
seny több volt egy egyszerű 
„fellépésnél”. Színes, ízlé-
sesen igényes minifesztivál 
lett belőle nem kevés újsze-
rű ötlettel. Kevés embernek 
jutott még eszébe, hogy egy 
– több kórust – foglalkozta-
tó hangversenyt összkarral 
kezdjen. A hatalmas kórus 
tagjaként úgy éreztem, a fe-
szültség oldásán túlmenően 
valódi művészi élménnyel 
ajándékozott meg Horváth 
Márton Levente: O salutaris 
című művének előadása. Az 
Iparművészeti Múzeum au-
lájának különleges (talán a 
kelleténél visszhangosabb) 

akusztikai viszonyai közt 
rendkívüli sztereó hatást 
ért el Tóth Árpád azáltal, 
hogy a kórusokat a közön-
ség köré állította. Belátom, 
ez a felállás nem Tóth Ár-
pád találmánya, de ez a 
mű így valóban „mennye-
ien” hangzott. A hangver-
senyen három kórus lépett 
fel. A budapesti Csíkszerda 
kórus Giacomo Carissimi: 
Historia di Jephte (Jefte le-
gendája) című oratóriumát 
adta elő. A continuót Hor-
váth Márton Levente ját-
szotta, csellón Pribay Valé-
ria működött közre, szólót 
énekelt Juhász Orsolya és 
Pálmai Árpád. Ezt köve-
tően a Csábi Szeder Fábi-
án Dalegylet énekelt három 
művet. Zongorán Hajdu 
Melinda működött közre. A 
Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Vass Lajos Kórusa 
Kodály Zoltán és Szíjjártó 
Jenő két-két művét és Gyön-
gyösi Levente egy kórusmű-
vét adta elő. A hangver-
senyt összkar zárta. Felix 
Mendelssohn–Bartholdy: 
Hör mein Bitten című mű-
vét Horváth Márton Leven-
te kísérte orgonán, a szólót 
Híves Mária énekelte. Né-
hány napja kaptuk az ér-
tesítést, hogy Tóth Árpád 
megszerezte a doktori foko-
zatot, „cum Laude” minősí-
tésű oklevelet kapott. Gra-
tulálunk!

A Tanítókórus tavasszal 
újabb doktori hangverseny-
re készül. Ezúttal a művé-
szeti vezető, Józsa Mónika 
próbálja majd kihozni a 
Tanítókórusból a maximu-
mot.

A 2011-es év a Tanítókó-
rus számára is – a fent le-
írtakon túl – Liszt Ferenc 
születésének 200. évfordu-
lója jegyében telt. Liszt Fe-
renc három kórusműve már 
a római fellépésen is műso-
ron volt, és ezek a művek 
alkották szinte valamennyi 
őszi koncert második részét 
is. A szlovákiai magyar kó-
rusmozgalomról szólva so-
hasem feledkezhetünk meg 
Szíjjártó Jenőről, a Tanító-
kórus alapító karnagyáról. 
Ötven évvel ezelőtt Viczay 
Pállal ő szervezte meg az 
első országos énekkari fesz-
tivált Zselízen. Elsősorban 
az ő emléke előtt tiszteleg-
tünk június 18-án Zselízen, 
a Szíjjártó Jenő Kórusfesz-
tiválon. (Ez egyúttal szomo-
rú jubileum is volt, hiszen 
épp 25 évvel ezelőtt távozott 
az élők sorából.)

2012-ben emlékezünk 
majd Vass Lajos születésé-
nek 85., halálának 20. és 
Janda Iván halálának 5. 
évfordulójára.

Horváth Géza,  
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok  

Vass Lajos Kórusának krónikása
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Oktatási segédanyag az Irodalmi Szemlében 
2011 szeptemberétől Olvasó címen új rovatot indított az Irodalmi Szemle Bárczi Zsófia szerkesztésében. A Katedra októberi

száma a rovat céljáról egy rövid interjút közöl, amelyet Lacza Gergely készített az irodalmi lap főszerkesztőjével, Tóth Lászlóval. A 
kérdésre, hogy a rovatban megjelenő írások konkrétan miről (kikről) szólnak majd, Tóth László így válaszolt: „Sorozatunkat Móricz 
Zsigmond Rokonok című regényének elemzésével nyitottuk, a második rész Tőzsér Árpád poétikáival foglalkozik. A továbbiakban 
többek között Radnóti Miklósra, Pilinszky Jánosra, Krúdy Gyula elbeszéléseire kerítünk sort, de Móricz Zsigmond novelláival külön 
is foglalkozni kívánunk.”

Őszintén megvallva, a szep-
temberi és októberi számokban 
megjelent írások elolvasása 
után, több oknál fogva is, am-
bivalens érzések alakultak ki 
bennem. Egyrészt azért, mert 
mindnyájan tudjuk, a szépiro-
dalomnak ma alig akad olvasó-
ja. A másik ok az, nem tudom, 
hogy a rovat számításba vett 
írói – lévén valamennyien egye-
temi oktatók – mennyire isme-
rik az alap- és középiskolák-
ban működő kollégák gondjait, 
bajait. Hiszen az alapiskolák-
ban már évtizedek óta nem az 
a legnagyobb probléma, hogy 
nem olvasnak (irodalmat) a 
gyerekek, hanem az, hogy már 
olvasni sem tudnak tisztes-
ségesen. Mi idősebbek már a 
hetvenes években felfigyeltünk
a gyorsan elharapódzó tragi-
kus jelenségre, amit nyomban 
jeleztünk, később többször is 
a fölöttes oktatási szerveknek. 
Fibi Sándorék az iskolaügyi mi-
nisztériumban (ez már a nyolc-
vanas évek története) csupán 
annyit tudtak tenni, hogy uta-
sítással próbálták korlátozni a 
házi feladatoknak a már szin-
te teljesíthetetlen mennyiségét, 
viszont a túl nagymennyiségű 
és egyre felfoghatatlanabb tan-
anyag, ún. követelményrend-
szer ellen már ők sem tehettek 
semmit. Azóta a helyzet vajmi 
keveset javult. Ma már Magyar-
országon is egyre gyakoribb a 
panasz, hogy a tanulók nem ér-
tik a tankönyvek szövegét. Meg 
is született a majdhogynem 
szégyellni való „szakkifejezés”, 
az értő olvasás fogalma. Ám ha 
a tanórák csupa szómagyaráza-
tokkal telnek el, akkor hogyan 
és mikor alakulhat ki a zsenge 
lelkekben a műélvezet?

Közel hatvan évvel ezelőtt 
Csilizradványon osztályfőnö-
künk, Kotter János tanítás után 
napokon keresztül felolvasott 
nekünk Arany János művei-

ből. Emlékszem, hogy dőltünk 
a nevetéstől A nagyidai cigá-
nyok egyik versszakán, amely-
ben megeleveníti, miként vitte 
Dundi asszonyt táncba Csóri 
vajda, mert hát az asszonyság 
úgy lebegett „mint vontatott 
petrence, /Akarám mondani 
a boglyakemence.” A magyar 
írókról anekdotákat is mesélt 
Kotter tanító bácsi, többek kö-
zött Veres Péterről is, aki hon-
védelmi miniszter korában úgy 
köszöntötte a tiszteletére fel-
sorakoztatott bakákat, hogy 
„Aggyisten honvédek!”. Tehát 
tanítónk tudta, hogy milyen fo-
gásokkal lehet érdeklődést kel-
teni a kamaszokban.

Benyovszky Krisztián a dol-
gozatában megemlíti, hogy Mó-
ricz Zsigmond életművében is 
fellelhető a „poénkereső anek-
dota”. Egy időben szégyen volt, 
tán egyesek szerint még ma is 
az, hogy ez a földhözragadt stí-
lusadalék végigkíséri az irodal-
munkat. Vajon mennyivel jobb, 
ha helyette émelygős bestsel-
lereket olvasnak a fiatalok, ha
egyáltalán olvasnak, meg azért 
hogy jó jegyre tudjanak „lefelel-
ni” zanzásított klasszikusokból. 
Az nem szégyen, hogy ilyen ki-
adványok is megjelenhetnek?

Való igaz, hogy nem lehet 
Móriczot, mint ahogy más ré-
gebbi írókat sem úgy olvas-
ni és tanítani, mint ötven, hat-
van évvel ezelőtt. Sajnos, már 
nemcsak a népi írók olvasása 
közben kell a néprajzi vagy az 
értelmező szótárt nyitogatni, 
hanem hogy kissé ironikus le-
gyek, a mai írók munkáihoz pe-
dig nem nélkülözhető az ide-
gen szavak szótára. Vajon nem 
lehet-e ez is egyik oka az olva-
sóvá nevelés kudarcának?

Ne vegye tőlem rossz né-
ven Németh Zoltán, ha kibe-
szélem, egyik barátom, miután 
elolvasta a Szemlében Tőzsér 
Árpád életművéről írt elemzé-

sét, kibuggyant belőle: „Jé, a 
Zoli tud érthetően is írni!” Per-
sze, hogy tud, ha akar, és ha 
kell, hiszen nem először ír így. 
A gond csupán az – meglátá-
som szerint –, hogy a fiatal iro-
dalmárok nem mindig veszik 
figyelembe azt, amit már más
szaktudományok írói régóta 
következetesen alkalmaznak; 
más dolog a szakmán belüliek-
nek, ha úgy tetszik, a beavatot-
taknak írni és más hangvételt, 
stílust igényel az ismeretter-
jesztés. Példaként szolgáljanak 
rá azok a neves tudósok, akik-
nek az előadásait – bocsánat a 
kifejezésért – szájtátva hallgat-
ja a közönség, ezért nem két-
séges, hogy a megjelent mun-
káikat is szívesen elolvassák. E 
tényt nekik is okvetlenül figye-
lembe kell venniük, még akkor 
is, ha a pedagógusoknak kínál-
nak segédanyagot, akik annak 
ellenére, hogy bizonyos szem-
pontból szakmabeliek, hiszen 
jóllehet, némelyikük iskolatár-
suk volt az egyetemen, az sem 
kizárt, hogy az alap- és közép-
iskolában a tanáraik voltak, 
vagy most már mint volt növen-
dékeik tanítanak, de nem azt az 
utat járják, amit ők. Nekik más 
akadályokat kell leküzdeniük, 
mint az egyetemi oktatóknak 
és (vagy) az íróknak. Épp elég 
megaláztatás jutott és jut ki 
nekik, ezért nem csoda, ha a 
„felülről jött segítséget” bizal-
matlanul fogadják vagy éppen 
nem is érdekli őket.  Kérem, ne 
róják fel nekik, s ha hosszabb 
ideig akarják folytatni a most 
megkezdett munkájukat, amit 
remélek, és szívből kívánom, 
hogy így legyen, kérdezzék 
meg néha, megfelel-e a „segít-
ségnyújtásnak” ez a formája és 
módja. Hiszen van hozzá már 
fórum, két szaklap is. Ha nem 
indul meg ez, vagy ehhez ha-
sonló információmozgás, félő, 
hogy nemes törekvésük nem 

lesz más, mint amiben már ed-
dig is bőven volt részünk: a sü-
ketek párbeszéde.

Tökéletesen igazuk van az 
irodalmároknak, hogy változ-
tatni kell, már csak azért is, 
mert az írásművek olvasók nél-
kül nem érnek többet a pusztá-
ba kiáltott szónál. 

Kérem, ne értsenek félre, 
én elolvastam mindkét szer-
ző kiváló írását. Németh Zol-
tánét még össze is vetettem 
Szeberényi Zoltán Tőzsérről írt 
portréesszéjével puszta kíván-
csiságból, nem mondanak-e 
ellent egymásnak. Örömmel 
állapítottam meg, nem, sőt 
azt is, hogy szükség volt Né-
meth Zoltán továbblépésére, 
hiszen kétezertől az életmű so-
kat gyarapodott, és arra is van 
remény, hogy még sokáig nem 
fejeződik be.

A két módszertani javas-
latok írójával kapcsolatban 
pedig arra kérem a gyakorló 
kollégákat, tegyék félre a so-
kakban önkéntelenül beideg-
ződött előítéletet, ha netán bi-
rizgálná szakmai önérzetüket 
a kisördög, hogy a szerzők 
még tapasztalatlan fiatalok
(Petres Csizmadia Gabriella és 
Brutovszky Gabriella, aki még 
be sem fejezte egyetemi tanul-
mányait), hogy jönnek ahhoz, 
hogy módszertani tanácsokkal 
rukkoljanak ki. Ehelyett fogad-
ják szeretettel a jó szándéku-
kat, mert amit felvázoltak, nem 
kötelező, viszont ötletes mo-
dell. Ha ilyen munkákkal talál-
kozom, mindig az jut eszembe, 
mennyi mindent tanultam én 
több mint negyven éves pá-
lyám során a fiatal kollégáktól,
köztük pályakezdőktől, és sok-
szor még a tizenéves tanulóim-
tól is. De ezt már más idős(ebb) 
kollégák is elmondták sokszor. 

Csicsay Alajos
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Emberi jogok és egy nagy lehetőség  
a  Selye János Gimnáziumban

1911-ben ére�ségize� az első osztály, s már ekkor iskolánk nagy hangsúlyt fektete� a toleranciára. 19 diákból 5 zsidó származású
volt, az évkönyvben akkoriban feltünte�ék minden diák származását. A zsidó közösség maximálisan kiállt a két világháború közö� a 
gimnázium melle�.

2003 áprilisában a Selye János Gimnázium igazgatója, Andruskó Imre kezdeményezésére iskolánk a Komáromi Zsidó Hitközséggel 
együ� Holocaust-emléknapot rendeze�. A program célja az volt, hogy megismertesse a komáromi gimnázium tanulóit a vészkorszak
történetével, valamint az, hogy a formális és informális oktatás módszereivel emléket állítson Komárom és környéke egykori zsidó 
lakosainak. A projekt különleges feladata volt, hogy felidézze a komáromi bencés rendi gimnázium életét a holocaust elő�i évekből,
amikor még számos zsidó származású diákja volt az intézménynek. A körülbelül száz diákot mozgósító rendezvény programját Fritz 
Zsuzsa tanár, Paszternák András és Paszternák Tamás úgy próbálták összeállítani, hogy a résztvevők nemcsak passzív szereplői, hanem 
aktív részesei legyenek a napnak. Egy „időutazással“ kezdtek, melynek során a gyerekek különböző történeteket hallha�ak egy komá-
romi zsidó családról. A család egyik tagja az ő képzeletbeli osztálytársuk, s ezzel kapcsolatban kaptak feladatokat, melyeket meg kelle�
oldaniuk. A második részben a zsidóság egykori épületeit ismerhe�ék meg, majd az elsötétíte� aulában egy kiállítást rendeztek be: régi
fényképekkel, videofelvétellel, történetekkel emlékeztek meg az 1944 márciusától 1945 áprilisáig tartó szomorú eseményekről.

Azóta minden év szeptemberében Holokauszt-emléknapot szervezünk. Több vendégelőadónk volt már, többször járt nálunk dr. 
Novák Tamás vagy a Jókai Gimnázium történelemtanára, Beró László. Tevékenységünkre felfigyelt a cseh és szlovák Holocaust Köz-
pont, mely lehetőséget biztosíto� számomra egy négynapos szemináriumra Berlinbe.

Érdekességként említeném, hogy gimnáziumunkban már több termet neveztek el bencésekről, jezsuitákról, s ebben az iskolaévben 
a júniusi Öregdiák Nagytalálkozón ünnepi teremavatással tisztelgünk Schnitzer Ármin izraeli lelkész emlékének, aki a legtovább, közel 
ötven évig taníto� iskolánkban. A berlini útról pedig hamarosan jelentkezem.

Králik Zsuzsanna

Már szép hagyomány, hogy a Rákóczi Szövetség szervezésében ipolysági 
gimnazisták is részt vehetnek az 1956-os forradalom és szabadságharc tisz-
teletére a Műegyetemen tartott emlékünnepségen, ill. az azt követő Bem 
térig tartó fáklyás felvonuláson Budapesten.

46 állami és egyházi gimnazista – tanáraik vezetésével – a Műegyetem 
aulájában hajtott fejet 1956 hősei előtt. Az emlékünnepségen több közjogi 
méltóság is részt vett: Sólyom László köztársasági elnök, Katona Béla parla-
menti elnök és Pálinkás József, az MTA elnöke. Az ünnepi beszédet Sólyom 
László mondta. „1956 élményének lényege a felszabadulás volt, hogy végre 
kimondtuk az igazságot, és ezzel visszanyertük méltóságunkat” – jelentette 
ki a köztársasági elnök.

A műegyetemi ünnepség után indult a több mint ezerfős diáktömeg 
fáklyákkal a budai rakparton a Bem térre. A csendben vonulók közt sok fel-
vidéki, erdélyi és délvidéki magyar diák volt. A Bem-szobornál Halzl József, 
a Rákóczi Szövetség elnöke mondott emlékbeszédet. Hangsúlyozta, hogy 
az 1956-os forradalomra nem a széthúzás, hanem az összefogás volt jellem-
ző. Az ünnepség végén a résztvevők megkoszorúzták Bem apó szobrát.

Tóth Tibor

Emlékeztünk Budapesten is
1956-2009
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Pályázati felhívás tananyagok feldolgozására 
Szlovákiában az oktatási tartalmak reformja négy éve indult. Az országos művelődési program, a kerettantervek és 

az iskolaprogramok adta új feltételek között a tevékeny pedagógusok az oktatás színvonalának emelése, és saját mun-
kájuk ésszerű szervezése céljából igyekeztek megtalálni a tananyagtartalmak korszerű összeállításának és módszertani 
feldolgozásának leghatékonyabb formáit. A tankönyvhiányból adódó kényszerek, és a nevelőtestületek által jóváhagyott 
pedagógiai programok által kínált lehetőségek nyomán, sok pedagógus szánta rá magát a tananyagok sajátos és újszerű 
feldolgozására. Az iskolák oktató-nevelő munkájának változásában, és néhány jól összeállított tankönyv, segédtankönyv 
létrejöttében tetten érhetők ezek az erőfeszítések. 

A tananyagtartalmak feldolgozásának további serkentése céljából a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Or-
szágos Elnöksége pályázatot ír ki a szlovákiai magyar nevelési és oktatási intézmények pedagógusai részére. A pályázat 
lehetőséget kínál a tananyagok tartalmi, módszertani megújítására, sajátos szemléletű megközelítésére, a digitális tech-
nika (interaktív, e-learning tananyagok, oktatóprogramok stb.), és egyéb formák alkalmazására. Minden pedagógus csak 
egy pályázati anyagot nyújthat be.

A pályázat kiírásának idő-
pontja: 2011. december 7.

A pályamunkák leadásának 
határideje: 2012. február 5. 

Pályázati kategóriák:
• óvoda és speciális iskolák
• az alapiskola alsó tagozata
• az alapiskola felső tagozata 

– társadalomtudományi, 
nevelési és művészeti tan-
tárgyak

• az alapiskola felső tagozata 
– természettudományi és 
műszaki tantárgyak

• középiskolák 
 – társadalomtudományi, 

nevelési és művészeti tan-
tárgyak

• középiskolák 
 - természettudományi és 

műszaki tantárgyak

Pályázati munkát benyúj-
tani bármely (nevelési, tár-
sadalomtudományi, termé-
szettudományi, művészeti, 
szakirányú stb.) tantárgyból 
lehet. A tananyag tartalmának 
összhangban kell lennie az 
adott évfolyam kerettantervé-
vel, illetve az iskolaprogram-
mal. Pályázni lehet a szakköri 
és a napközi foglalkozások té-
máit érintően is. A művészeti 
iskolák pedagógusai számára 
is nyitva áll a pályázás lehe-
tősége. A tananyag-feldolgo-
zás 2–5 tanórányi (az óvodák 
esetében 2–5 napi foglalko-
zás), tematikájában egységes 
anyagrészt tegyen ki. A pálya-
munkák kidolgozásának for-
máját, technikáját, terjedelmét, 

a kapcsolódó mellékleteket a 
pályázó alakítja ki, törekedve a 
mennyiségi korlátozásra.  

A pályázati anyagot elekt-
ronikus formában szükséges 
feltölteni a www.idu.sk hon-
lapra.

A pályamunkák értékelése:   
A pályázatokat az SZMPSZ 
Országos Elnöksége által kije-
lölt bírálóbizottság értékeli.

A pályamunkák elbírálásá-
nak kritériumai:  
• a feldolgozás tartalmának 

szakmai színvonala és 
módszertani feldolgozott-
sága,

•  a gyermekek, diákok élet-
kori sajátosságainak figye-
lembe vétele, 

•  a téma sajátos megközelíté-
se, újszerűsége, 

•  a nevelési hatás várható 
eredményének, illetve a tu-
dástartalom hasznosítha-
tóságának az előrejelzése,  

•  a tananyag-feldolgozás 
formai kidolgozottsága, az 
egyedi felhasználhatóság 
kiterjesztésének a lehetősé-
ge, 

•  a tananyag feldolgozását 
segítő források pontos 
megjelölése. 

A pályázati munkák hono-
rálása kategóriánként:

1. helyezés 250 EUR
2. helyezés 200 EUR
3. helyezés 150 EUR

V E R S E N Y F E L H Í V Á S 
az Öveges József Fizikaverseny szlovákiai válogatójára

A verseny meghirdetője: Eötvös Lóránd Fizikai Társulás – Magyarország.
A verseny helyszíne: Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola – Nagymegyer

932 01 Veľký Meder, Bratislavská 622/38.

Tisztelt iskolaigazgatók, kollégák!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2011/12-es tanévben is megrendezésre kerül az Öveges József  Fizikaverseny  

és annak szlovákiai válogatója. 
A jelentkezés feltétele: részt vehet minden legfeljebb 8. évfolyamos tanuló.

Jelentkezés módja: e-mailben az alábbi címre riaditel@zsbbvmeder.edu.sk vagy telefonon: 031/5552 244
Jelentkezési határidő: 2011. december 20.

A jelentkezésben kérjük feltüntetni iskolájuk e-mail címét a további kapcsolatfenntartás érdekében!
Szervezők elérhetősége: Tovaryš Veronika - 0907 828 267, madaraszveroni@gmail.com

Bajcsi Barnabás - 0905 798 672, bajcsibarnus@freemail.hu

Szeretettel várjuk iskolájuk jelentkezését!



Pedagógusfórum    Névadóink emlékezete 47

 A „nagy palóc”, Mikszáth örökében

Itt, az egykori Nógrád me-
gye dombjai között, ahonnan „az 
Ipoly fut a vén Dunába”, található 
Ipolyvarbó, s benne a kis iskolánk, 
a Mikszáth Kálmán Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola.

2000.  június 1-től az Ipolyvarbói 
Alapiskola ünnepélyes keretek közt 
vette fel Palócföld híres szülötte, 
Mikszáth Kálmán nevét. A név-
választás természetes volt, hiszen 
nem messze található Szklabonya 
– Mikszáthfalva, ahol a neves író 
született.

Iskolánk a környék egyedü-
li teljes szervezettségű magyar 
iskolája. Tanulóink létszáma a 
2011/2012-es tanévben 47 fő. Jelen-
leg hat Ipoly menti községből láto-
gatják gyerekek az iskolánkat: Bussa, 
Óvár, Galábocs, Szécsénykovácsi, 
Ipolykér, Ipolyvarbó. 

A névadó ünnepséget követően 
az iskola tanárai és diákjai elhatároz-
ták, hogy méltó módon fogják őriz-
ni és ápolni a „nagy palóc”emlékét. 
Ennek ékes példája, hogy a névadót 
követően az iskola diákjai ünnepé-
lyes fogadalmat tettek, mely sze-
rint megbecsülik elődeink tetteit, 
megőrzik emléküket, ápolják és to-
vábbadják kulturális örökségünket. 
Ismerkednek iskolánk névadójával, 
az alkotásaival, műveit olvassák, 
emlékét ápolják, nevét viselkedé-
sükkel, tanulmányi eredményekkel 
még fényesebbé teszik. Ezt a foga-
dalmat azóta is minden évben lete-
szik az újonnan érkezett diákjaink 
a Mikszáth-napok keretén belül, és 
igyekeznek ennek szellemében vi-
selkedni és tanulni. 

A Mikszáth-napok hagyomá-
nyosan mindig az író halálának év-

fordulójához legközelebb eső héten 
kezdődnek. Ennek első állomása 
a Csemadok Nagykürtösi Területi 
Választmánya által szervezett Mik-
száth-biciklitúra, amelyet mindig 
nagy izgalommal és felkészüléssel 
várunk mindannyian. A túra célál-
lomása Szklabonya, a Mikszáth-em-
lékház, ahol gazdag program várja 
mindig a gyerekeket: emlékműsor, 
�lmvetítés, kötetlen beszélgetés az 
íróról, séta az elbeszélésekből is-
mert helyszíneken. A folytatásban 
Mikszáth-regényből készült �lmet 
nézünk meg. Az elmúlt tizenegy év 
alatt lassan ki is merítettük a rendel-
kezésre álló �lmanyagot. A �lm meg-
tekintése után az aszfaltrajzverseny 
keretein belül kerül sor a látottak 
illusztrálására. A legjobban sikerült 
alkotások díjazásban részesülnek. 
Ezen kívül állandó rajzkiállítás is 
megtekinthető az iskola folyosóin, 
valamint az a Mikszáth-kiállítás is, 
amelyet a szklabonyai emlékháztól 
kaptunk ajándékba. Egy időben na-
gyon népszerű programunk volt a 
Mikszáth-regények olvasása látástól 
vakulásig. Az első alkalommal éjjel 
kettőig olvasták a gyerekek felvált-
va a Különös házasságot. Volt olyan 
esztendő, hogy a Mikszáth nevet vi-
selő alapiskolákkal együtt olvastuk 
a kiválasztott művet, az interneten 
keresztül tartottuk a kapcsolatot, 
és értesítettük egymást, ki hol tart 
éppen az olvasásban. Nagyszerű él-
mény volt ez is a diákok számára. 
Hiszen valljuk, „egy írót kitüntetni 
nem lehet sem diadalkapuval, sem 
koszorúkkal, úgy, mint azzal, ha őt 
műveiben megismerik: ez a legna-
gyobb jutalma.” 

Ezenkívül iskolánk diákjai, ta-
nárai, amikor csak tehetik, részt 
vesznek Szklabonyán az író születé-

sének évfordulóján rendezett koc-
cintáson, amelyet a Palóc Társaság 
indított útjára. Részesei vagyunk a 
halála évfordulóján rendezett ün-
nepségeknek is. A Mikszáth-iskolák 
ugyanis felváltva műsort készítenek 
az író szülőházánál, illetve a buda-
pesti sírhelynél. Minket is ért már az 
a megtiszteltetés, hogy Budapesten 
és Szklabonyán is műsort adtunk az 
író tiszteletére, és ezek végeztével 
elhelyeztük mi is a kegyelet koszo-
rúját tiszteletünk jeléül az író sírhe-
lyén. Visszatérő résztvevői vagyunk 
a magyarországi Dejtárban megren-
dezésre kerülő Mikszáth Prózamon-
dó Versenynek, ahonnan szép ered-
ményeket tudhatunk magunkénak. 
Lehetőségeinkhez mérten képvisel-
jük iskolánkat a minden évben meg-
rendezésre kerülő Mikszáth-iskolák 
találkozóján. A nógrádmegyeri test-
vériskola által rendezett Mikszáth-
napoknak szintén visszatérő vendé-
gei vagyunk, ahol nemcsak vers- és 
prózamondással jeleskedünk, ha-
nem képzőművészeti alkotásokkal 
is versenyezünk, ill. a foci terén is 
megmérettetünk.

A képzőművészeti versenyekbe 
is igyekszünk bekapcsolódni hatá-
ron innen és túl. Szép eredményeink 
születtek a Szlovákiai Magyar Kul-
túra Múzeuma által meghirdetett 
„Kedvenc Mikszáth Kálmán novel-
lám illusztrálása” című országos ver-
senyen, valamint a nógrádmegyeri 
„Palócország-görbe ország”, vala-
mint a Mikszáth pipája címmel 
meghirdetett versenyen. 

A Mikszáth irodalmi vetélke-
dőknek nemcsak résztvevői, hanem 
rendezői is vagyunk. Iskolánk a név-
felvétel 10. évfordulója alkalmából 
Mikszáth-irodalmi vetélkedőt szer-

vezett, melyen iskolánkat három 
csapat is képviselte nagyon szép 
eredménnyel. Ennek a vetélkedőnek 
volt köszönhető, hogy a versenyen 
résztvevő diákok meghívást kaptak 
az író halálának 100. évfordulóján 
rendezett koszorúzási ünnepségre 
a Kerepesi temetőben, valamint a 
Pető� Irodalmi Múzeum által ren-
dezett ünnepségre is. Csapataink 
rendszeres visszatérői a Csemadok 
Nagykürtösi Területi Választmánya 
által szervezett Mikszáth-vetélke-
dőknek is, amelyekbe minél több 
diákot igyekszünk bevonni. Részt-
vevői voltunk már többször a Rima-
szombatban megrendezésre kerü-
lő Mikszáth-vetélkedőknek is, ahol 
legutoljára a második helyezést ér-
ték el diákjaink. S nem utolsósorban 
Mikszáth nyomában tanulmányi ki-
rándulást szerveztünk, amely so-
rán felkerestük a Palócföld azon he-
lyeit, ahol a nagy író is megfordult. 
Így jutottunk el Szklabonyáról in-
dulva Balassagyarmatra, Horpácsra, 
Mohorára, amely felért egy sétával 
az irodalomban.

S mindezt tesszük a megma-
radásunkért, mert egyre csak fo-
gyunk. Pedig jó lenne, ha egyszer s 
mindenkorra megértenék az itt élő 
palócok a „Kálmán bácsi” által meg-
fogalmazott gondolatot:

„Hiszen talán hasznos több 
nyelvet tudni, de ez még nincs el-
döntve. Mert az anyai nyelv való-
ságos szeretője annak, akit meg-
igézett, s attól tartok, hogy csak az 
előtt veti le a ruháit, annak mutatja 
meg titkos bájait, édes szépségét, aki 
csak őelőtte térdepel, és nem húz 
másokhoz.”

Chudý Erzsébet

Ki volt Mikszáth Kálmán? Azt hiszem, a magyar irodalom olyan neves személye ő, akit nem kell bemutatnom a tisz-
telt olvasóknak. A 19. század második felének krónikása, akiről Kosztolányi Dezső így fogalmaz:

„Ő az álarcos író. …Pipafüstbe burkolózik, melyen a kedély lámpafénye aranylik, látszólag ártatlan, nagyon kedves 
adomákat mesélget, mint asztalbontás után a múlt század öregurai: …A „nagy palóc” nagy ember, mély író, könyörtelen 
emberlátó, legendateremtő költő.”

„Sok földet bejártam, de mégis csak Nógrád tetszik legjobban: hegyeivel, völgyeivel, egyenesre nőtt fáival; itt úgy lá-
tom, a füvek zöldebbek, a virágok illata édesebb, mint bárhol másutt a világon. Még a felhő is mintha rózsaszínbe öltöz-
ne, amikor átsuhan fölöttünk... Ez az én igaz hazám” – vallotta Mikszáth Kálmán, a Palócföld híres szülötte. 
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Mikszáth Kálmán 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Ipolyvarbó


