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„A léleknek is van tükre, miként az arcnak. 
Ha a tükörből mosolygó arc tekint vissza ránk, 

lelkünk tele van szeretettel. 
Aki szeretni képes, arcán viseli ez érzés kifejezését; 

engedi, hogy mások is lássák, és részesüljenek belőle.”
(S.T. Coleridge: Anima Poeta - részlet)
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AZ SZMPSZ RIMASZOMBATBAN TARTOTTA 
A XI. ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉSÉT

2012. május 12-én Rimaszombatban, a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében  
tartotta XI. Országos Közgyűlését a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

A közgyűlést, melynek fő té‑
mája az elmúlt két év tevékenységé‑
nek értékelése volt, Vörös Mária, az 
SZMPSZ oktatáspolitikai alelnöke 
vezette. Pék László, a Szövetség el‑
nöke beszámolójában vázolta az el‑
múlt két év legjelentősebb oktatás‑
politikai történéseit, amelyek a Szö‑
vetség munkáját is befolyásolták, és 
szólt azokról a tárgyalásokról, ame‑
lyeket az állami szervekkel folytattak 
az SZMPSZ képviselői, a szlovákiai 
magyar iskolák és oktatásügyünk ér‑
dekében. Reagált az új oktatási mi‑
niszter oktatáspolitikai és szakmai 
felvetéseire, melyekre a miniszter‑
rel való tárgyalásokig kialakítják a 
kisebbségi oktatás érdekeit legin‑
kább szolgáló válaszokat, véleményt. 
Örömmel számolt be a területi vá‑
lasztmányok szakmai rendezvénye‑
iről, a komáromi Magyar Pedagó‑
gusok Háza működésének elindu‑
lásáról, valamint a galántai Pázmány 
Háznak az eddigieknél jobb kihasz‑
nálásáról, a klubrendezvények mű‑
ködéséről.

Beszámolójában kitért a tagság 
létszámának növekedésére, mely a 
Dunaszerdahelyi és a Komáromi já‑
rásban volt számottevő, de emelke‑
dett a rimaszombati, a tőketerebesi 
és a Pozsony–Szenci régióban is. A 
Nyitrai járásban új területi választ‑
mány jött létre öt alapszervezettel, 
58 taggal. Ugyanakkor csökkent a 
taglétszám a Losonci, Nagyrőcei és 
a Rozsnyói járásokban.  

Az elnök kritikusan szólt arról, 
hogy nem minden alapszervezet él 
az SZMPSZ nyújtotta programok‑
kal (továbbképzések, módszerta‑
ni napok stb.). Anyagi források hi‑
ányában az SZMPSZ nem tudta lét‑
rehozni járásokra kiterjedő központ‑
jait. A regionális pedagógiai közpon‑
tok működése a gömöri és a komá‑
romi régiókban segíti leginkább az 
alapszervezetek munkáját. A jövő‑
ben a helyi és a központi lehetőségek 
jobb kihasználásával szükséges orvo‑
solni a területi választmányok mű‑
ködésében megmutatkozó egyenlőt‑
lenségeket.  

Az SZMPSZ tevékenységének 
újabb elemei között említette a tan‑

tárgyi fejlesztéseket a honlapon, a 
nyitrai egyetemmel közösen a ter‑
mészettudományi tantárgyakat ok‑
tatók nagyobb mértékű bevonását 
az SZMPSZ munkájába, a szlovák 
nyelvoktatási csoport munkájának 
eredményességét, a helyi és a regi‑
onális ismeretek tanítását, kiadvá‑ 
nyok megjelentetését, az akkreditált 
képzések beindítását, a tananyagel‑
látásra, tankönyvfordításra vonatko‑
zó szakmai reagálásokat, és a tehet‑
séggondozó programok támogatá‑
sát. Az SZMPSZ kezdeményező sze‑
repet vállalt a komáromi Módszer‑
tani Pedagógiai Központ létrehozá‑
sában. 

Az elnöki beszámolót köve‑
tően a meghívott vendégek kö‑
szöntötték a közgyűlés résztvevő‑
it. Magyarország kassai főkonzul‑
ja, Czimbalmosné Molnár Éva el‑
mondta, hogy hosszú évek óta figye‑
lemmel kíséri az SZMPSZ munká‑
ját és a szlovákiai magyar oktatás‑
ügyet, amelyet Magyarország ösz‑
töndíjakkal és pályázatokkal segít. 
Az SZMPSZ megbízható partnere a 
Bethlen Alapítványnak és a magyar‑
országi szervezeteknek – nem vélet‑
lenül került a kiemelten támogatott 
szervezetek listájára. Szólt arról is, 
hogy 2012 az óvodák éve, ebből az 
alkalomból Kassán, Tornagörgőn és 
Kolonban lesznek kiemelt rendezvé‑
nyek. 

A Híd–Most párt nevében 
Ožvald Erzsébet, az MKP nevében 
Csúsz Péter köszöntötte a közgyű‑
lés résztvevőit. A továbbiakban Jókai 
Tibor a Központi Iroda tevékeny‑
ségéről és a pénzügyi gazdálkodás‑
ról, Ádám Zita az SZMPSZ szakmai 

programjairól (részletesen lapunk 4. 
oldalán), Morvay Katalin az Intéz‑
ményvezetők Országos Társulásának 
munkájáról számolt be, Hajnovič 
Gabriella felolvasta Berky Angeli‑
ka, az Óvodapedagógusok Szakmai 
Társulása elnökének beszámolóját. 
Nagy Gusztáv, az ellenőrző bizott‑
ság elnöke a Központi Irodában vég‑
zett ellenőrzésről, a könyvelés példás 
vezetéséről számolt be. Fodor Atti‑
la az SZMPSZ Comenius Pedagógi‑
ai Intézetének tevékenységéről és az 
Intézet által szervezett továbbképzé‑
sekről nyújtott tájékoztatást. A tőle 
már megszokott, mintegy kívülál‑
lóként tálalt kritikai észrevételek a 
Szövetség munkájával kapcsolatban 
most sem maradtak el, kár, hogy a 
vitára már nem tudott ott maradni, 

mert többen reagáltak volna szava‑
ira. A „Szülőföldön magyarul“ ösz‑
töndíjpályázat tavalyi eredményeiről 
és az idén beérkezett pályázatok fel‑
dolgozásának a menetéről Fabó Má‑
ria nyújtott tájékoztatást. 

A vita során az egyes terüle‑
ti választmányok elnökei mondták 
el észrevételeiket a Szövetség mun‑
kájáról. A komáromi, a Galánta–
Vágsellye régió és a rimaszomba‑
ti regionális pedagógiai közpon‑
tok a helyi rendezvényekről számol‑
tak be, valamint ismertették a jövő‑
be mutató terveiket. Pék László kö‑
zös gondolkodásra hívja a tagokat az 
SZMPSZ munkájának megújításá‑
val kapcsolatban. Az ezzel kapcsola‑
tos elképzeléseket az OE által létre‑
hozott csoport dolgozza ki és terjesz‑
ti elő megvitatásra. 

Az Országos Közgyűlés tisztáz‑
ta az OV tagságával kapcsolatos kér‑
déseket. A Dunaszerdahelyi Területi 
Választmány javaslatára az OV tag‑
jává választotta Masszi Jánost.   

Befejezésként szó esett a Szövet‑
ség legközelebbi terveiről, a nyári 
egyetemek programjáról, és elhang‑
zott a Galánta–Vágsellye TV meghí‑
vása a szeptember 1‑jei országos tan‑
évnyitó ünnepélyre, Galántára. 

Szanyi Mária
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Tanévzárás
Közép-Európába ismét megérkezett a káni-

kula. Igaz, nem az emlékeinkben élő igazi forró 
nyarak formájában. Emberi világunk zavaro-
dottságát szélsőségességében az időjárás is ma-
gán viseli. Az UV-sugárzás intenzitásából azon-
ban kiolvasható, hogy lassan, de biztosan köze-
leg a tanév vége. 

Az érettségizők már hetekkel ezelőtt elbal-
lagtak, a többiek az iskolákban finiselnek.  A ta-
nárok a maradék tananyagnak igyekeznek a végére jutni, jegylezárásokkal 
bíbelődnek, kirándulást, tábort szerveznek, a diákok a hátralevő napokat 
számolják, várva, hogy a „szabadság minél előbb kitörjön”. A tanév és a nyá-
ri szünidő ritmusának periodikus változásai az egész társadalomra kihat-
nak. A tehetősebb családok külföldi utakra indulnak, mások a közeli fo-
lyó- és tópartokon, egy-egy jól sikerült falunapon, kerti foglalatosságokkal, 
baráti összejöveteleken, túrákon szabadságolnak, kapcsolódnak ki a mun-
kahely és a világ sodrásának kötöttségeiből. 

A nevelési és az oktatási intézményekben a tanév lezárása egyben a jövő 
tanév megtervezésével is jár. Az iskolák kénytelenek lesznek ismét alkal-
mazkodni az oktatáspolitika változásaihoz. Vajon mit várhatunk az új mi-
niszter újabbnál újabb elképzeléseitől? Vajon a gimnáziumi továbbtanulás 
esetében a tanulmányi átlagra vonatkozó korlátozás a demográfiai mély-
ponton levő diáklétszámokkal együtt térdre kényszerít-e iskolákat? A di-
ákra eső normatív támogatást felcseréli-e egy más modell? Összeomlik-e 
a kreditvadászattá silányult továbbképzési rendszer? Konfrontációba tor-
kollik-e az állami és a magániskolák közötti rivalizálás? A szakoktatás al-
kalmazkodik-e a piacgazdasági követelményekhez, s hajlandók-e ezt anya-
gilag segíteni a gazdaság profitban gondolkodó szereplői? Lesznek-e végre 
elfogadható tankönyvek a diákok számára?  Mindez csak a jéghegy csúcsa.  

A kisebbségi oktatás terén megoldást találunk-e a magyar iskolák diák-
létszám-csökkenésének megállítására, az ehhez szabott optimális iskolahá-
lózat megtartására, kialakítására, az iskolák tényleges szükségleteit szolgá-
ló támogatási forrásokhoz való hozzájutásra, az oktatást segítő intézmény-
rendszer bővítésére, a kétnyelvű dokumentáció egyszerűsítésére? Persze 
folytathatnánk a sort. 

Az MKP és a Most-Híd politikusai próbálnak érdekünkben fogást ven-
ni egymáson, miközben a civilek is hallatják a hangjukat. Az értékeknek, 
valamint a közösség érdekeit és fejlődését szolgáló céloknak a tisztázása a 
népességfogyás és a választási eredmények ismeretében nem tűr halasztást. 
Alakulgatnak a kormánybiztos jogkörei. A kisebbségi oktatásra vonatkozó 
törvényi javaslatok megtétele és a szlovák nyelvoktatás új szemléletének a 
kidolgozása is a hatáskörébe tartozna. A leendő kormánybiztos rátermett-
ségén kívül valószínűleg a kormányfő és az oktatási miniszter hozzáállásán, 
jóindulatán is múlik, bekövetkeznek-e pozitív változások. 

A kisebbségi oktatás megerősödését szolgáló jövőképnek az iskolai 
programokban és a Pedagógusszövetség terveiben is erőteljesebben meg 
kell jelennie. 

A prioritások meghatározása, a munka szervezettségének, követel-
ményrendszerének és rugalmasságának magasabb foka, az előremutató 
kezdeményezések felkarolása, a naprakész tájékozottság növelése stb., mind 
az eredményes munkához vezető út része. A vezetőnek igényesnek kell len-
nie önmagával és másokkal szemben, elsősorban a szakmailag és emberileg 
alkalmasakra, az együttműködésre hajlandókra kell építenie. 

A magyar iskolákban nagyon sok helyen folyt kiváló munka ebben a 
tanévben is az oktatás, a szabadidős tevékenységek, a szülőkkel való kap-
csolattartás terén. Ezt igazolták vissza az országos mérési eredmények, a te-
hetséges diákok versenyeken elért sikerei, a sok szakmai és diákprogram, 
ünnepi rendezvény, kiállítás, fellépés megszervezése. Mindez a tanórákon 
folytatott minőségi munkát és az egyéb tevékenységeket vállaló, a kötele-
ző feladatokon túlmutató, áldozatos munkát végző óvoda- és iskolaigazga-
tók, pedagógusok, nevelők nélkül nem valósult volna meg. Ők azok, akik-
nek a kreditpontszáma igazoló dokumentumok nélkül is napról napra gya-
rapszik, akiknek lelkesedésére, ötleteire, kitartó és kemény munkájára a 
2012/2013-as tanévnyitó után is számítani lehet. 

A szünidőben tanárnak, diáknak élményekkel teli szép napokat, kikap-
csolódást és hasznos feltöltődést kívánok!

Pék László
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Az SZMPSZ szakmai tevékenységének értékelése
a 2010–2012 közötti időszakban

Pedagógus-továbbképzéseken azt tanítják, hogy az 
elvégzett tevékenység mércéje az egyéni és a csopor-
tos (esetünkben az országos) önértékelés. A csoport, 
mielőtt értékelne, összegyűjti mindazokat a szempon-
tokat, melyek az elvégzendő munkát meghatározták, 
tisztázzák a cél és az elvégzett feladat közötti utat, az 
együttműködés mélységeit, összegzik a tanultakat. 
Ilyeneket mondanak például: aktívan részt vettem-e a 
csapat munkájában, segítettem-e társaimat a cél el-
érésében, segítettem-e a csapatot ötleteimmel, ész-
revételeimmel; elfogadtam-e véleményüket a mun-
ka elvégzése folyamán stb. A csapat is hasonlóképpen 
gondolkodik az elvégzett feladat értékelésekor. Soha 
nem a másikat minősíti, hanem azon gondolkodik, 
megtett-e mindent a feladat minőségi elvégzése érde-
kében, a csapat segítette-e a csapattagot egyéni fej-
lődésében, az egyéni félelmeket sikerült-e teljesen ki-
küszöbölni a munka során.

Most akkor mégis melyek 
azok a szempontok, melyek 
mentén értékeli a közgyűlés 
az SZMPSZ szakmai program-
jait? Értékelni az tud, aki maga 
is érintett, benne van a tör-
ténések sűrűjében, aki nem 
azt kérdi, mit kaptam a Szö-
vetségtől – szerintem az ön-
megvalósítás lehetőségét –, 
hanem érzékeli, megragadja 
és él a lehetőségekkel. 

Minden megtörtént ese-
mény alapja a cél és az elvég-
zett feladat között feszül. Az 
értékelés legelső szempont-
ja: a szakmai történés a cél-
nak megfelelő volt-e? Tarta-
lomban: szakmában, embe-
ri többletben azt kaptam-e, 
amit a szervező ígért, elvárá-
saim egyeznek-e, koheren-
sek-e a végeredménnyel? 

A jó tréningvezető a cso-
porttal összegyűjti a képzés 
sikerességének szempontja-
it, ez az értékelés alapja. Talán 
a szervezők is csak a pályázat-
ban fogalmazzák meg a sike-
resség kritériumait, a való-
ság kicsit más. De tegyük fel, 
hogy minden szempont bir-
tokában vagyunk. Megszólít-

lehet kérdezni, hogy a Szö-
vetségnek van-e internetes 
fóruma, ahol üzenni lehetne 
egymásnak az elvárásainkról 
és azok teljesítéséről. Mert a 
dolognak sok oldala van. Meg 
lehetne kérdezni, a konferen-
ciák, nyári egyetemek után 
megtörténik-e az a fajta bel-
ső és külső értékelés, amely 
a munka minőségét szolgál-
ja. Pedig ha megtanulnánk az 
önértékelést, ha igényt mu-
tatnánk a külső-belső értéke-
lésre, tevékenységünk még 
hatékonyabbá válna, mun-
kánk, a közoktatás és a ben-
ne nevelői feladatot végzők 
munkája még eredménye-
sebb lehetne.

Ez csak elhatározás, ez 
csak munkaszervezés kérdé-
se. Máris meg kell próbálkoz-
ni a minőség biztosításával.

Azt gondolom, minden 
eredményünk, minden elvég-
zett feladatunk, legyen az egy 
konferencia, nyári egyetem, 
tanulmányi verseny vagy pe-
dagógus-továbbképzés – csa-
pateredmény.  Még akkor is, 
ha nem is tűnik annak. Min-
den tömegeket mozgató ese-
mény mögött csapatok dol-
goznak. De mindig vannak 
egyének, akik ötletükkel se-
gítenek, akik ötleteket csihol-
nak, s mindig van mellettük 
megvalósító. Együtt ők a szűk 
csapat, akik maguk köré épí-
tik a helyiekből összeállt csa-
patot, akikkel műhelymun-
kában megszületik az ered-
mény.

Az SZMPSZ szakmai te-
vékenységének értékelése-
kor – ezeket a gondolatokat 
azért éreztem szükségesnek 
elmondani felvezetésként, 
minden evidencia ellenére, 
hogy hangsúlyozzam: min-
den munka alapja az együtt-
működés, amiben benne van 
az egyéni fejlődés lehetősége 
is. Minden az egyénen múlik, 
hogy gályapadból képes-e – 

Németh Lászlót idézve szaba-
don – laboratóriumot csinál-
ni, vagy egész életében a gá-
lyapad mellett szenved, s vele 
együtt a tanuló is.

Következzen a két év te-
vékenysége, az állandó fel-
adatok csomópontok mentén 
felsorolva, nem a számok bű-
völetében, hanem a célt tart-
va szem előtt: a fejlődést és a 
szakmai fejlesztést, a munká-
ra való meghívást.

•	 A	 rozsnyói	 pedagógus-
találkozó célja közokta-
tásunk fejlesztése azál-
tal, hogy meghívott neves 
előadóink, a téma szakér-
tői útba igazítanak: mer-
re vezet a fejlődés útja. Az 
úton való járás ránk van 
bízva, hogy hazatérve az 
előadások a felejtést vagy 
a szellemi építkezést szol-
gálják-e. Az igazi küldeté-
se a konferenciáknak, nyá-
ri egyetemek programjai-
nak, hogy kovászai, erjesz-
tői legyenek a helyi műhe-
lyeknek.  

 Két évtizednyi munka 
után is várat magára a ha-
zai előadógárda kineve-
lése. Ez bonyolult feladat, 
összefügg az egyén prob-
lémalátási képességével 
és a probléma megoldá-
sára tett javaslatokkal, ami 
globális szemléletet köve-
tel. Erre azok a „tudós” ta-
nárok képesek, akiket ér-
dekel a pedagógia világa, 
a benne zajló folyamatok, 
összetevők, akiknek rá-
látásuk van a pedagógia 
történéseire világviszony-
latban.  

 

•	 A	 nyári	 egyetemeink	 fej-
lődése folyamatos, köve-
ti az igényeket. Komárom-
ban a Jókai Mór NYE prog-
ramjait az akkreditációs és 
hagyományos tantárgyi, 
szakmai alapozó jellegű 

juk egymást egy tevékenység 
értékelésére, szétküldünk sok 
száz drótpostás értékelő ívet 
egymás munkájának segíté-
se végett, aztán válasz nem 
érkezik, vagy nagyságrenddel 
kevesebb, mint ami mérvadó 
lenne. 

Azt mondjuk ilyenkor, 
hogy nem volt időm, nem 
kaptam meg… Akkor hogyan 
lehet visszacsatolni, javítani a 
szervezést, a tevékenység tar-
talmát, akkor hogyan lehet 
minőségbiztosítani? – ami azt 
jelenti, hogy az építő kritikát 
beépítem a következő mun-
kavégzésbe, azt jelenti, hogy 
komolyan vesszük egymást, 
hogy tiszteljük egymás mun-
káját, aminek alapja a neve-
lő-oktató munka fejlesztése 
a szlovákiai magyar iskolák-
ban, ha úgy tetszik, a szlová-
kiai magyar közoktatásban. 

Oda-vissza is meg lehet-
ne kérdezni, hogy a szlováki-
ai magyar pedagógusok szak-
mai igényeihez igazodnak-e 
a konferenciák, a nyári egye-
temek, a pedagógus-tovább-
képzési programok, illetve az 
akkreditált programok? Meg 
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képzési programok töltik 
ki, míg a II. Rákóczi Ferenc 
Pedagógiai Szabadegye-
tem  szakmai részében, Ri-
maszombatban (2012-ben 
Kassán) az újítás fókuszá-
ban a problémafelvetés, a 
beszélgetés állt.

•	 Az	 SZMPSZ	 által	 szerve-
zett tanulmányi verse-
nyek, nyári szaktáborok 
(8–9) önálló hazai fejlesz-
tések, illetve kapcsolód-
nak a Kárpát-medencei 
folyamatba. Valahol azt 
mondtam pedagóguskö-
rökben, hogy a magyar 
iskolát az különbözte-
ti meg minden más isko-
lától, hogy fontos számá-
ra az anyanyelvre nevelés, 
a természettudomány-
ok művelődéstörténete, 
benne magyar művelői-
nek, kiválóságai életének, 
életművének a felmuta-
tása, a minta, a követen-
dő példa, illetve a helyi 
értékek beemelése a ne-
velés-oktatás folyamatá-
ba az önazonosságtudat 
kiművelése érdekében. 
A Simonyi Zsigmond He-
lyesírási Verseny hazai 14 
évfolyamán végigtekint-
ve elszomorít az a tény, 
hogy Párkánytól kelet-
re milyen gyér a verseny 
iránti érdeklődés. El kel-
lene gondolkodni azon, 
mindez kin múlik, illetve 
a sikeresek sikere kinek az 
érdeme, minek/kinek tud-
ható be.

•	 A	 régiók	 pedagógus-to-
vábbképzéseinek segítése 
tanáccsal, tapasztalattal, 
programokkal. Az évkö-
zi pedagógus-továbbkép-
zések szervezése szakmai 
áttekintést igényel, illet-
ve kiindulási pontja az is-
kola pedagógiai program-
ja. Szövetségünk tanács-
csal szolgál a továbbkép-
zések tartalmi, szervezé-
si munkájában, illetve az 
akkreditációra benyújtan-
dó programok fejlesztésé-
ben.

•	 Az	 SZMPSZ	 megalkotta	
szórványprogramját: de-
finiálta a szórvány fogal-
mát, kivetítette azt Szlová-
kia viszonylatában, meg-
alkotva így szórványprog-
ramját. A program közép-
pontjában a felzárkóztatás 
és a tehetségsegítés áll. 19 
alapiskola 19  pedagógu-
sa  a dokumentált munka 
alapján kapja meg több-
letmunkájáért a program 
szerint a honoráriumot.

•	 Szakmai	 műhelyek	 lét-
rehozása és működteté-
se: az akkreditált progra-
mok, egy-egy kiadvány és 
tanterv kifejlesztése mö-
gött regionális műhelyek 
dolgoznak (Gömörben, 
Galántán, Komáromban).

•	 Őszi	emlékkonferenciáink:	
2010 – Erkel; 2011- Liszt 
a hagyományápolás, ele-
ink tisztelete, az egymás-
tól tanulás, a találkozá-
sok ünnepe céljából szü-
lettek. A konferenciák sora 
mára hagyománnyá válva 
folytatódik úgy, hogy az 
egyetemes magyar kultú-
ra mellett hangsúlyosab-
bá válik a hazai alkotók, 
személyiségek munkássá-
ga is.
A problémákról szólva, 

melyeknek megoldására fo-
kozottan oda kell figyelni:

Egyre több visszajelzés ér-
kezik értelmiségi szülők ré-
széről a segítés szándéká-
val, hogy a szlovák nyelv alsó 
tagozatos tankönyvei nem 
megfelelőek. Nem kellene-e 
újból feleleveníteni a szlovák 
nyelvi szakcsoport munkáját, 
célkeresztbe venni az alsó ta-
gozatos nyelvkönyveket, ki-
fejleszteni a nyelvtanulást se-
gítő segédkönyveket, adap-
tált irodalmi szövegeket, se-
gítve a szövegalkotás és szö-
vegértés problémáját, illet-
ve a kommunikáción alapuló 
nyelvtanulást?

Sietve jegyzem meg, az 
alsó tagozatos magyar nyelv 
tankönyveinek kifejlesztésé-
vel is meg kellene birkózni, 

alapul véve a kreatív és kriti-
kai gondolkodás módszere-
it, a gondolkodásra tanítást, a 
projektoktatást.

Bizonyára el kellene gon-
dolkodni a természettudo-
mányokat érintő tantárgyak 
módszertanán is, hiszen a 
matematika ma sem tartozik 
a tanulók legkedveltebb tan-
tárgyai közé, pedig Dienes 
és Hajdú tanár úr sokat tett 
azért, tanulóink ne féljenek a 
matematikától.

Nem egy, a természet-
tudományok körébe tarto-
zó tantárgyat oktató kollégá-
tól hallottam felháborodva, 
hogy a helyi értékekre neve-
lésre milyen kár akár egyet-
len tanítási órát is pazarolni. 
A világot így is lehet szemlél-
ni! De értékeink és gyökereink 
nélkül önazonosság nélkü-
li emberekké válnak tanítvá-
nyaink. A világot nem tantár-
gyakra tagoltan kell szemlélni 
még az iskolában sem, hanem 
a maga egészében. Hiszen az 
ember sem kémia, fizika, ha-
nem a világot kerek egészé-
ben szemlélő és abban kerek 
életet élő gondolkodó, érté-
kes élőlény. Közoktatási tör-
vényünk lehetővé tesz új tan-
tárgyak beiktatását a pedagó-
giai programba. Élni kellene 
vele minden iskolában, a he-
lyi értékekre nevelés a hagyo-
mányok tudatos számbavéte-
le az, aminek megtartó ereje 
van.

Tehetségeink is kallódnak. 
Nem elég a tehetségközpont, 
tevékenységet kell belevin-
ni, a tehetségekkel kell foglal-
kozni. Ehhez programok kelle-
nek, megvalósításukhoz a kis-
térségen belül minden józan 
gondolkodású és elkötelezett 
ember akarata és szellemi fris-
sessége szükséges. Ha nem ér-
tünk szót egymással, széthul-
lunk, iskoláink elzüllenek, egy-
mástól elidegenedünk, szét-
rág bennünket az irigység és 
a szakmai féltékenység. A te-
hetséggondozást tanulni kell, 
ezért szakemberekre van szük-
ség ezen a területen is. Átgon-
dolt és egyeztetett program-
mal itt is el kellene indulnia a 
fejlesztésnek.

Közép- és Kelet-Szlovákia 
magyar tannyelvű alapiskolái 
nem vonzóak a szlovákiai ma-
gyarság körében a nagy lét-
számú, tanulni nem akaró ci-
gány tanulók miatt, akik moti-
válatlanok, mert a családban 
nem látnak példát a munka 
általi jövőre és annak terve-
zésére. A pedagógusok kezé-
ben nincsenek hatékony ne-
velési és fejlesztési eszközök, 
módszerek, melyek által ered-
ményesebbé válhatna mun-
kájuk, a tanulók pedig sike-
res életet élhetnének. A kitö-
rési pontokon el kellene gon-
dolkodni együtt – helyi és re-
gionális szinten minden érde-
keltnek – a kiszámítható és a 
tervezhető jövő érdekében. A 
programokra, a megoldási ja-
vaslatokra, a jó tapasztalatok 
összegyűjtésére sok gondol-
kodó emberre van szükség, 
de máris!

Az ember nemes tettek-
re született. Bizonyítsuk ezt. A 
lehetőség adott, vagy teremt-
sük meg. Minden rajtunk mú-
lik, embereken, magyar peda-
gógusokon, szülőkön, önkor-
mányzati képviselőkön, egy-
házakon, állampolgárokon. 
Az anyanyelv, a kultúra, az 
akarat a kapocs, amely össze-
köt bennünket. Keressük egy-
más kezét, egymást segítve az 
alkotásra.

Tisztelettel köszönöm 
minden kedves kollégám-
nak az SZMPSZ programjaiba 
való bekapcsolódást, a nemes 
munkát!

Köszönöm az anyaország-
nak az anyagi támogatást, 
amely segítette a szlovákiai 
magyar iskolákat, pedagógu-
sokat terveik megvalósításá-
ban!

Végül hadd hívjam fel fi-
gyelmüket a Tompa M. Re-
formátus. Gimnázium folyo-
sóján az önök tiszteletére 
rögtönzött kiállításra, amely-
nek darabjai  a 30 órás pro-
jektoktatás akkreditált képzé-
sünk szellemi termékei, a kép-
zés jóízű emléke és élménye.

Ádám Zita
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A megbeszélés első órá-
jában az oktatási miniszter-
rel vettük sorra a nemzetisé-
gi oktatásügyet érintő kér-
déseket, majd a minisztéri-
umnak az adott témában il-
letékes vezetőivel folytat-
tunk szakmai egyeztetése-
ket. Ezek témáit és ered-
ményeit a következőképpen 
összegezhetjük: 

A magyar iskolák irá-
nyítása, a szakmai háttér-
intézmény-rendszer fej-
lesztése

•	 Az	 SZMPSZ	 javasol-
ta	 az	 OM	 Nemzetisé-
gi	Osztályának	(NO)	át-
alakítását és kibővítését, 
hogy az eleget tudjon 
tenni a kisebbségi okta-
tás irányításával kapcso-
latos feladatoknak és el-
várásoknak olyan terü-
leteken, mint például a 
tankönyvellátás javítása, 
kétnyelvű szakmai  anya-
gok és formanyomtat-
ványok megjelentetése, 
vagy a tantárgyi olimpi-
ák feladatainak és javítá-
sának biztosítása magyar 
nyelven. A miniszter a 
NO	 átalakításáról	 nem	
nyilatkozott, és a kor-
mány anyagi forrásainak 
szűkülése miatt a bőví-
tésére sem tett ígéretet. 

Találkozás az oktatási miniszterrel
A Pedagógusszövetség a szlovákiai magyar nyelvű közokta-

tás helyzete témakörben tárgyalásokat kezdeményezett Dušan 
Čaplovič oktatási miniszterrel. 2012. május 24-én az oktatási 
minisztériumban került sor a találkozóra, melyen a SZK Ok-
tatási Minisztériuma részéről az oktatási miniszteren kívül je-
len volt Zdenko Krajčír, az OM Közoktatási Főosztályának ve-
zérigazgatója és Ján Jaraba, a Nemzetiségi Osztály vezetője.  Az 
SZMPSZ részéről Pék László elnök, Morvay Katalin, az Intéz-
ményvezetők Országos Társulásának (IOT) elnöke, Fibi Sán-
dor, az IOT volt elnöke, Szőköl István, a Komáromi Módszer-
tani Pedagógiai Központ (KoMPK) igazgatója és Alabán Má-
ria, az SZMPSZ szlovák nyelvoktatási munkacsoportjának 
szakmai vezetője, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem do-
cense. 

Az oktatás területén a 
kétnyelvűség egyszerű-
sítését rövid időn belül 
jogszabályváltoztatással 
kívánja orvosolni. Kez-
deményeztük a Gramma 
Nyelvi	 Iroda	 teljes	 körű	
megbízását állami fel-
adatokkal	 az	 OM	 ré-
széről, valamint a 
IUVENTA	 ellenőrzé-
sét a magyar iskolák di-
ákjai esélyegyenlőségé-
nek biztosítását érintően 
a tantárgyi olimpiákon. 

•	 Kifogásoltuk	 a	 magyar	
iskolák hiányos tan-
könyvellátását, a tan-
könyvfordítások jelen-
tős részének elfogadha-
tatlan színvonalát, a tan-
könyvelbírálás és kiadás 
útvesztőit, a szűk cso-
portérdekek érvényesü-
lését, a magyar tanköny-
vek szerzőinek példány-
számtól függő alacsony 
honorálását. Újra felve-
tettük, hogy a tanköny-
vi normatívával az isko-
lák	 rendelkezzenek.	 Z.	
Krajčír főosztályveze-
tő elmagyarázta a tan-
könyvkiadók kiemelt 
helyzetét a kiadási költ-
ségek minimalizálására 
épülő pályáztatások so-
rán. A szerzői honorári-

umok piaci szemponto-
kat tükröznek, a kisebb-
ségi kiadványok támoga-
tásának pozitív diszkri-
minációja nélkül. A tan-
könyvi normatíva isko-
lákhoz rendelését sze-
mély szerint jónak tart-
ja, de véleménye szerint 
kivitelezésére ma sincs 
akarat.  

•	 A	magyar	iskolákat	segí-
tő állami szakmai intéz-
ményrendszer fejlesztése 
terén kifejeztük az igényt 
magyar részleg kialakítá-
sára	 az	 Állami	 Pedagó-
giai	 Intézet	 (ÁPI)	 kere-
tében, illetve a Komáro-
mi	Módszertani	Pedagó-
giai	 Központ	 (KoMPK)	
feladatainak bővítésé-
re.	A	miniszter	 a	Viliam	
Kratochvíl új igazgató ál-
tal	vezetett	Állami	Peda-
gógiai	 Intézetben	garan-
ciát lát a tudományosság 
nagyobb térnyerésére az 
intézeten belül, de a ma-
gyar részleg kialakítására 
és az országos tantárgyi 
munkabizottságok stag-
náló munkájának újra-
indítására	 is.	A	KoMPK	
felkérést kap feladatkö-
rének kibővítésére, mely 
az intézet statútumában 
is rögzítésre kerül. 

Az oktatási tartalom 
változása és az eredmé-
nyesség növelése

•	 Javasoltuk	 a	 két	 ide-
gen nyelv helyett csak 
az egyiknek a kötelező-
vé tételét a magyar alap-
iskolákban úgy, hogy an-
nak kiválasztását (angol, 
német,	 egyéb)	 csopor-
tonként az iskola dönt-
hesse el, míg a második 
idegen nyelv – a szabad 
órakeret terhére – vá-
lasztható jelleggel lenne 
oktatható. A középisko-
lákban javasoljuk köte-
lező jelleggel bevezetni 
a második idegen nyel-
vet. A miniszter egyetér-
tett az egy idegen nyelv 
kötelezővé tételével, de 
azon belül ragaszkodott 
az angol nyelv oktatásá-
hoz. 

•	 A	 szlovák	 nyelvoktatás	
hatékonyságának növe-
lése érdekében, az elmúlt 
évekhez hasonlóan, újra 
a miniszter úr figyelmé-
be ajánlottuk azokat az 
eredményeket, melye-
ket	 az	 SZMPSZ	 mun-
kacsoportja az elmúlt öt 
évben – állami támoga-
tások hiányában – saját 
emberi és anyagi forrása-
ira építve elért. Az anya-
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nyelv alapjaira és az ide-
gen nyelvek oktatásá-
nak bevált kommunika-
tív módszereire épülő, a 
nyelvi környezet hatása-
ival és a diákok életkorá-
val is számoló nyelvokta-
tás alkalmazása lehet el-
sősorban eredményes. A 
munkacsoport tagjai ál-
tal írt, és a pedagógusok 
körében pozitívan érté-
kelt felső tagozatos tan-
könyvek és munkafüze-
tek, valamint a szlovák 
szakosok akkreditált to-
vábbképzéseinek elindu-
lása is azt jelzi, hogy van 
mire építeni ezen a té-
ren. A minisztert a neki 
átnyújtott szakmai anya-
gok is megerősítették 
abban, hogy a munka-
csoport intézményi kere-
tek között, állami forrá-
sokat felhasználva foly-
tathassa munkáját.  

•	 A	 szlovák	 nyelvoktatás	
fejlesztése, és az e cél-
ra benyújtott támogatási 
kérelmeink sikertelensé-
ge kapcsán vetettük fel, 
hogy az oktatásban ér-
dekelt civil szervezetek 

Megbeszélés az MKP-val a szlovákiai magyar közoktatásról
Az MKP és az SZMPSZ képviselői 2012. május 24-én Pozsonyban munkaebéd keretében beszélték meg a 

szlovákiai magyar közoktatás problémáit, fejlesztésének lehetőségeit. 
Az MKP részéről a megbeszélésen jelen volt Berényi József, Szigeti László és Biró Ágnes, míg az SZMPSZ-t Pék 

László, Morvay Katalin, Fodor Attila, Jókai Tibor és Fibi Sándor képviselték a tanácskozáson.     
Az SZMPSZ elnöke és a delegáció tagjai tájékoztatást adtak a szervezet tevékenységének főbb irányairól, vala-

mint az oktatási miniszterrel folytatott tárgyalások eredményeiről. Ennek során eszmecserét folytattak a kisebbségi 
iskolahálózatról, az oktatás színvonaláról, a szakoktatásról és a nyelvoktatásról, a szakmai pedagógiai kérdések po-
litikamentes kezeléséről. Egyetértettek abban, hogy a nevelésben és az oktatásban senki ne igyekezzen napi poli-
tikai érdekeket érvényesíteni. A pedagógiai munkának az értékátadást és fejlesztést, illetve a gyermek, diák szelle-
mi és testi fejlődését kell szolgálnia.   

Berényi József elnök elismeréssel szólt az SZMPSZ szakmai tevékenységéről, közéleti rendezvényeiről és kö-
zösségépítő szerepéről, melyet a szlovákiai magyar közoktatás fejlesztése terén az iskolák, a pedagógusok és a 
diákok érdekében tesz. A munka eredményességét jelzi, hogy a MK kormánya az SZMPSZ-t kiemelt jelentőségű 
intézményként tartja számon. 

Az MKP a jövőben is számít a Pedagógusszövetség munkájára és szakmai kérdésekben kialakított véleményé-
re, melyet nem kíván politikailag befolyásolni. Fontosnak tartja, hogy az SZMPSZ vezetése a szlovákiai oktatásirá-
nyítási szervekkel, intézményekkel továbbra is szakmai együttműködést folytasson, a magyar iskolák érdekeit ha-
tékonyan képviselje. 

Mindkét fél egybehangzó véleménye, és ezt a tárgyaló felek kezdeményezni fogják, hogy a Pedagógusszövet-
ség feladatai ellátására, melyeket állami intézmények hiányában kénytelen felvállalni, az országos költségvetésből 
anyagi támogatásban részesüljön. 

- pl -

támogatása az állam ré-
széről nem megoldott, 
sőt hátrányos helyzet-
ben	vannak	az	EU	okta-
tási pályázati kiírásai so-
rán is.      

•	 A	 Komáromi	 Módszer-
tani	 Pedagógiai	 Köz-
pont továbbképzési pro-
filját kiegészítendő, fel-
vetettük az intézet kom-
petenciáinak statútum-
ban rögzített kibővíté-
sét, melyhez állami tá-
mogatás kapcsolódna. 
A miniszter támogatta 

a	 javaslatot.	 A	 KoMPK	
igazgatója időközben 
felkérést	kapott	az	MPC	
(pozsonyi székhelyű 
Módszertani	 Pedagógiai	
Központ)	vezérigazgató-
jától a statútum bővíté-
sének kidolgozására. Az 
SZMPSZ	 szeretné	 elér-
ni, hogy a szlovák nyelv 
hatékony oktatásán túl 
az intézet feladatköré-
be tartozzon a többi spe-
cifikus nemzetiségi je-
gyekkel bíró oktatási és 
nevelési tantárgy gondo-
zása is, illetve az, hogy a 

tankönyvkiadás és -for-
dítás szakmaiságának fi-
gyelemmel követését is 
az intézet lássa el.       

A megbeszélésen az ese-
tek egy részénél sikerült 
kézzelfogható eredménye-
ket elérni, a további témák-
ban mindkét fél számára az 
elfogadható megoldások ki-
alakításának érdekében a 
nézetek kölcsönös megis-
merése lehetőséget adhat a 
jövőben a közös megegye-
zésre.

Pék László
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Hogyan szabadítsuk fel agyunk potenciálját?
A gondolattérkép az oktatásban

Az agyunk kapacitását, mint köztudott, csak kis mértékben használjuk ki. A tantermi órák 
a tanulás potenciálját sok esetben még korlátok közé is szorítják. Hogyan szabadíthatjuk fel 
agyunk potenciálját? Hogyan segíthetünk a diákoknak hatékonyabban és egyszerűbben megsze-
rezni a szükséges ismeret- és tudásanyagot, miközben a tanulás kellemes és hasznos időtöltés-
nek tűnjék?

Bevezetés

Ha tudatosítjuk, hogy a je-
lenlegi információs társadalom-
ban az információk mennyisége 
mértanian nő, ebből adódóan a 
jelenlegi oktatási szemlélet nem 
kis mértékben hibás. Sokszor el-
hangzik az a vélemény, hogy a 
legfontosabb tudás abban rejlik, 
hogy az információt hol kell ke-
resni. A tényeket és a faktográfiai 
tudást másodlagosnak tekint-
jük, mint ahogy azt a készséget 
is, amely a tényeket, faktumo-
kat szintetizálja, integrálja vagy 
akár értékeli. Mégis, az adat jelle-
gű információk fontosságát nem 
kérdőjelezhetjük meg. Mindezek 
megismerése, rögzítése és elsajá-
títása sokszor nehézkes és gyak-
ran magolással valósul meg.

Viszont amennyiben a tanu-
lás folyamatát a diák megnyilvá-
nulásában történő állandó válto-
zásként értelmezzük, akkor a ma-
golással történő tanulás eredmé-
nyét figyelve sok esetben nem te-
kinthető tanulásnak. (1) 

Mint ahogy azok a tanórák 
sem, amelyek során a tanulás a 
tömérdek információ elsajátítá-
sára irányul, egy idő után unal-
massá és fárasztóvá válhatnak, 
és beindíthatják az agy védelmi 
mechanizmusát. Ilyenkor az órák 
unalmasakká válnak, a tantermek 
pedig hálószobákká alakulnak. (2)

Tony Buzan szavaival élve 
„your brian is like a sleeping giant 
– az agyunk egy szunnyadó óriás 
(szabad fordítás)”, amelynek lehe-
tőségeit korlátok közé szorítjuk. 
Hogyan szabadítsuk fel agyunk 
potenciálját?

A jelenlegi agykutatás pszi-
chológiai és idegfiziológiai as-
pektusait figyelve a kutatási ered-
mények arra mutatnak rá, hogy a 

hagyományos oktatás és a tanu-
lás közben alkalmazott jegyzet-
készítés és információ lejegyzésé-
nek módszerei nem felelnek meg 
a mai információs társadalom ki-
hívásainak. Annak ellenére, hogy 
az agykutatás során szerzett is-
meretek 95%-a már rendelkezé-
sünkre áll, és az adott ismeretek 
alapján kezünkben van az a tu-
dás is, amely segítségével hatéko-
nyabban ki tudnánk használni az 
agy kapacitását. Mégis „a mai pe-
dagógia alig ismeri, és szinte alig 
használja azokat az értékes isme-
reteket” (2). 

Csupán néhány lelkes tanító 
és tanár keresi az utat a hatéko-
nyabb módszerek megismerésé-
hez és alkalmazásához.

Az emberi agy az új isme-
retek elraktározásában egy az 
adott, meglévő ismereteken ala-
puló struktúrákat használ alapul, 
azokba épít be. A meglévő isme-
retek struktúrája ezáltal bővül, és 
az új ismeret a korábban szerzett 
ismereteken keresztül, megfelelő 
társítás alkalmazásával hozzáfér-
hető. Az asszociációk, képzettár-
sítások sok esetben hatékonyab-
bá teszik a tanulást és a megis-
merést, ugyanakkor a memória-
fejlesztésében is rendkívül hasz-
nosnak bizonyulnak. (3)

A tanulási módszerek szak-
értői már régen rámutattak arra, 
hogy az aktív, személyes részvétel 
segít éberen tartani a figyelmet. 
Ezt kutatások is bizonyították.

„Erősen segíti a tanulást, ha az 
egyén saját gondolataira fordítja 
le a tanulnivalót. Ha saját gondo-
latainkhoz kapcsoljuk a tanulniva-
lót, akkor saját útjaink mentén he-
lyezzük el, saját asszociációink sze-
rint raktározzuk el és saját rendsze-
rünkben tároljuk. Így előhívás ese-

tén, széles autópályán száguldha-
tunk a szükséges tudásért.” (2)

Carl Rogers idézetét értel-
mezve: a tanulás nem az, amit a 
diákokon végrehajtunk, hanem 
az a folyamat, amit a diákok saját 
magukon végrehajtanak. 

A gondolattérkép

A gondolattérkép módsze-
rének alkalmazása az aktív tanu-
lás/tanítás egyik hatékony esz-
köze. „… olyan vizuális eszköz, 
amelynek segítségével egy közpon-
ti téma köré rendezhetjük az infor-
mációt” (3)

Eszköz, mely lehetőséget 
nyújt az ismeretegységek, cso-
portok, egészek, struktúrák és 
azon belüli asszociációk összetett 
képének formálására. Az ilyen ha-
tékony tanulási és memóriafej-

lesztési módszer segítséget nyújt 
az új ismeretek megértésében, a 
meglévő ismeretekkel való össze-
hangolásában, mint ahogy azok 
felidézésében és egy globális is-
meretkép tudássá való kialakítá-
sában.

A gondolattérkép jellemzői:

A gondolattérképek 3 kate-
góriáját különböztetjük meg:

1.  Pókháló, amely egy közpon-
ti fogalmat helyez a közép-
pontba, és hozzá kapcsolód-
nak a további fogalmak.

2.  Hierarchikus térkép, a fogal-
mak alá- és fölérendeltségét 
is ábrázolja.

3.  Rendszer- térkép, a fogalmak 
hierarchikus rendszerében to-
vábbi fogalmak összekapcso-
lódását is jelzi.

1. ábra Pókháló elrendezésű gondolattérkép
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Felhasznált irodalom:
1.  anonym. Web portál ZŠ a MŠ Oravská lesná. [Online] [Dátum: 17. Március 2012.] http://www.zsoravskalesna.sk/Dokumenty/ProjektESF/Prednasky/Bloomova%20revidovana%20

taxonomia%20-%20kladenie%20otazok.pdf.
2.  Gyarmathy, É. Gondolatok térképe. diszlexia.hu. [Online] 2001. [Dátum: 19. Áprílis 2012.] http://www.diszlexia.hu/mindmaptani.pdf.
3.  O´Brien, D. Memória fejlesztés a nyolcszoros memória világbajnok módszerével. s.l. : Trivium Kiadó, 2011. ISBN 978 963 9711 79 2.
 Az illusztráció és példaként alkalmazott gondolattérképek a szerző által hivatalosan megszerzett iMindMap programban készültek. (http://www.thinkbuzan.com/hu)

A gondolattérkép alkalma-
zása az oktatásban

A gondolattérkép „alkalmaz-
ható az emberi tevékenységek bár-
mely területén, ahol tanulásra, tisz-
ta gondolkodásra van szükség”. (2)

A gondolati térkép, mint a ta-
nulás és a tanítás hatékonyságát 
elősegítő módszer egyformán 
ajánlott diák és tanár számára, a 
tanulás illetve tanítás eredmé-
nyessége érdekében.

Tanulás
•	 egy-egy	 tananyag,	 szöveg-

rész feldolgozása, 
•	 vers	megtanulása,	
•	 szakkönyv	 elolvasása,	 kijegy-

zetelése,
•	 fogalmazás	rögzítése,	
•	 előadásra	való	felkészülés	stb.	

Tanítás
•	 tananyag	feldolgozása	(rend-

szerezés, összefüggésekre 
való fókuszálás);

•	 előzetes	ismeretek	felmérése;
•	 számonkérés	egy	fajtája;
•	 szervezés,	 tervezés	 (pl.	 óra-

vázlat, projektmunka, cso-
portmunka…); 

•	 kreatív	gondolkodás;	
•	 ö t l e t r oham/ö t l e t bö r z e	

(brainstorming);
•	 poszter	készítés	stb.

A gondolattérkép készíté-
sére alkalmas szoftverek

Napjainkban már a gondo-

lattérkép készítése is történhet 
szoftverek segítségével. Közülük 
a FreeMind az, ami szabadon ter-
jesztett verzió, és az interneten 
ingyenesen letölthető. A töb-
bi a licenc megvásárlásával vagy 
demo verzióban használható.

l FreeMind 

l ConceptDraw 

l iMindMap 

l VisualMind 

l XMind 

l Edraw MindMap 

l Mindomo 

l Visual Understanding 
Environment

 stb.

Összefoglalás

A módszer használata egy-
szerű, alkalmazása sokrétű, és va-
lójában elegendő, ha a tanár kel-
lő rendszerességgel alkalmaz-
za a gondolattérképet az oktatás 
során, a diákok számára egy idő 

után természetessé válik az in-
formációk térképszerű ábrázolá-
sa, ami tanult, de egyben hasznos  
attitűddé válhat a számukra.

Nincs „jó“ és „rossz“ gondolat-
térkép, hiszen minden interpre-
táció egyéni gondolkodást tük-
röz, mint ahogy nincs „kezdete“ 
és „befejezése“, hiszen egy állan-
dóan, formálódó és fejlődő tudá-
son alapszik. 

Szarka Katalin

2. ábra Hierarchikus elrendezésű gondolattérkép 3. ábra Rendszer elrendezésű gondolattérkép

4. ábra Poszter
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Mi a véleménye arról, 

hogy Dušan Čaplovič oktatásügyi 

miniszter szerint  kizárólag a 2,0 

(az eredeti elképzelése szerint 1,5-ös) 

átlagot vagy annál jobb tanulmányi 

eredményt elérő tanulók ülhetnének 

a gimnáziumok padjaiba?

Pedagógusfórum  n  Körkérdés

Szerkesztőségünk nevében az adatbázisunkban szereplő alapiskolai és középiskolai igazgatóknak, illetve ok-
tatási szakembereknek tettük fel az alábbi kérdést. Kérdésfeltevésünk idején még nem volt ismert a miniszter 
úr módosítása, ezért a válaszokban meghagytuk az 1,5-ös átlagot, a 2,0-át zárójeleztük.

– szerk. –

Nincs könnyű helyzetben a miniszter úr: 
1. Néhány évtizeddel ezelőtt Szlovákiában évente 90 ezer 

gyerek született, ez azt jelentette, hogy az alapiskola 9 évfolya-
mában és a középiskola 4 évfolyamában országosan 13x90 ezer, 
azaz 1 170 000 diák tanult egy időben. A mostani születési mu-
tatók évente kb. 50–60 ezer újszülöttről számolnak be, ami azt 
jelenti, hogy a 13 alap és középiskolai évfolyamban nemsoká-
ra legalább 13x60 ezer, azaz 780 000 diák vagy 13x50 ezer az-
az 650 000 diák fog tanulni. A különbség elrettentően nagy, hi-
ányozni fog, hiányzik majd 400–500 ezer diák. Alapiskoláink 
már úgy-ahogy túlélték ezt a demográfiai cunamit, de középis-
koláink vergődése csak most fog tetőzni. Sajnos, ez az egyszerű 
matematikai kényszerűség okozza majd azt, hogy az iskolai há-
lózat komoly racionalizációja elé nézünk. Bár az alapiskola alsó 
tagozatát és az óvodát minden kisközségben, ha lehet, fenn kell 
tartani, a felső tagozatos oktatást, egy-egy mikrorégió megegye-
zése szerint, a központi falvakban kéne biztosítani. Ehhez, ter-
mészetesen, szükség lenne az iskolabusz-hálózat kialakítására, 
hogy minden diák számára lehetőség legyen gyorsan és bizton-
ságosan eljutni iskolájába. A téma érzékenysége miatt ezt a lé-
pést feltehetően alapos társadalmi vitának kellene megelőznie.

2. Több olyan járásunk is van, ahol 2–4 magyar gimnázium 
is működik, ill. kis hatósugarú körben van több belőlük. El kel-
lene gondolkodni azon, hogy nem túl nagy luxus-e ez számunk-
ra? Ha csak iskoláink száma lesz magas, de nem nyújtunk kon-
kurenciaképes tudást, akkor a több talán kevesebb.

3. Változtak az iskolatípus-preferenciák is. A diákok legin-
kább a szakiskoláktól, szaktanintézetektől (egykori „SOU”) for-
dultak el, tehát nagymértékben csökken a leendő mesterem-
berek száma. Egy társadalom – Demján Sándor magyarországi 
nagyvállalkozót idézve – nem működhet, ha az okosok és a szor-
galmasok aránya nem megfelelő.

4. Visszatérve a kérdéshez: A Selye János Gimnáziumba idén 
160 diák jelentkezett, közülük 135-en teljesítették az 1,5-os át-
lagot, (a válaszadás óta a miniszter úr 2,0 átlagra módosította 
eredeti elképzelését – szerk.) és 105-en be is iratkoztak iskolánk-
ba. Személy szerint nem tartanám jó ötletnek, ha átlaghoz köt-
nénk a gimnáziumba való jelentkezés lehetőségét. Legyen kö-
telező felvételi, és csak pl. versenyeredmények alapján lehessen 
bejutni felvételi vizsgák nélkül. A központi statisztikák  – www.
minedu.sk – arányát tekintve nincs több gimnazista Szlovákiá-
ban, mint a fejlett Európai Uniós tagállamokban, beleérte a mi-
niszter úr által gyakran emlegetett Finnországot is.

Andruskó Imre, Selye János Gimnázium

„Szeretem” ezeket a számokhoz kötött kitételeket. A véleményem 
erről teljesen más. 

Szerintem az a szándék, hogy bizonyos eredményhez kössék a gim‑
náziumokba való bejutást, nem más, mint a diákok állampolgári joga‑
inak – vagyis a szabad iskolaválasztás jogának, az egyenlő esélyek biz‑
tosításának – súlyos korlátozása. Egy középiskolába felvételiző tanu‑
ló még gyerek. Azt tudjuk, hogy mindenkinek más az érési ideje. Van 
olyan, aki még ebben a korban nem érett az egyenletes teljesítményre. 
Középiskolában azonban hirtelen beérik, és hihetetlen dolgokat képes 
produkálni. Ilyesmit nem lehet bizonyos átlagokhoz kötni, mert akkor 
nem vesszük figyelembe a gyerek személyiségének a fejlődését. Sok ki‑
váló képességű, de az adott időszakban még nem kiváló teljesítményű 
gyerektől vehetjük el a lehetőséget. Természetesen ez fordítva is igaz le‑
het. Például nagyon jól teljesített középiskola előtt, de csak ennyi volt 
benne, középiskolában már nem tud teljesíteni. Elveszi olyantól a he‑
lyet, aki esetleg potenciális tudós lehet, hiszen éppen az ő teljesítmé‑
nyük nagyon egyenetlen.

Hiszem, hogy ez a pedagógusok jó részének tetszik, mert akkor a 
gyengébb képességű gyerekek nem a  gimnáziumban kötnek ki, hanem 
szakiskolákba mennek. Megszabadul tőlük az iskola, mert átpasszol‑
ja őket egy alacsonyabb nívójú iskolaformába. Másrészt ez az államnak 
nagyon jó, mert nem kell annyi értelmiségi, oda jusson be a legjobb ké‑
pességű. Éljen az elitképzés! Az elitképző gimnáziumoknak ez nagyon 
tetszik, mert a saját imázsukat erősíti az állam ezzel a szándékkal. Kivá‑
lóak lesznek, de – sajnos – nagyon kevesen.

Az én lelkem tiltakozik az efféle szegregáció ellen, mert ismerem a 
környezetem adta lehetőségeket, és az iskolánk se elitképző. De esélyt 
adunk a nem kitűnőknek is, akik általában rendesen teljesítenek, és 
gondolom így teljesítenének majd az érettségin is. Egy kicsit meg kell 
küzdeni velük az igaz, de igazi pedagógiai sikereket lehet elérni. A leg‑
fontosabbnak én az esélyek biztosítását látom, és nem azt , hogy az ál‑
lam hatalmi szóval döntse el, kinek hova kell járnia!

Megoldásként azt javasolnám, hogy legyen felvételi vizsga, (mert 
ugye, az adott érdemjegy minden iskolában mást takar) ahol szigorú‑
an vennék a szigorú körülmények között megíratott Tesztelés9 ered‑
ményeit, (pl. 85‑90%) és minden középiskola önállóan dönthessen az 
eredmény figyelembevételével, hogy kit vesz fel.

 Így is lesz szelekció, de nem állami, hanem intézményi szintű. Ez 
jóval kevésbé sérti a gyerek állampolgári jogát. 

Fekete Irén, igazgatóhelyettes,  
Móra Ferenc Alapiskola, Nemesócsa

Az 1,5-ös (2,0) átlaghoz röviden csak annyit: a mi 

régiónkban – Ipolyságra gondolok – mindkét gimnázi-

um belerokkanna. Nincs gyerek, ha nem vehetnék fel 

a közepes képességű gyerekeket, bezárhatnák az isko-

lát. (Hozzátenném, hogy a közepes jegyekkel rendelke-

ző tanulóból, ha összeszedi magát, még lehet jó tanuló). 

1,5 (2,0) alatti átlaggal persze a színvonal emelkedhet-

ne (!?), elég tanuló esetében. Erre viszont esély sincs. 

Sok jelentkező, túljelentkezés esetén szuper, de nem hi-

szem, hogy ez lenne a trend. Mindenütt hasonló cipő-

ben járnak – kevés a gyerek.

Molnár Barnabás, Ipolyi Arnold Alapiskola, Ipolybalog
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Van ebben valami. Vagyis 
volt, amíg a világ fel nem gyor-
sult, amíg a tudás alapú munka 
meg nem jelent, amíg a manu-
álisan végzett munka töltötte ki 
a munkavégzés nagy százalékát. 
Ma, amikor a szellemi munka do-
minanciája érvényes a munkafo-
lyamatokban, ez az állítás nem ér-
vényes. A valamikori és a mai is-
kola erősen szelektív (volt), nem 
számol, nem veszi tekintetbe a 
gyermek mentális érését, korán 
kényszerít pályaválasztásra.

Szlovákiában – sajnos – nem 
zajlott le a közoktatásban az a fo-
lyamat, ami többek között Len-
gyelországban is, hogy megnyúj-
totta volna az alapozó szakaszt 
hat évre, amire ráépült az általá-
nos képzést nyújtó 3, majd erre 
a középiskolai 4 év. Arról a folya-
matról is lekéstünk, hogy 18 éves 
korig kötelezővé tettük volna 
az iskolalátogatást, amivel több 
problémát lehetett volna egy-
szerre orvosolni, illetve kezelni. 
Az, hogy manapság a teljes tanu-
lói populáció magas százaléka le-
érettségizik, lehetőséget ad min-
denkinek arra, hogy tudatosan át-
gondolja és megtervezze a jövőt.

Tekintetbe véve a tanulók kü-
lönböző mentális érését, a szelek-
ciót teljesen ki kell zárni a közok-
tatásból. Mindenkinek volt nem 

is egy olyan osztálytársa, tanítvá-
nya, akiről senki nem hitte, hogy 
főiskolát végez majd.  Olyan ta-
nítványaink is voltak, akik végig 
tiszta egyessel sem mentek főis-
kolára. A teljesítményt megha-
tározó akarati tulajdonságok fej-
lettsége és a motiváció erőssé-
ge felülírják az adottságokat, a 
mentális képességeket. A teljesít-
mény és az idő közötti összefüg-
gés meghatározója lehet a tanu-
ló előrehaladásának. Míg okta-
tásügyünk filozófiája az alapozó 
szakaszban nem a tevékenység 
alapú készségfejlesztés, hanem 
a gyors ismeretszerzés, ez meg-
bosszulja magát. Oktatásügyünk 
elvárja az első osztályostól, hogy 
karácsonyra olvasson és írjon, ha 
nem, akkor a leminősítés kategó-
riájába kerül. A reformpedagógia 
alapgondolata, hogy az idő meg-
hozza a gyermek érését, a peda-
gógusnak azon kell fáradoznia, 
hogy minél több mentális ké-
pességet fejlesztő tevékenység-
gel kínálja meg őt a fejlődés fázi-
sában, illetve pozitívan motiválja 
a tanuló minden tevékenységét.  
Németországban és a Skandináv 
országokban az egységes iskola 
(gesamtschule) a gyermek fejlő-
dését egységes egészként kezeli, 
amelyre az érettségi tesz pontot. 
Így biztosítva van a tanuló egyéni 
haladása, mert minden gyermek 

fontos része a rendszernek. A 
gyermek mentális (és fizikai) fej-
lődésén van a hangsúly, nem az 
enciklopédikus tudáson.  Ebben 
a rendszerben a tanulót eljuttat-
ják képességei optimális szintéjé-
re, itt a kritériumorientált fejlesz-
tés és mérés áll a pedagógia kö-
zéppontjában. 

A tehetség kibontakozása 
szempontjából sem mellékes, a 
tanuló megfelelő iskolaválasztás 
alapján adottságainak megfele-
lő helyzetbe kerül-e. A tehetség 
(nem az, aki mindenből egyes!!!) 
kibontakozása látens folyamat, 
ami devianciában (is) mutatko-
zik meg. Az ilyen tanulót az isko-
la könnyen viselkedészavaros-
ként értelmezi, a középiskolától 
eltanácsolja. A tehetség egy te-
rületen megmutatkozó jeleit kez-
detben sem a szülő, sem az isko-
la nem tudja jól értelmezni. Az 
ilyen gyermekek kimaradva a kö-
zépiskolából – elkallódnak, holott 
többre voltak hivatva. Csak a bá-
torítás, a motiváció, a megfelelő 
tanulási környezet hiánya vetet-
te őket vissza. Minden tehetsé-
gért, minden gyermekért kár, aki 
ebbe a kategóriába kerül. Nekik is 
ott van a helyük a gimnáziumban.

Egy meghatározóan motivált 
közegbe bekerülve a tanuló pers-
pektívát, jövőképet találhat ma-

gának, ami a motivációk sorában 
is előkelő helyet foglal el.

Nem az enciklopédikus tudás 
a mérvadó egy középiskolai fel-
vételikor, hanem a tanuló gon-
dolkodásának érettsége. Mivel a 
Monitor 9 nem a kompetenciákat 
méri, semmi jelentősége nincs a 
továbbjutás szempontjából, sem-
miről nem ad valós képet.  Mai 
formája teljesen fölösleges. (Más 
kérdés a PISA-mérés!) Egy beszél-
getés alapján azonban már kör-
vonalazódhat, a tanuló mit gon-
dol saját jövőjéről (nem pályájá-
ról!). 

Amit a jelenlegi oktatási mi-
niszter tervez, az nem XXI. száza-
di irány. Ma nem a kirekesztésről, 
hanem a befogadásról kellene in-
kább beszélni. 

A témának a szlovákiai ma-
gyarság mentális és szellemi fej-
lődését érintő jövőképéről még 
nem is szóltam. Ebben a szelektá-
lásban, a művelődéstől való „eltil-
tásban“ egy nemzetrész veszhet 
el, hiszen tehetségeinket, értel-
miségünket így is elszívja Nyugat. 
Egy további, modernkori „értel-
miségi lefejezés“ nem nyújt építő 
jellegű jövőképet senkinek.  Ezért 
is kell harcolni egy rossz és kire-
kesztő gondolat ellen.

Ádám Zita

A mai gazdasági és demográfiai helyzetet tekintve az alapelgondolással egyetértek, an-
nak ellenére, hogy ez a lépés bizony veszélyezteti saját intézményünket is. Azonban csak ak-
kor lesz jövője ennek az intézkedésnek, ha nemcsak a gimnáziumok szintjét fogja érinteni. 
Véleményem szerint vissza kellene vezetni a kétszintű érettségi vizsgát, hiszen már most is 
óriásiak a különbségek az egyes iskolatípusok végzőseinek reális tudásszintjei között, még-
is egyenrangú érettségi bizonyítványt kapnak, amellyel bizony sok esetben továbbfolytatják 
tanulmányaikat. Ha újra megkülönböztetnénk a szinteket, lehetne beszélni arról, kit is ve-
szünk fel.

Másik vonzata a szintemelésnek a felsőoktatási törvény megnyitása lenne, ami egy na-
gyon kemény dió. Számomra nagyon furcsa, amikor egy iparista jelentkezik történelem szak-
ra, vagy egy érettségizett szakács magyar nyelv és irodalom szakra. Nem ítélkezem, de ak-
kor minek „gürizzen” a gimnazista? Mindenkiből nem lehet orvos, meg ügyvéd, ahogy azt 
a legtöbben elképzelik-elvárják a gimnáziumot végzett embertől. A gimnázium a legmaga-
sabb fokú, általános tudást nyújtó intézmény, ahonnan a diák bármiféle egyetemen megáll-
ja a helyét. A szakközépiskola legyen szaktantárgyakkal foglalkozó intézmény. Egy olyan is-
kola, amely – ha valaki már kiskorától tudja, mi szeretne lenni – alaposan felkészítené a di-
ákokat az abban a szakban való, akár főiskolai továbbtanulásra. A valamikori szakmunkás-
képző iskolák végzettjei pedig legyenek jó szakemberek, akikre nyugodtan lehet lakás át-
alakítást, kerítéskészítést, festést stb. bízni, mert olyan gyakorlattal fognak rendelkezni. Nem 
egészséges, mikor a kormány művileg fokozza az egyetemet végzett emberek számát, miköz-
ben a reális tudásszint minden intézményben csökken.

Az említett szerepleosztás esetében semmi kifogásom az átlagok bevezetése ellen. Addig 
viszont diszkriminatívnak és a kis létszámú (akár magyar, akár szlovák) gimnáziumok meg-
szűnésének tartom.

Peternai Zsuzsa, Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár

Jó lenne, ha oktatási miniszte-
rünk végiggondolná, mit sze-
retne az iskolaügyben elérni. 
Van egyáltalán koncepciója? 
Az tény, hogy annyi középis-
kolánk, egyetemünk van (kell, 
nem kell), mint égen a csillag. 
A mi kerületünkben (Kassa) 
36 gimnázium és 80 szakkö-
zépiskola működik. Néha a 
kevés többet ér. A lehető leg-
különbözőbb módszerek-
kel győzködjük a diákokat és 
szüleiket, hogy a mi iskolánk 
a legjobb. Sajnos, már olyat 
is hallottam, hogy a normális 
gyerek gimnáziumba jár. Le-
gyünk őszinték! Így nagyon 
kevés középiskola tudja majd 
tartani a színvonalat. 
Nem hiszem, hogy a  2,0 átlag 
segíteni fog a szakközépisko-
lákon. Én a központi felvételi 
vizsga mellett voksolnék.                                                                    

Válent Katalin, Szakkay József 
Szakközépiskola, Kassa



12 Pedagógusfórum  n  Körkérdés

A gimnáziumok feladata, hogy diákjaikat felkészítsék 
az egyetemi tanulmányokra. Fontosnak tartom, hogy a 
gimnáziumokba a lehető legjobb képességű tanulók 
jussanak be, de a tanulmányi kritérium szigorítása túl-
zott. Az egyes alapiskolák osztályzási kritériumai nem 
egyformák, így előfordulhat, hogy a gyengébb átlagú 
tanuló tudásszintje jóval magasabb, mint egy más is-
kola tanulójáé, bár a tanulmányi átlaga jobb. Az adott 
alapiskola színvonala viszont csökkenhet az által, ha a 
gimnáziumba készülő tanulói számára mindenáron meg 
akarja tartani a kívánt átlagot. 

Bugár Gabriella, Corvin Mátyás AI, Somorja

Az én véleményem, hogy nem rossz ötlet. Ugyanis nagyon sok olyan tanulót vettek már fel gimnáziumokba, 

akinek képessége és tudása szerintem/szerintünk nem volt gimnáziumi szintnek megfelelő. A tapasztalat azon-

ban azt tükrözi, hogy minden iskola ragaszkodik az oda jelentkező  gyerekhez. Ezért is vettek fel tanulókat nem-

csak a gimnáziumokba, de az egyes szakközépiskolákba is. Mindegy volt a tanulmányi átlag eredménye. A nor-

matív rendszeren kellene változtatni – akkor a színvonal is megváltozna. 

Részemről ennyi. Krommel Gabriella, Pongrácz Ágoston Alapiskola, Negyed

Jónak tartom a szándékot, hogy a gimnáziumokba a legki-
válóbb tanulók kerüljenek. Ezzel párhuzamosan újra nagyobb 
érdeklődésre tarthatnának számot a szakközépiskolák is. 

Ugyanakkor  tény, hogy  a középiskolákat  demográfiai hul-
lámvölgy sújtja, minden tanulóra szükségük van, a felvételi 
gyakorlatilag megszűnt, illetve formalitássá vált, válogatásról 
szó sincs. 

A teljes középiskolai hálózat megmaradása is bizonytalan, 
annyira kevés a diák. A jelenlegi helyzetben ilyen kritériumokat 
szabni gimnáziumi osztályok, tanári állások megszűnését von-
hatja maga után.

A miniszter úr által említett tanulmányi  átlag nem minden-
ütt jelent egyazon tudásszintet, továbbá kérdéses, hogy mely 
tárgyak átlagát veszik figyelembe.  Vannak iskolák, ahol min-
den tantárgyat osztályoznak, másutt nem.

Véleményem szerint először a szlovákiai oktatásügy  átfo-
gó, hosszú távú, sürgős rendezésére lenne szükség (annak  
minden anyagi vonzatával együtt), és annak részeként kerül-
hetne bevezetésre a fenti javaslat.

Vörös Mária,  Jókai Mór Alapiskola, Komárom

Az 1,5-ös (2,0 szerk.) átlag, mint tudjuk iskolánként eltérő tudást takar. Nem vagyok benne biztos, 

hogy ennek alapján pontosan meg lehet mondani, ki az, aki gimnáziumba való és ki nem.

Attól, hogy valakinek esetleg gyengébb jegyei vannak egy adott tantárgyból és ezen oknál fogva  az 

1,5-ös (2,0 szerk.) átlagnál rosszabb az előmenetele, még más tantárgyból lehet kiugróan tehetséges is. 

Kár lenne veszni hagyni ezeket a gyerekeket. Hovatovább úgy tűnik, hogy ebben az országban nincs 

szükség gondolkodó emberekre, csak a multik üzemeiben robotoló „rabszolgákra”. 

Kovács Attila, Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája

Nagyon örülnénk, ha csupa jó képességű gyermekkel tudnánk foglalkozni, tehát ha 1,5-ös (2,0 szerk.) átlagig lehetne felven-
ni a tanulókat. Remélve, hogy a reál-beállítottságú diákok átlagát nem befolyásolják több  tized százalékban a nyelvi érdemje-
gyek (vagy fordítva) és, természetesen, ha az érdemjegyek reális értékelést tükröznek – ha erre létezne garancia… (Megjegyzés-
ként írom, hogy egyes alapiskolai igazgatók jelezték, ha kell 1,5-ös átlagú lesz a diák.)

Gondoljuk, ha már van megmérettetés (Tesztelés 9), akkor ennek is meg kellene jelennie a felvételi feltételek között – hogy be-
töltse eredeti feladatát. Igen, 1,5 alatt jobb minőségű az oktatás, viszont magával hozza az alacsonyabb diáklétszámot – a mai fi-
nanszírozási rendszer mellett a kisiskolák fennmaradását nehezíti, sőt lehetetlenné teheti.

Itt szeretném megjegyezni, előnyösebb és biztonságosabb gazdasági mérlegelésben a nagyobb diáklétszámú intézmény, vi-
szont társadalmi szempontból nem lehet elfeledkezni arról az egyéni személyiségfejlesztésről és oktatási módszerekről, amelyek a 
kisebb közösségeknek köszönhetőek, nem beszélve a magyarság megmaradásának bástyáiról. 

Amivel mi még nehezen tudunk egyetérteni az az a tény, hogy bármelyik szakközépiskola elvégzése után a diák szabadon nyer 
felvételt a főiskolákra, egyetemekre, sokszor az adott szakirányú érettségi vizsga nélkül is. Így a gimnáziumok bizonyos esetekben 
elveszítették már eredeti küldetésüket. 

Hogyan tovább? Visszaadni nemcsak átlagban, hanem továbbtanulási lehetőségekben is a gimnáziumok eredeti küldetését.

Decsi Katalin, Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium, Gúta

Nem értek egyet vele, ehelyett inkább állítsák vissza  

a felvételi rendszerét. 

Csölle Teréz, Szabó Gyula Alapiskola, Dunaszerdahely
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Tanulóinkat a Komá‑
romi Selye János Gim‑
náziumból sok minden 
megérintette: a romanti‑
kus épületek, a hangula‑
tos diákkocsmák, a kávé‑
zók, az üzletek, az előke‑
lő polgári házak, a gó‑
tikus dóm, a régi híd 
– összességében a rég‑
múlt és jelen szellemi 
öröksége. 

Az idei, júli‑
usi kiránduláson 

szeretnénk górcső alá venni a vá‑
ros magyar vonatkozású emléke‑
it is. Megkeressük a késő humanis‑
ta protestáns irodalom jelentős alak‑
ja, Szenci Molnár Albert nyomait, 
aki 1563‑ban magyarra fordította 
a Heidelbergi Kátét, amely a refor‑
mátus keresztyén egyház hitvallását 
tartalmazza. Szenci Molnár a német 
kálvinisták leghíresebb, 1386‑ban 
alapított egyetemén végezte tanul‑
mányait, és később is tartotta a kap‑
csolatot a pfalzi udvarral, valamint a 
heidelbergi irodalmi élettel. Túlél‑
ve a városban pusztító pestist, a har‑
mincéves háborút és a nyomort, a 
tudományos élet elismert alakjaként 
átdolgozta Károlyi Gáspár bibliafor‑
dítását. A Heidelbergi Egyetem le‑
véltárának magyar vonatkozású ira‑
tai alapján állítható, hogy az intéz‑

Amikor négy évvel ezelőtt 
először szerveztem diákjaimnak 
nyelvtanulással egybekötött ta-
nulmányutat Heidelbergbe, feltet-
tem a kérdést: Mi teheti számuk-
ra is lenyűgözővé és felejthetetlen-
né ezt a várost? Talán az egykori 
pfalzi választófejedelmek romjai-
ban is csodálatos kastélya, vagy a 
város szellemi és tudományos éle-
tét meghatározó, több mint 600 
éves egyeteme? Diákjaink minden 
alkalommal nagyon megszerették 
Heidelberget, és rabul ejtette őket 
a szinte kézzelfogható harmoni-
kus életérzés, amelyet a  látványos-
ságok, a természet, az egyetemis-
ták a helyi lakosok és a turisták 
sokszöge határoz meg és alakít. 

ménynek fontos szerepe volt a ma‑
gyar református diákok képzésében 
a 16. század második felében és a 17. 
század első évtizedében.

A későbbi évszázadokban is 
több híres magyar egyéniség végez‑
te tanulmányait a Heidelbergi Egye‑
temen: Eötvös Loránd fizikus, aki a 
természettudományok kiváló tudó‑
saitól, Kirchhofftól és Bunsentől ta‑
nult. Lénárd Fülöp, Nobel‑díjas fi‑
zikus, a Magyar Tudományos Aka‑
démia tagja is a Heidelbergi Egye‑
temen szerezte meg a doktorátu‑
sát 1886‑ban, de itt képezte magát 
Lukács György filozófus és Bajcsy‑
Zsilinszky Endre publicista és poli‑
tikus is. 

Az idei, július 7–14. között 
megrendezendő nyelvi tábor és ki‑

rándulás résztvevői délelőttönként 
egy belvárosi nyelviskolában tanul‑
nak német nyelvet, délutánonként 
pedig a város és a környék nevezetes‑
ségeivel ismerkednek. Heidelbergen 
kívül megtekintik Schwetzingen ba‑
rokk kastélyparkját, az UNESCO 
Világörökség részét képező Speyeri 
Dómot és a Technikai Múzeumot, 
valamint Mannheim városát is.

A tétovázóknak, akik részt is 
vennének a programban, meg nem 
is, egy facebookos üzenetet talál‑
tam, amely így szól: „Bejártam már 
a fél világot, de Heidelberg mesz‑
sze veri a többi várost. Menjetek 
Heidelbergbe! Ha tehetitek, tanulja‑
tok ott egy évet. :)“

Szénássy Edit, némettanár, Selye 
János Gimnázium, Komárom
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Állatgyógyászat két világrészen
Dr. Fóthy János arcképe

Dr. Fóthy János azon kalandvá-
gyók egyike, akinek bőven volt ré-
sze a legutóbbi két emberöltő ha-
zai izgalmaiban és az idegen kul-
túrák megismerésében, mindeköz-
ben mindig hű maradt gyökerei-
hez, őseihez, ahhoz a közösség-
hez, amelybe született. Olyannyi-
ra, hogy szülőfaluját, a Garam-par-
ti Oroszkát egy szép monográfia 
megírásával ismerteti meg a nagy-
világgal. 

Emberpróbáló, küzdelmes élet 
jutott ki neki osztályrészül: édes-
apja a Hannover közelében fekvő 
Celle városnál elesett a második vi-
lágháborúban, évtizedek múltán si-
kerül csak felkutatnia végső nyug-
helyét, így félárvaként nőtt fel. 

A háború végjátéka idején, 
1944 őszén lesz szülőfaluja iskolá-
jának a diákja, de csak három hó-
napig: a közelgő front megszakít-
ja tanulmányait. A rémálom a béke 
beköszöntével is folytatódik: a ma-
gyar iskolák bezárása miatt édes 
anyanyelvén nem tanulhat, így éve-
kig nem is látogatja az iskolát. Vé-
gül is két év kihagyás után Orosz-
kán szlovákul elvégzi a harmadik 
és negyedik osztályt, majd ötödik-
től a zselízi magyar alapiskola diák-
ja lesz. Alig kezdi meg tanulmánya-
it a párkányi gimnáziumban, ami-
kor a rideg valóság közbeszól: öz-
vegy édesanyjának munkáskéz-
re van szüksége a családi gazda-
ságban, emiatt otthagyja az iskolát. 
Két éven át osztályrésze a parasz-
ti élet, közben idénymunkásként a 
helyi cukorgyárban is dolgozik. Ál-
mait, hogy állatorvos lehessen, egy 
pillanatig sem adja fel. Amint lehe-
tőség kínálkozik, beiratkozik a Ko-
máromi Mezőgazdasági Techni-
kumba, ahol 1959-ben, huszonegy 
évesen megszerzi az érettségit. En-
nek birtokában beadja felvéte-
li kérelmét a brünni Mezőgazdasági 
Egyetem Állatorvosi Karára. Szóbe-

Különös sors a kisebbségi magyaré: nem kell messzire mennie, hogy kalandos 
életet éljen: elég csak nagyszüleinkre gondolni, akik úgy voltak képesek öt országban 
élni, hogy ki sem mozdultak szülőfalujukból. A későbbi generációk sem panaszkod-
hatnak: a történelem viharaiban sodródva kellett megállni a helyüket. Nem csoda, ha a 
legnagyobb kalandvágyók ahelyett, hogy nyakukba vették volna a világot, otthon ma-
radtak. Akik emellett még némi változatosságra is vágytak, hosszabb-rövidebb idő-
re átruccantak egy másik földrészre. Persze nem Amerikába, ennél sokkal izgalma-
sabb helyek is vannak: például Afrika, az emberi civilizáció jelen tudásunk szerinti böl-
csője, ezen belül is az arab világ, amely több évezredes fejlődése folyamán szerve-
sen épült az egyiptomi és az antik görög-római kultúrára, ami – valljuk be – ránk, euró-
paiakra aligha jellemző, hiszen a középkor csaknem nyolc évszázadra megszakítot-
ta a folytonosságot. 

lije pontos képet ad a cseh toleran-
cia fokáról: csehül nem tud, szlová-
kul sem sokkal többet. A bizottság 
elnöke, a biokémikus Janeček pro-
fesszor a világ legtermészetesebb 
módján odahívatja magyarul tudó 
kollégáját, hogy értékelje a felvételi-
ző magyarul elmondott válaszának 
helyességét. Mint oly sok esetben, 
ezúttal is bebizonyosodik, hogy az 
európai gondolkodású elmék szá-
mára a legfontosabb a tárgyi tu-
dás: a nyelvi problémákkal küsz-
ködő, ám annál alaposabb tudás-
sal rendelkező Fóthy Jánost felve-
szik az ország egyik legrangosabb 
intézményébe, ahol 1965-ben ve-
heti át állatorvosi oklevelét. 

Szakmai gyakorlatát a Felső-
Csallóközi Illésházán kezdi. De már 
ekkor is azon töri a fejét, hogy a ha-
zai kalandok mellett a világot is kö-
zelebbről megismerje. Erre az igazi 
alkalmat a külföldi kiküldetés nyújt-
hatja, amikor az ember egy idegen 
nép kultúráját, szokásait, életmód-
ját is közelebbről megismerheti. A 
korabeli viszonyok között csak arra 
volt lehetőség, hogy a fejlődőnek 
nevezett, ráadásul barátinak tekin-
tett országokba juthattak el a hazai 
szakemberek. Ezek közé tartozott 
a világ egyik legnagyobb országa, 
a negyed európányi Algéria, amely 
sajátos módon ötvözte a szociá-
lis állam elemeit ősi szokásaival és 
vallásával, az iszlámmal. Fóthy Já-
nos egy térben és kultúrában na-
gyon távoli, új világot ismert meg 
ebben a hatalmas afrikai ország-
ban, ahol már a puszta méretek is 
lenyűgözőek: kezdetben, két éven 
át a Tenes járás, majd három évig 
El-Asnam, az egykori Orleansville 
megye fő állatorvosa; hazai fogal-
maink szerint az előbbi esetben 
nagyjából egy kerületet, az utób-
binál fél Szlovákiát érthetünk alat-
ta. Mosolyogva meséli, hogy legkö-
zelebbi munkatársa tőle százhet-

ven kilométernyi távolságban fej-
tette ki tevékenységét. Ötévnyi ki-
küldetése számtalan mozzanatát, 
izgalmait, sokszor emberpróbáló 
eseményeit épp napjainkban rögzíti 
írásos formában. Közben nem ke-
rülték el a külföldi munkavállalással 
járó mindennapi nehézségek. Ezek 
egyike volt, hogy gyermekei a helyi 
cseh iskola diákjai voltak, így ezen 
a nyelven kellett elsajátítaniuk egy 
sor fontos ismeretet. Magyar tanít-
tatásukra ekkor is – otthoni körül-
mények között – feleségével, Már-
tával együtt nagy gondot fordítot-
tak. Így teljesen természetes volt, 
hogy hazatérésüket követően ma-
gyar iskolában folytatták tanulmá-
nyaikat.

Fóthy doktor ekkor már a 
Somorjai Állategészségügyi Köz-
pont fő állatorvosaként működött. 
Nyelvtudását szakmai vonalon is 
kamatoztatta: a cseh és szlovák 
szakirodalom magyar fordításainak 
szakszerű bírálatáért 1985-ben a 
Szlovák Irodalmi Alap különdíjjal ju-
talmazta. 

Bár soha sem volt semmi-
lyen pártnak a tagja, a magyarsá-
gért kifejtett munkából alaposan 
kivette a részét: Illésházán a Cse-
madok alapszervezet alelnöke volt, 
Somorján 1979-től a városi veze-
tőség tagja, 1992-től két éven át 
a Dunaszerdahelyi Járási Bizott-
ság elnökének feladatait is ellátta. 
1990-től nyolc éven át a somorjai 
képviselőtestület tagja, 1994-től 
1998-ig a város alpolgármestere. 
1992–1994 között a Szlovák Nem-
zeti Tanács képviselője a Magyar 
Kereszténydemokrata Mozgalom 
színeiben. A magyarságért vég-
zett munkája elismeréséül 1992-től 
négy éven át a Magyarok Világszö-
vetségének választmányi tagja volt, 
1994-től napjainkig a Rákóczi Szö-
vetség Somorja és Vidéke Célalap 
elnöke. 

Fóthy János egyike azon hazai 
magyar értelmiségieknek, akik vi-
gyázó szemüket az anyanyelvi ok-
tatásra vetik, aki, ha veszélyt érez, 
meghúzza a vészharangot. Erről a 
hazai és külföldi sajtó hasábjain, 
rádiós és televíziós szereplései al-
kalmával minden esetben tanúbi-
zonyságot tesz. Ide vonatkozó né-
zetein valamennyiünknek, minden 
magyar szülőnek érdemes komo-
lyan elgondolkodnia, tanácsait, ja-
vallatait megfogadnia: „A gyereket 
azért íratjuk iskolába, hogy ismere-
teket szerezzen. Az ismeretek meg-
szerzéséhez pedig a legjobb, leg-
egyszerűbb eszköz az anyanyelv. 
Ez a pedagógiai alapelv már év-
századokkal korábban – Comenius 
óta – ismeretes volt. A pszicholó-
giában járatlan szülők nem tudato-
sítják, hogy szerencsétlen gyereke-
iket olyan érzelmi és értelmi világot 
romboló stressz hatásnak teszik ki, 
amelynek következménye a kisebb-
rendűségi érzés, az identitászavar 
és a gyökértelenség. A szlovák ok-
tatási nyelvű iskolák növendékeinek 
csak mintegy harminc százaléka jut 
el az érettségiig. A Szlovákiában élő 
magyar értelmiségiek mintegy ki-
lencven százaléka anyanyelvén ta-
nult és közülük több parlamen-
ti képviselő, miniszter, nagykövet, 
EU-képviselő, vállalkozó került ki”. 

A tények – ahogy azt dr. Fóthy 
János is vallja – makacs dolgok. 
Józan ember mérlegeli őket, azok 
szerint cselekszik. A hagymázban 
élő nem biztosan. Csak az a kér-
dés, hogy megéri-e. Szabad-e vé-
teni, bűnt elkövetni gyermekeink-
kel, unokáinkkal szemben? 

Egy szülő tehet a gyermeke 
akarata, a gyermeke érdeke ellen 
még akkor is, ha a kiskorú joga-
it nemzetközi egyezmények szava-
tolják. Amelyeket egy demokratikus 
államban be szoktak tartani.

Ozogány Ernő
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Az Anyák napja világ-
szerte fontos nap, amelyen 
az anyaságról emlékezünk 
meg. A különböző országok-
ban más és más napokon ün-
neplik, Magyarországon és 
mi, magyarok május első va-
sárnapján ünnepeljük. Az 
anyák megünneplésének tör-
ténete az ókori Görögország-
ba nyúlik vissza. Akkoriban 
tavasszal tartották Rheának, 
az istenek anyjának, és vele 
együtt az édesanyák tisztele-
tére ajánlott ünnepet. A tör-
ténelem során később is vol-
tak olyan ünnepek, amikor az 
anyákat is felköszöntötték.

Az anyák napi köszöntés 
fontos dolog, s nemcsak  az 
anyának fontos. Fontos a gyer-
meknek, aki egy napra egy ki-
csit megáll és elgondolkozik, 
hogy mennyi szépet és jót kap-
hatott már az édesanyjától. 
Mennyire szereti az édesanyját, 
s miért is szereti őt valójában.

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium folyosóit 
a napokban kreatív gyermekrajzok díszítették.

Nyitra megye önkormányzata a Drogellenes euró-
pai hét alkalmából 2011 novemberében meghirdette a 
„Plagát roka/Az év plakátja“ elnevezésű verseny 7. év-
folyamát az alap- és középiskolás tanulók számára.

A verseny védnöke doc. Ing. Milan Belica PhD. 
volt. Az idei évfolyamban 2 témából választhattak a 
résztvevők:

1.	 Mindenki	maga	rajzolja	a	saját	életét

2.	 Nézzük	női/férfi	szemmel	a	világot	–	van	kü-
lönbség?

A verseny 2 kategóriában zajlott: számítógépes gra-
fika és képzőművészeti technikák.

184 diák munkáját értékelte a szakmai zsűri, a leg-
ötletesebbekből vándorkiállítás készült, amely május 
18-ig volt megtekinthető intézményünkben.

Bédi Andrea,  Pázmány Péter Gimnázium

Gondold újra! 

jelszóval állatvédelmi napot hir-
dettünk gimnáziumunkban. 
Négyen végzősök, négy té-
mában mélyültünk el, s ezek-
ből rövid előadásokat tartot-
tunk iskolatársaink számára: 
szó esett az állatkísérletekről, 
a szőrméről, a húsiparról és a 
vegetarianizmusról is. Az elő-
adások után lehetőséget ad-
tunk vitára is, amely után min-
den alkalommal tapasztalnunk 
kellett, hogy a diákok többsé-
ge nem ismeri ki magát egyes, 
a modern világot érintő problé-
mákban (trópusi esőerdők ir-
tása, globalizált húsipar), de re-
méljük, ezen sikerült enyhíte-
nünk.

Hogy kicsit népszerűbbé 
tegyük rendezvényünket és 
általában az állatvédelmet, egy 
rajzverseny keretén belül díjaz-
tuk a gimnazisták alkotásait, il-
letve játékos vetélkedőbe von-
tuk be a legfiatalabbakat, az  
I. N (primo) osztályt. Állatvé-

Anyák napi műsor a Munka Utcai Alapiskolában
„Köszönöm Istenem az édesanyámat!

Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!“
(Dsida Jenő: Hálaadás)

Május 10-én, a Munka Ut-
cai Alapiskola 5. évfolyama kö-
szöntötte az anyukákat, nagy-
mamákat. Minden évben izga-
tottan készülődnek erre a szí-
vünknek oly kedves ünnepre. 
Így történt ez az idén is. Készí-
tettek ajándékot, tanultak verse-

ket, énekeket. Már hetek óta ké-
szültek erre a nagy eseményre, 
mindenkinek megvolt a felada-
ta, hogy zökkenőmentesen si-
kerüljön a meghitt rendezvény. 

Az iskola folyosója zsúfolá-
sig megtelt a meghívott édes-
anyákkal, nagymamákkal, a ta-

nulók pedig izgatottak voltak 
a szereplés miatt. De – termé-
szetesen – a műsor alatt oldó-
dott a hangulat, egymást követ-
ték a versek, énekek. Felhang-
zott Koncz Zsuzsa: Mama, az 
Emberek együttestől szintén a 
Mama című dal, illetve Cson-
ka András Virág helyett című 
éneke. Az anyukák nagy tapssal 
honorálták a gyerekek teljesít-
ményét. A nagyon jól sikerült 
műsor végén pedig a gyerekek 
szívecskével, ajándékkal is kö-
szöntötték édesanyjukat. Min-
denki jól érezte magát, köny-
nyektől csillogó szemmel ment 
haza. Ezúton is köszönjük az is-
kola pedagógusainak, elsősor-
ban Bathó Sylviának, a műsor 
rendezőjének, és az osztályfő-
nököknek: Farnbauer Gyön-
gyinek, Százvai Szabolcsnak,  
Vanyo Emilnek és  Borsicky 
Margaréta tanító néninek, aki a 
dalokat tanította be.

Králik Zsuzsanna

Vándorkiállítás	
a gimiben

Állatvédelmi nap a Selye János 
Gimnáziumban

delmi nap nincs jótékonykodás 
nélkül. Így volt ez nálunk is. Is-
kolánk folyosóin kisebb büféket 
alakítottunk ki házilag készített, 
teljesen vegetáriánus ételek-
kel, amelyek megvásárlásával 
a diákok és tanárok a Sloboda 
zvierat (Állatok szabadsága) 
nevű szlovákiai állatvédő egye-
sületet támogatták. A Sloboda 
zvierat támogatta törekvésein-
ket, amennyiben levonókat és 
tájékoztatókat küldött intézmé-
nyünkbe.

Április 27. tehát sikeresen 
ért véget számunkra. Őszintén 
örülök neki, hogy a rendezvény 
nagy visszhangot keltett a gim-
názium falain belül, mert ezzel is 
hozzájárultunk ahhoz, hogy az 
emberek egy picit több figye-
lemmel és szeretettel legyenek 
az állatok iránt.

Csontos Detti, Károlyi Olga,  
Natkai Erika, Pintér Zsuzsanna  

(IV.D-s tanulók)
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„Én nem csináltam semmi mást, 
csak tanítottam és tanítottam...“
Beszélgetés Kovács Lászlóval,  
a Felvidéki Pedagógus Díj kitüntetettjével

– A kitüntése átvételekor vicce-
sen megemlítette, hogy az óvo-
da kívételével az alapiskolától 
kezdve egészen az egyetemig 
az összes iskolatípusban szinte 
mindegyik korosztályt tanítot-
ta. Ha visszaemlékezik aktív pe-
dagóguséveire, akkor melyik ok-
tatási intézményre gondol visz-
sza a legszívesebben?

– Nekem a gimnáziumról 
vannak a legjobb emlékeim. 
Nemcsak azért, mert a legtöbb 
ideig ott tanítottam és nem is 
azért, mert ezekhez az évek-
hez köthető a tantervek készí-
tése magyar nyelvből és iroda-
lomból, illetve történelemből. 
Úgy is modhatnám, hogy ami-
kor pályám csúcsán voltam, ak-
kor a somorjai gimnáziumban ta-
nítottam. Ezekre az évekre emlé-
kezem vissza a legszívesebben.

– Felelevenítené az olvasók szá-
mára pedagógiai pályáját dió-
héjban?

– Rögtön a katonai szolgála-
tom letöltése után Nyitrára kerül-
tem a tanszékre, ahol nyolc évig 
oktattam. Ezek valóban szép 
évek voltak, mert akkor volt a 
legtöbb magyar szakos Nyitrán. 
Mivel a Duray Miklós által kez-
deményezett Jogvédő Bizott-
ságban szerepet vállaltam, ezért 
Nyitráról aztán el kellett jönnöm. 
Ezután a dunaszerdahelyi múze-
umban helyezkedtem el. Ezeket 

az éveket any-
nyira nem él-
veztem, mi-
vel én világéle-
temben csak ta-
nítani szeret-
tem volna. Ak-
tív Csemado-
kosként előadá-
sokat tartot-
tam, legalább 
az ilyen esetek-
ben mint elő-
adó nyilvánul-
hattam meg pe-

dagógusként. Többször is kér-
vényt nyújtottam be a pedagó-
giai állásra, végül aláírták a kér-
vényemet és így kerülhettem a 
nagyszarvai alapiskolába tanár-
nak. Itt nem töltöttem hosszú 
időt, de mégis nagyon tetszet-
tek ezek az évek, Két okból is: az 
egyik ok az volt, hogy végre ta-
níthattam, másrészt sok cigány 
tanuló volt a faluban, és örültem, 
hogy felkarolhattam őket. Ez-
után a dunszerdahelyi mezőgaz-
dasági szakközépiskolába kerül-
tem egy szülési szabadságon lé-
vő kolléganő helyébe. Aztán le-
hetőséget kaptam a somorjai 
gimnáziumban, ahol a legtöbb 
évig tanítottam. 

– A rendszerváltás milyen hatás-
sal volt pályájára?

– Rendszerváltáskor a politi-
kai fórumokon nyíltan vállaltam 
véleményemet, s meg is válasz-
tottak a gimnázium igazgatójá-
vá. Ebben az évben kerestek meg 
a pozsonyi egyetemi hallgatók 
is, hogy legyek a magyar tanszék 
vezetője. Nem szerettem volna 
a gimnáziumot cserben hagy-
ni, így erre az ajánlatra nemet 
mondtam. Zalabai Zsigmond ké-
résére végül vállaltam két sze-
meszteren át a módszertan okta-
tását a pozsonyi Comenius Egye-
temen. A Slavkovská miniszter 
asszony által kezdeményezett 
alternatív oktatás bevezetése el-
len én is tiltakoztam, ezért aztán 

engem is leváltottak az igazgatói 
tisztségemről 1995. június 21-én.

– Felelevenítené a tervezett  al-
ternatív oktatás bevezetése  kö-
rüli eseményeket?

– A tervezet már régebben 
készen volt. A lényeg az volt, 
hogy a természettudományi 
tantárgyakat szlovákul oktatták 
volna. A tantestületekre akarták 
bízni, hogy megszavazzák-e ezt 
a koncepciót. Szinte biztos vol-
tam abban, ha ezt nem állítjuk 
le, a tízegynéhány gimnázium 
félelemből és más okokból meg-
szavazta volna a tervezetet. Szi-
geti László összehívott bennün-
ket Párkányba megbeszélésre. El 
is mentünk mindannyian gimná-
ziumigazgatók június 19-én Pár-
kányba. Megegyeztünk és kidol-
goztunk egy állásfoglalást arról, 
hogy miért nem jó ez az egész 
koncepció. Szigeti László, Pék 
László, Tenczel István és jóma-
gam fogalmaztuk meg az alap-
elveket. Másnapra Miroslav Pius  
hívta össze Dunaszerdahelyre az 
iskolaigazgatókat, hogy elfogad-
tassa velünk a tervezetet. A mi 
írásos ellenkezésünket többen 
aláírták, persze olyanok is voltak, 
akik nem. Szigeti László ott felol-
vasta a rezolúciónkat, erre a Pius 
kiborult és ordítozni kezdett ve-
lünk. Próbáltam őt belátásra bír-
ni, hogy vonják vissza tervezetü-
ket. Ez nem hatott, kirohanása 
végén megfenyegetett bennün-
ket, hogy ezt még meg fogjuk 
bánni. Ez június 20-án történt. A 
másnapi postával megkaptam a 
visszahívásomat. Kiderült, hogy 
azokat váltották le, akik ott ma-
radtunk Párkányban. Volt közöt-
tünk olyan, aki tájékoztatta a hi-
vatalos szerveket szervezkedé-
sünkről.

– A Pedagógusszövetségben is 
a kezdetektől fogva aktív köz-
életi szerepet töltött be. A peda-
gógusszervezői, tanári és tan-

könyvírói véna hogyan egyez-
tethető össze?

– Nem tudom. Neszméri Sán-
dorral tanakodtunk, hogy jó len-
ne valamilyen pedagógusok-
ból álló csoportosulást létrehív-
nunk. Neszméri a Csemadok ne-
vében összehívott egy előkészí-
tő ülést. Nekem volt az az öt-
letem, hogy a Pedagógusszö-
vetség alakuló ülését tegyük 
Nyitrára. Engem bíztak meg az-
zal, hogy az akkori oktatásügyi 
miniszter, Ladislav Kováčot is 
hívjam meg. A Csehszlovák Köz-
társaságban ez volt az első ma-
gyar civil szervezet. Kováč el is 
jött és egy nagyon szép beszé-
det mondott Nyitrán. Többek 
között elmondta, hogy irigyke-
dik, mivel a magyar pedagógu-
sok voltak az elsők, akik elsőként 
civil szervezetet tudtak alakítani.

– Köztudott, hogy Ön sikeres 
tankönyvszerző is. Nagyon nép-
szerűek a Simon Attilával közö-
sen megírt történelemtakönyvei 
Mint tankönyvszerzőt kérde-
zem: vannak-e készülőben 
újabb tankönyvek műhelyében?

– A gimnáziumok 3. osztálya 
részére történelemből már kéz-
iratban készen van a tanköny-
vünk, mely a 20. század történel-
mét tárgyalja az I. világháborútól 
kezdve a 90-es évekig. Tulajdon-
képpen már harmadik éve hite-
getnek. Sajnos, a pályázat kiírá-
sára még nem került sor. Addig 
húzták-halasztották, hogy most 
már az utolsó reményeink is el-
úsztak.

– Visszatérve a jelenlegi díját-
adásra. Abbéli véleményének 
adott hangot, hogy meg sem ér-
demli igazán ezt a díjat, mivel 
nem csinált semmi mást, csak 
tanított és tanított. Ebből kiin-
dulva mit üzen a jövő pedagó-
gus nemzedékeinek? Mi a peda-
gógiai hitvallása?
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– Ha egy pedagógus eleve 
gondterhelten megy be az osz-
tályba, akkor ott eredményt nem 
fog elérni.  Elsősorban szeretni 
kell a gyereket. Nekem mindig 
volt sikerélményem tanítás köz-
ben, mivel szerettem a gyere-
keket és ők ezt megérzik. A ka-
maszkorban van egy irtózatos 
szeretethiány. Ha készítenénk 
egy felmérést arról, hogy a diá-
kok, ha szeretik,  miért szeretik  
tanáraikat, akkor szinte minden-
ki kivétel nélkül azt írná le, hogy 
azért, mert hozzájuk is embersé-
gesek, vagyis elfogadják, szere-
tik őket. Persze szaktudás is kell, 
ez evidencia, de biztos vagyok 
benne, hogy nem ezt tennék az 
első helyre a gyerekek.

FELVIDÉK – EGY VÁROS PEREMÉN

Hosszan tartó nyavalyám, há-
romszori eredménytelen kórházi 
műtétet követően – minden mindegy 
alapon – ráfanyalodtam, hogy termé-
szetgyógyászhoz forduljak. Mivel is-
meretlen település, az egykori királyi 
székhely, Székesfehérvár felé tartot-
tam, a városhoz közeledve minden 
utca nevét figyelmesen olvastam, ne-
hogy túlhaladjak a bekötő úton.

A Püspökváros negyedbe érve 
olvasom a bal oldali utcatáblákat: 
Nagyszombati út  Sárosi út, Poprá-
di, Stomfai, Lomnici, Podolini, Zsol-
nai utca, Bereznai, Ruttkai, Kriványi, 
Pozsonyi, Kassai, Sasvári…  

Szent Teremtőm! – szállt fel be-
lőlem az örömteli sóhaj. – Hová is ke-
rültem én? Hová is tartok tulajdon-
képpen?!”

Parkolás után felszállok a 25. 
számú autóbuszra, s káprázik a sze-
mem, milyen nevű utcaneveket érint 
járatunk: Nyitrai, Érsekújvári, Bártfai, 
Késmárki, Pozsonyi utca…

A természetgyógyásznál töltött 
idő elteltével, tévedésből a 24. szá-
mú járatra léptem fel, de nem bosz-
szankodtam, mivel a már említett 

– Milyen tervei vannak a Tanár 
úrnak az elkövetkezendő évek-
ben?

– Két  tervem van:  szeret-
ném megírni a Csallóköz nyelv-
járásról és történetéről szóló kö-
tetet. Jelenleg ötezer szócédu-
lám van. Úgy érzem, még lesz 
időm és energiám, hogy meg-
írjam ezt a munkámat. A má-
sik tervem sokkal régebbi: sze-
retnék írni egy történelmi olva-
sókönyvet, ami azt jelenti, hogy 
az egyes korszakokról forrásokat 
és a források magyarázatát gyűj-
teném össze. Ezt történelmi se-
gédtankönyvnek tervezem. Ezt 
a két tervemet mindenképpen 
szeretném még életem hátrale-
vő részében megvalósítani.

– Volt-e példaképe, aki megha-
tározó személyiségével hatott 
az Ön pályájára?

– Igen. Kotiersz Románnak 
hívták, aki biológia-kémia sza-
kos tanár volt. Erkölcsi tartása 
volt. Olyan típusú ember volt, 
aki csak tanított, csak oktatott. 
Mondok egy példát nevelési 
módszeréről: amikor elsős gim-
nazista voltam, busszal jártam 
be Somorjára. Amikor diáktársa-
immal álltam a buszmegállónál, 
arrafelé jött a tanár úr a felesé-
gével. A feleség szemlátomást 
fél tesstel alacsonyabb volt fér-
jénél. Amikor közelünkbe értek, 
vigyázzba álltunk és hangosan 
jó napot-ot köszöntünk. A hátuk 
mögött egymás között kezdtünk 
huncutkodva mutogatni, hogy 
mennyivel magasabb a felesé-
génél	a	tanár	úr.		Ő	ezt	észrevet-

te. A másnapi órán  a tananyag 
beírásakor a következőt mond-
ta az orra alatt: mert ugye van-
nak egyesek, akik ha köszönnek, 
vigyázzba vágják magukat, mint 
a rongybábuk és kétes gesztu-
sokkal adják az ember tudomá-
sára, hogy milyen magas! Nem 
nekem mondta, nem is a má-
sik két fiúnak, hanem csak úgy, 
mintha magában beszélt volna. 
Hát ő ilyen nevelő volt. És mi la-
pultunk, sunyítottunk, szégyell-
tük magunkat. Ezért volt nekem 
ő példaképem, mert saját erköl-
csi magatartásával nevelt ben-
nünket. Sajnos az ilyen típusú 
pedagógusok ma már kivesző-
félben vannak.

– Köszönöm szépen a beszélge-
tést.

Hajtman Béla

Székesfehérvár, az egykori 
királyi székhely neve ismerő-
sen cseng mindnyájunk szá-
mára. Azonban turisztikai – 
leginkább iskolai, ill. osztály-
kirándulások – szempontjá-
ból nem nevezhető közked-
velt úti célnak. Pedig lenne 
mit megtekinteni a városban 
és a közvetlen környéken!

– Zsolnai, Nagyszombati, Lomnici – 
utcanévtáblák után a Farkasdi, Baj-
móci, Rozsnyói utcákat érintette a 
buszjárat.

Természetgyógyászom szerint 
az eredményes kezelés érdekében 
még legalább két-három alkalommal 
fel kellene keresnem őt, ezek az al-
kalmak lehetnek egymást követő na-
pok is. A cél érdekében rábólintot-
tam a kérésre, s az elkövetkező na-
pokban – időmilliomos lévén – igye-
keztem ismerkedni Fehérvár Püs-
pökváros negyedének utcaneveivel, 
s jegyzetfüzetembe körmöltem az 
utcanévtáblákat. A második és har-
madik napon azt tapasztaltam, hogy 
vaskosabb jegyzettömböt kellett vol-
na hoznom magammal. Az álmat-
lan esti órákban pedig vettem a fá-
radságot, és ábécé sorrendbe szed-
tem a jegyzetfüzetembe került utca-
neveket. (Az alábbi jegyzék nem tar-
talmazza a már előzőekben említett 
településneveket, s természetesen el-
hagyom a név után következő utca, 
illetve út kifejezéseket is.)

Árvai, Bényi, Besztercei, Betléri, 
Bősi, Csetneki, Debrői, Dobsinai, 
Dunaszerdahelyi, Eperjesi, Fátrai, 
Feledi, Felvidéki, Füleki, Galántai, 
Galgóci, Gölnici, Gyetvai, Holicsi, 
Homonnai, Iglói, Kassai (külön 
utca is, köz is), Késmárki (utca is, 
köz is), Keszegfalvi, Komáromi. 
Komjáti, Korponai, Körmöci, Loson-
ci, Lőcsei, Lublói, Malackai, Murá-
nyi, Párkányi, Privigyei, Rimaszom-
bati, Selmeci, Somorjai (köz és külön  
utca is), Surányi, Szakolcai, Szeredi, 
Tapolcsányi, Tátrai, Trencsényi, 
Túróci, Udvardi, Vágsellyei, 
Vágújhelyi, Verbói, Verebélyi (utca is, 

távolabb külön köz is), Zobori, Zó-
lyomi…

Átvillant agyamon: milyen jó ve-
télkedőt lehetne rögtönözni az ide-
látogató diákjainkkal! Számon kér-
hető lehetne, hogy mi a mai neve az 
említett, egykori magyar települések-
nek. Illetve feladatul adhatnánk azt 
is, hogy határolják be földrajzilag az 
egyes helységeket! Sőt, még fogadá-
sokat is köthetnénk, hogy a felsorol-
tak közül hányat ismernek, s hánynak 
cseng ismeretlenül a magyar megne-
vezésük!

S ha már Fehérvárott vagyunk, 
akkor felettébb szükséges megtekin-
tenünk a Romkertet, a királyi bazilika 
maradványait, az országos főtemplo-
mot, a nemzeti ereklyetárat, amely-
ben 37 királyt koronáztak és tizenhe-
tet temettek el. A kőtár őrzi I. István 
király antik szarkofágból átalakított 
kőkoporsóját is! A sétány egyik épü-
letfalán beszédes ábra hívja fel a járó-
kelők figyelmét: az Árpád-házi király-
lányokat az akkor ismert világ szinte 
minden tartományába vitték feleség-
nek, illetve királyaink mely birodal-
makból házasodtak…

Fehérvártól csupán egy ugrás 
Velence, a tóban önfeledten lubic-
kolhatnánk, s ha elunnánk magun-
kat, a közeli Agárpusztán megtekint-
hetjük az előző századforduló nagy-
nevű írójának, Gárdonyi Gézának 
(1863–1922) emlékmúzeummá át-
alakított szülőházát.

Az újabban Velencéhez csatolt 
Kápolnásnyéken a reformkor költő-
jének, drámaírójának, a magyar ro-
mantika nagy alakjának, Vörösmar-
ty Mihálynak (1800–1855) korhű-
en berendezett szülőházát (is) felke-
reshetjük. Vál községből romantikus 
utat tehetünk a közeli Vadászvölgy-
be, ahol még áll a régi kis erdészlak, 
amelyben Vajda János (1827–1897), 
az ezernyolcszázas évek második fe-
lének egyik legnagyobb költője töltöt-
te gyermekéveit.

Trianon-tudatból, földrajzi s iro-
dalmi ismeretekből is feledhetetlen 
tapasztalatokra tehetünk szert!

Tehát, útra fel – hiszem, hogy él-
ményekben gazdagodva térünk visz-
sza szűkebb pátriánkba!

Pénzes István

A Pozsonyi utca részlete
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V. Szabó Gyula rajz- és művészettörténeti verseny
(Tehetségnap Dunaszerdahelyen)

Immár ötödik ízben szerveztük meg az alapiskola felső tagozata és a középiskolák számára  
a Szabó Gyuláról elnevezett rajz- és művészettörténeti versenyt. Ebben az évben több mint  

száz alapiskolás és 35 középiskolás diák kapcsolódott be a megmérettetésbe.

A Katedra Társaság által 
meghirdetett négyfordulós le-
velezős verseny a felső tago-
zatosok számára két téma-
kört ölelt fel. Az első két for-
dulóban a realizmus volt a fő 
téma. Az alaposan felkészült 
diákok betekintést nyerhettek 
a 19. századi művészetek cso-
dálatos világába, megismer-
ték a legismertebb művésze-
ket, köztük Millet, Daumier, 
Munkácsy Mihály munkássá-
gát. Egy-egy kérdés megvála-
szolásához alaposan fel kellett 
készülni – ennek a versenynek 

az egyik fontos célkitűzése az, 
hogy a tehetséges diákok a 
művészettörténet világát is jól 
megismerjék és megszeressék. 
Így felnőtt korukra művészetet 
kedvelő, múzeumba járó mű-
velt emberekké válhatnak. Mi-
után a versenyzők választ ad-
tak az elméleti kérdésekre, kö-
vetkeztek a gyakorlati felada-
tok. Nagyszerű képmásola-
tok, csodálatos kerámiák szü-
lettek, a korszak íróinak mun-
káit nagyon szép illusztrációk 
mutatták be. A nyolcadikosok 
és a kilencedikesek könyveket 
készítettek az impresszioniz-
mus legismertebb képviselő-
iről. A középiskolások a mo-
dern művészetekkel foglalkoz-
tak, többek között a dadaiz-
mussal, a szürrealizmussal és 
a neoavantgárd művészetek-
kel. Kitűnő munkákkal talál-
kozhattunk itt is, dadaista ké-
pek, szürrealista képmásola-
tok, ötletes hulladékszobrok 
jöttek létre a diákok keze alatt. 

A Szabó Gyula Rajz- és 
Művészettörténeti Verseny or-
szágos döntőjére a Katedra 
Alapítvány főszervezésében, 
illetve a dunaszerdahelyi Ko-
dály Zoltán Alapiskola és a 
dunaszerdahelyi Kortárs Ma-

gyar Galéria társszervezésé-
ben került sor 2012. május 
11-én. Mintegy 70 diák érke-
zett Dunaszerdahelyre, hogy 
átvegyék a versenyen nyújtott 
kiváló teljesítményükért és te-
hetségükért a megérdemelt 
jutalmat. De még mielőtt erre 
sor kerülhetett volna, a dél-
előtt folyamán a Kodály Zol-
tán Alapiskolában a verseny-
zők a felkészítő pedagógusa-
ikkal együtt gyakorlati foglal-
kozáson vettek részt, amelyet 
Tomolya Adrianna és Fodor 
Mária irányítottak. Az alapis-
kolások az októberben meg-
rendezésre kerülő Diákolimpi-
ára készültek, míg a felkészí-
tő pedagógusok mozaikot és 
tűzzománcból készült éksze-
reket készítettek. Ezt a foglal-
kozást a gútai Magán Szakkö-
zépiskola pedagógusai tartot-
ták.

A délután két órakor kez-
dődő kiállítás-megnyitón át-
adásra kerültek a Szabó Gyu-
la Rajz- és Művészettörténe-
ti Verseny díjazottainak szóló 
ajándékok. 

A résztvevő diákokat és ta-
náraikat Hodossy Gyula kö-

szöntötte, majd Krascsenits 
Dániel, a zsűri elnöke, és Fe-
kete Anikó értékelte a verseny-
re beküldött munkákat. Feke-
te Anikó, a dióspatonyi Alap-
iskola igazgatónője hangsú-
lyozta: „Fontos motiváló, tu-
datosító és inspiráló tényező, 
hogy az évente kihirdetett ver-
seny, a műhelymunka és egy 
óriási kiállítás segítségével 
megmutassák egymásnak az 
iskolák, mit végeztek. Minden 
közös téma felhívás az együtt-
gondolkodásra. Kihívás, mely 
megmutatja a pedagógusnak 
és a diáknak is a keretek, sza-
bályok közt megvalósítható 
szabadság lehetőségét.

Mint zsűritag tapasztaltam, 
hogy ez utóbbi izgalmas, kö-
zös témák lehetőséget adtak 
a tanulmány jellegű feladato-
kon, a vizuális játékokon, az 
anyagmanipulációs és plasz-
tikai kísérleteken, valamint 
a tárgytervezésen, átalakítá-
son és a konkrét tárgykészíté-
sen keresztül számtalan speci-
ális képzőművészeti, kreatív és 
személyes képesség, tehetség-
összetevő fejlesztésére. Val-
lom, a versenyben való rész-

A szervezőknek is élményt jelentett a tehetségek köszöntése

Alkotás közben…

A díjátadás fennkölt pillanata
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…elmélyült figyelemmel A kiállítás egy részlete

Díjkiosztásra várva

Könyvek az impresszionizmus legismertebb képviselőiről
Fodor Mária átadja a díjat Kász Attilának,  

a győztesek közt az egyetlen fiúnak

vétel hozzájárul, hogy a részt-
vevő diákok önmagukat és a 
világot egyénibb, önállóbb 
módon szemléljék, és életük, 
környezetük aktív alakítójá-
vá legyenek. Kívánom, hogy 
«megszerzett kreativitásuk» ne 
csupán a művészet területén, 
hanem az élet egyéb helyzete-
iben és a hétköznapokban is 
hasznossá legyen!”

A Szabó Gyula Rajz- és 
Művészettörténeti Verseny 
egyes kategóriáinak győzte-
sei: Pekárovič Antónia, Nagy 
Fanni, Ollári Anna (Kodály 
Zoltán AI, Dunaszerdahely, 
felk. tanár: Fodor Mária), Ke-

lemen Eszter ( Ifjúság Utcai 
MTNY AI, Fülek, felk. tanár: 
Tomolya Adrianna) és Mézes 
Attila (MTNY AI,Zselíz, felk. 
tanár: Baka Zsuzsanna)

A középiskolák első he-
lyezettei az egyes kategóriák-
ban: Móricz Lea Virág (Selye 
János Gimnázium, Komá-
rom), Kulich Gizella (gútai 

Nagyboldogasszony MTNY 
Egyházi Gimnázium, felk. 
ped.: Németh Csilla), Mester 
Zsanett (Gútai Magán Szak-
középiskola, felk. ped: Egyhá-
zi Dóra), Kász Attila (Vámbéry 
Ármin Gimnázium, felk. ped.: 
Pintér Judit)

Fodor Mária
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Látod, Anyukám!
 Ez is miattad van. Miattad 

van, hogy nem tudtam eljönni 
ide, mert Moszkvában vagyok egy 
nemzetközi filmfesztiválon. Mi‑
attad van, igen, hogy épp ezekről 
a deszkákról elindulva, ahol Te is 
állsz most, színész lettem. Miattad 
van, hogy itt tartok, hogy kinyílt a 
világ, hogy mertem elindulni egy 
olyan kisvárosból, mint Zselíz, 
hogy megvalósítsam az álmaimat. 
Mert lehet, bármilyen messzi‑
ről, lehet. Miattad van, mert hit‑
tél bennem, mert már óvodásko‑
romban a János vitézt olvastad ne‑
künk, mert egészen kislánykorom‑
tól kezdve türelmesen, fáradhatat‑
lanul, megszállottan készítettél fel 
versmondó versenyekre. S nem‑
csak engem, hanem számtalan ta‑
nítványodat is. 

Emlékszel, egyik éven majd‑
nem lekéstük az országos vers‑ 
és prózamondó verseny döntő‑
jét? Olyan körülményesen, renge‑
teg átszállással jutottunk el Szer‑
dahelyre, a hajdani Duna Menti 
Tavaszra. Fehér ruhában voltam,  
szépre fésülted hosszú hajam, és a 
mese szövegével a kezedben szinte 
remegve izgultál értem. Megnyer‑
tem ekkor az országos seregszem‑
lét, ahogy oly sokszor még a ké‑
sőbbiekben. Mindig ott voltál, űz‑
tél, hajtottál, akkor is, ha nekem 
éppen nem volt kedvem. Vagy ha 
elhagyott az önbizalmam, értel‑
meztél, érzékeltettél, mindig fi‑
gyeltél, és mindig szépre fésülted 
hosszú hajam. Nem. Bár ott len‑
nél mindig a mese szövegével ke‑
zedben, és nemcsak az előadása‑
imon és próbafelvételeimen, ha‑
nem mindenütt! Jó a tudat, hogy 

ott izgulsz értem mindig a néző‑
téren. 

Miattad van az egész, miat‑
tad, hogy többen elmondhatjuk, 
elmondhatom: nem bánom, hogy 
ezt a pályát választottam. Itt, ezen 
a színpadon tapasztaltam meg elő‑
ször, hogy hatást váltok ki az em‑
berekből a kimondott szó segítsé‑
gével. Anyukám, köszönöm!

 

Tóth Sándort, a másik díja-
zottat szintén a gyermeke, Tóth 
Gábor méltatta:

Tisztelt jelenlevők, kedves emberek!
Elnézéskéréssel kell kezdenem: 

személyes leszek. Körülbelül 15 
éve álltam ezen a színpadon utol‑
jára, akkor még versenyzőként. 
(IV. kategória, próza.) Első rima‑
szombati élményem még koráb‑
bi: 20 év, Rátóti csikótojás, I. ka‑
tegória, próza. A két alkalom kö‑
zötti időszakban pedig rendszeres 
versenyzés a szavalóversenyeken. A 
szerepléseket természetesen hosz‑
szas felkészülés előzte meg – ahogy 
ez, gondolom, a most a nézőtéren 
ülők jelentős részére nézve is igaz. 
Volt viszont egy – úgy gondolom 
– nem tipikus tényező az akko‑
ri felkészüléseimben: elsősorban 
nem az iskolában zajlottak, mint 
az akkori osztálytársaim esetében, 
hanem otthon, családi körben. Az 
az illető, aki annak idején annyit 
nyaggatott a nappaliban a szöveg‑
gel, hangsúlyokkal, indulatokkal, 
lendületekkel, most itt áll, mint 
friss Kulcsár‑díjas – az édesapám. 

Ki a fene gondolta volna ak‑
kor, hogy ez az egész ide vezet, és 
feszengve izzadhatunk közösen 

a reflektorok fényében? Miköz‑
ben bámul ránk a sok káposztafej. 
(Lábjegyzet: nem gondolom, hogy 
ez a káposztafejes hasonlat kiáll‑
ta az idők próbáját, de húsz évvel 
ezelőtt roppant hasznosnak bizo‑
nyult. Lábjegyzet vége.)

Feszengünk, mert furcsák ezek 
a „több éves odaadó munkáért” 
járó díjak. Az ember általában ak‑
kor kapja őket, amikor már köze‑
lebb van a nyugdíjhoz, mint ah‑
hoz, amiért kapja. Már kevésbé 
köti le a szövegválasztás – inkább 
unokázna. (Megjegyzem, Bence 
üdvözöl, és kérdi, hogy a piros au‑
tóval jöttetek‑e?) Különben is: az 
ember nem csinál semmi különö‑
set, naponta bejár az iskolába, órá‑
kat, szakköröket tart, tesz‑vesz, 
mint annyian – aztán egyszer csak 
kitüntetik.

Ha már így alakult, a rend és 
a jelenlevők kedvéért fussuk át, 

hogy mi is az a „semmi különös”, 
ami itt szóban forog. 

Különítsünk el két idősza‑
kot. Az első neve és jelzője legyen 
a „lángoló időszak.” Szepsi, hetve‑
nes évek vége, nyolcvanas évek ele‑
je. Fiatal magyar‑német szakos ta‑
nár az alapiskolában. A gyerekek 
csüngenek rajta, mint a szőlősze‑
mek a fürtön. A szavalóversenyek‑
re diákok tucatjai neveznek be, és 
érnek el nagyon szép eredménye‑
ket. Folyamatos jelenlét az orszá‑
gos döntőkön, dobogós helyezé‑
sek. Viszont mivel egy fenék alá 
legalább két ló dukál, mindezek 
mellett irodalmi színpad is műkö‑
dik a szepsi alapiskolában. Szin‑
tén sikertörténet: Duna Menti Ta‑
vaszok, országos dobogós helye‑
zések, évekig emlegetett Szondik 
meg Tengereckik. Mindezen si‑
kerek mögött pedig a már emlí‑
tett magyar‑német szakos tanár. 

Pedagógusfórum  n  Ünnepeltjeink

Gubík Ági csak a hangjával 
volt jelen…

Gubík Mária és Tóth Sándor 
a 2012-es év Kulcsár Tibor-díjasai

Idestova tizenhárom éve hagyománnyá vált, hogy az országos 
Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny záróünnepségén a 
pedagógusok szakmai elismeréseként kiosztják a Kulcsár Tibor-
díjat. Az idén két pedagógus – Gubík Mária és Tóth Sándor – ve-
hette át az elismerést. Mindkét díjazottat gyermekük laudálta. 
(A méltatást teljes terjedelmében közre adjuk). A díjakat az ötlet-
gazda, Juhász Dósa János, Kamenár Éva és Sebők Valéria, a Cse-
madok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, a kura-
tórium tagja adta át. Gubík Máriát lánya hanganyag közvetíté-
sével méltatta:

Apa és fia – mindkettőjüknek fontos eszköze a magyar nyelv
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A gyerekek ez idő tájt úgy hívják: 
Tótocska. Én ez idő tájt óvodás 
vagyok – néha megengedi, hogy 
játsszak az iskolából hazahozott 
írógépén –, és úgy hívom: Apu.

Jöjjön a második időszak. Az 
est témája szempontjából – em‑
lékszünk: Kulcsár‑díj – ésszerű, ha 
nevéül és jelzőjéül a „szürke emi‑
nenciás korszak” jelzős szerkezetet 
választjuk. A szepsi tanító a nyolc‑
vanas évek legvégétől Rozsnyón 
iskolaigazgató. Először a Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskolában, 
majd – az élet és a politika fura 
kacskaringói után – a Református 
Egyházi Alapiskolában. Más fel‑
adatok, más szerepkör, más köte‑
lességek. Már nincs energia a di‑
ákokkal való közvetlen munkára, 
nincs idő irodalmi színpadot ve‑
zetni. De hát nem is kell. Ott van‑
nak a kollégák, tanítók, tanárok, 
akik örömmel készítik fel a gyere‑

keket, ha az iskola vezetése ebben 
támogatja őket. Az iskola vezetése 
pedig naná, hogy támogatja őket, 
hiszen az igazgató – ne szépítsük – 
genetikailag kultúrapárti. Ha sza‑
valóverseny, akkor a rozsnyói suli‑
ból egész siserahad vonul a területi 
és kerületi fordulókra. Minden év‑
ben összejön az országos fordulón 
való szereplés is. Ezen kívül szín‑
játszó kör, „Szép magyar beszéd” 
versenyek, kultúrműsorok, cite‑
razenekar, néptánccsoport, ének‑
kar, diákokból verbuvált rock‑ze‑
nekar… Toronyóra lánccal. 

Rozsnyón – ezek miatt is – na‑
gyon jó volt a kilencvenes években 
iskolásnak lenni. Tudom, ott vol‑
tam. Rozsnyón – ezek miatt is – 
a mai napig nagyon jó iskolásnak 
lenni. Tudom, megbízható forrá‑
sok mesélik. Az illetőt, aki kulcs‑
fontosságú figura a rozsnyói alko‑
tói légkör biztosításában, a gyere‑

kek ebben a korszakban úgy hív‑
ják: igazgató bácsi. Jelenleg (még 
néhány hónapig): tanító bácsi. 

Nekem a mai napig Apu. 
Bence fiamnak Papapa.
A Csemadokosoknak és Peda‑

gógusszövetségeseknek Tóthsanyi 
(így, egybe).

A mai estén Kedves Díjazott.
Nos, Kedves Díjazott, azt hi‑

szem, többé‑kevésbé sikerült felso‑
rolnom mindent, amiről úgy tip‑
pelem, hogy benne van ebben a 
díjban. Tényleg semmi különös. 
Csak egy élet munkája!

„ Kell, hogy a tanárnak legyen 
színészi vénája is…“
(Beszélgetés a két újdonsült Kulcsár-díjassal)

1. Hogyan fogadtátok a hírt, 
mi jutott eszetekbe, amikor 
megtudtátok, hogy Kulcsár Ti-
bor-díjasok lesztek?

G.M. – Először telefonon ér‑
tesítettek, hogy a kuratórium je‑
lölt a díjra. Már a jelölés is várat‑
lanul ért. Örültem neki természe‑
tesen, de mindjárt arra gondol‑
tam, valószínű, több jelölt van, s 
közülük nem biztos, hogy végül 
díjazott leszek. Addig, míg levél‑
ben is értesítettek a végső döntés‑
ről, volt időm az emlékeimet fel‑
idézni, a három és fél évtizedes 
munkámat összegezni, és meg‑
barátkoztam a gondolattal, hogy 
Kulcsár Tibor‑díjas leszek.

T.S. – Mindenekelőtt megle‑
pődtem, majd a volt tanítványa‑
im jutottak eszembe, akikkel el‑
jutottam az országos döntőkig. 
Pályafutásom 40 éve alatt, bi‑
zony, többször voltam részese an‑
nak, hogy volt diákjaim dobogós 
helyezéseket értek el. Köszönet‑
tel tartozom mindazoknak, akik 
méltónak találtak arra, hogy ezt a 
díjat átvehettem.

2. Sokszor részt vettetek már a 
különböző szintű Tompa Mi-
hály Vers- és Prózamondó Ver-
senyeken.  Számotokra melyik 
a legemlékezetesebb?

G.M. – Az országos verseny 
mindig nagy ünnep. Jó együtt 
lenni azokkal,  akikkel egy   
ügyet szolgálunk. A kilencvenes 
évekre nagyon gyakran vissza‑
gondolok. Azért is, mert az  ak‑
kori középiskolás versenyzők kö‑
zül jó néhánynak feledhetetlen 
volt az előadása, például Czajlik 
Józsefé, Ollé Eriké, Nádasdi Pé‑
teré, Gál Tamásé, Gazdag Jó‑
zsefé… Legemlékezetesebb, ter‑
mészetesen, az 1994‑es országos 
verseny. Ági lányom első lett az 
országoson. Izgalmas volt, mert 
rendkívül erős mezőny volt.

T.S. – Már pályakezdő pe‑
dagógusként eljutottam diákja‑
immal az országos versenyekre. 
Kezdetben a Jókai Napok, majd 
a Duna Menti Tavasz, s azt kö‑
vetően a Tompa Mihály Vers‑
és Prózamondó Verseny tarto‑

A díjkiosztás ünnepi pillanata. Balról: Kamenár Éva, Gubík Mária,  
Sebők Valéria és Juhász Dósa János

Gubík Mária a díjjal 
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gatott számomra meglepetése‑
ket, s hozta a szép eredménye‑
ket. Minden egyes döntő em‑
lékezetes számomra, de a sok 
szép emlék közül is kiemelke‑
dik a pozsonyi Duna utcai AI 
és Gimnázium igazgatónőjé‑
nek, Morvay Katalinnak a tel‑
jesítménye, aki kedves tanítvá‑
nyom volt, de említhetném Var‑
ga Liát Fülekről, Nagy Myrtillt 
Somorjáról, akik szintén sok 
örömet szereztek ezeken a ver‑
senyeken. Örömmel emlékszem 
a Bódvácska kisszínpad sikere‑
ire, amelyet még Szepsiben ala‑
pítottam. Rozsnyón Gábor fiam 
eredményei lelkesítettek, s a leg‑
frissebbek pedig Földes Dá‑
vid és Zagiba Tamás elért ered‑
ményei. Igazgatóként kerestem 
a lehetőségét annak, hogy nyit‑
ni tudtunk az anyaországi verse‑
nyek felé. Immár 17. alkalom‑
mal voltunk részesei a Kazinc‑
barcikán évente megrendezésre 
kerülő Egressy Béni Nemzetkö‑
zi Szavaló‑ és Prózamondó Ver‑
senynek, rendszeresen ott va‑
gyunk a Magyar Kultúra Napja 
tiszteletére megrendezett Ötágú 
síp nemzetközi versenyen Eger‑
ben, de Földes Dáviddal a Duna 
Televízió Csillag születik c. Me‑
semondó Versenyen eljutottunk 
a döntőig, ahol előkelő 2. helye‑
zést értünk el.
3. Mikor fogant meg bennetek 
a gondolat, hogy vers- és pró-
zamondó versenyekre készítsé-
tek fel a tanulókat?

G.M. – Úgy gondolom, 
hogy a pedagógiai munkánk‑
nak fontos része a tanulók fel‑
készítése különböző versenyek‑
re. Éppen ezért mindig komo‑
lyan vettem ezt a feladatot is, so‑
hasem sajnáltam a szabadidő‑
met a foglakozásokra, a gyakor‑

lásra. És hát, az az igazság, hogy 
én is szavaltam már diákkorom‑
ban és felnőttként is, az irodal‑
mat pedig nagyon szeretem. Az 
egyetem elvégzése után szak‑
előadóként a járási népművelé‑
si központban a körzeti és járá‑
si versenyek szervezője voltam. 
Akkor egészen más szemszög‑
ből volt rálátásom a szavalóver‑
senyekre. 1982‑ben kezdtem ta‑
nítani a zselízi gimnáziumban. 
Valószínű, az iskola akkori igaz‑
gatója észrevette az érdeklődése‑
met, és engem bízott meg ezzel 
a feladattal. Vidéki kisvárosban 
egyébként megszokott, hogy a 
magyar szakos tanár népművelő 
is: műsorokat készít évfordulók‑
ra, biztosítja a szavalatokat kü‑
lönböző rendezvényekre, író‑ol‑
vasó találkozókat szervez stb.  

T.S. – Pályakezdő pedagó‑
gusként ez egyúttal munkakö‑
ri leírásom részét is képezte, hisz 
a versenyekre szinte kötelező 
volt készülni. Az előválogatáso‑
kon pedig mindig akadt egy‑két 
olyan tanítványom, aki előadásá‑
val elnyerte a zsűri tetszését.
4. Hogyan fedeztétek fel peda-
gógiai pályátok során a tehet-
séges vers- és prózamondókat?

G.M. – Szerintem nagyon 
sok tehetséges fiatal van. Én is 
többel találkoztam, mint   ahá‑
nyat sikerült versenyre vinnem. 
Mert a tehetség a sikerhez nem 
elég. Kell hozzá jó adag szorga‑
lom és szerencse is. 

T.S. –  Minden úgy – termé‑
szetesen adta magát. Nem kel‑
lett különösebben megerőltet‑
nem magam. Már a tanítási órá‑
kon észrevettem egy‑egy felcsil‑
lanást, kiéreztem, hogy érdemes 
foglalkozni azokkal, akikben ott 
van az irodalom iránti szeretet, s 
szeretnek szerepelni.

5. A zsűri gyakran hangsúlyoz-
za a felkészítés során a helyes 
szövegválasztást. Hogyan tör-
ténik mindez a tanítványaitok 
esetében? Milyen munkafolya-
mat előzi meg mindezt? 

G.M. – A megfelelő szöveg 
kiválasztása a felkészülés, felké‑
szítés legnehezebb, legigénye‑
sebb része. Előfordult, nem tit‑
kolom, hogy tévedtünk, téved‑
tem, tudniillik a szövegnek és az 
előadónak egymásra kell találnia.  
Hosszú‑hosszú megfontolás elő‑
zi meg a végső döntést. Min‑
dig több (négy‑öt) szöveggel kez‑
dünk, azokat elemezzük, ízlelget‑
jük, megvitatjuk, és utána  kezd‑
jük a gyakorlást. Tapasztala‑
tom szerint nem lehet felkészül‑
ni a versenyekre néhány hét alatt, 
mert a szövegnek „meg kell ér‑
nie”. 

T.S. – Most már nagyobb 
körültekintéssel történik a szö‑
veg keresése. Több lehetőség kö‑
zül hagyok választani, természe‑
tesen figyelek az adott korcso‑
portra, a tanuló egyéniségére, s 
időt adok arra is, hogy többszöri 
elolvasás után mennyire tud azo‑
nosulni a kínált szöveggel. 
6. Veletek is megszerettették 
vagy ti magatok szerettetek 
bele egy-egy versbe, illetve pró-
zaszövegbe?

G.M. – Az irodalom és a mű‑
vészetek felé a szüleim tereltek. Ne‑
kik köszönhetek mindent. Ők biz‑
tosították a feltételeket, hogy tanul‑
hassak. Sokat köszönhetek tanára‑
imnak is. A versek, prózaszövegek 
megszeretésében tehát a szüleim 
és tanáraim segítettek. Felnőttként 
sokkal nagyobb élmény, ha mások 
ajánlása nélkül szeretek meg egy 
verset vagy prózát.

T.S. – Egykori tanítóim és 

tanáraim már kisdiákként meg‑
szerettették velem az irodalmat. 
Később tudatosan választottam 
meg olvasmányaimat, s lettek 
kedvenc íróim és költőim.
7. Érdekes, hogy mindkettő-
töket saját gyermeke laudált a 
díjkiosztó ünnepségen, vagyis 
a gyerekek szüleik nyomdoka-
iba léptek. Ezek szerint a szép 
szó szeretete automatikusan 
apáról fiúra (anyáról lányá-
ra) száll, azaz örökölhető, vagy 
mindez a tudatos felkészítés-
nek köszönhető?

G.M. – Valóban érdekes. 
Szerintem kell, hogy legyen a ta‑
nárnak színészi vénája is. És ez 
valószínű öröklődik. Másik lá‑
nyom, Anikó tanár lett. Úgy  
látszik, ez is az öröklődéssel függ 
össze. A mi családunkban négy 
generációra visszamenőleg van‑
nak tanárok. A szép szó szerete‑
tére először a szülők nevelnek, de 
ez korántsem elég. Fontos, hogy 
az iskola is erősítse azt. 

T.S. – Családunkban a 
könyvnek és az olvasásnak fontos 
szerepe van. Része mindennapja‑
inknak. Gyermekeinket pici ko‑
ruktól fogva a könyv szereteté‑
re neveltük. Igen, a szép szó és 
az olvasás szeretete örökölhető, 
hisz kitölti mindennapjainkat. 
Könyvtárunkat is tudatosan vá‑
logattuk meg, a gyermekeimnek 
is mindig a korukhoz mért iro‑
dalmat kerestük, nem volt olyan 
családi ünnep, hogy ne kaptak 
volna egy‑egy szép könyvet aján‑
dékba. Ez a szép szokásunk a mai 
napig megmaradt, most már ki‑
csi unokámnak, Bencének pró‑
bálok egy‑egy szép könyvvel örö‑
met szerezni.

Köszönöm a beszélgetést.
H.B.
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2012. május 3-án Pozsony-
ban került sor a felsőfokú né-
met nyelvi diplomák (DSD-
Sprachdiplom) ünnepélyes át-
adására. Németország nagykö-
vete, dr. Axel Hartmann úr eb-
ből az alkalomból pozsonyi rezi-
denciáján fogadott összesen 50 
nyitrai, érsekújvári, vágsellyei 
és komáromi gimnazistát. 

Az ünnepségen a nagykö-
vet úr beszédében hangsúlyozta, 
hogy a DSD nyelvi diplomát a Né-
met Szövetségi Köztársaság Mű-
velődési Minisztereinek Konfe-
renciája állitja ki és igazolja, hogy 
mindazok, akik sikeresen letették 
ezt a vizsgát, magas szinten (a kö-

Erdélyi diákszínpad a Selye János Gimnáziumban
A Selye János Gimnázium régóta jó kapcsolatot ápol két testvériskolájával, a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziummal és a budapesti Szent 

István Gimnáziummal. E hármas szövetség jegyében már számos közös program került megrendezésre. A viszonyt jellemzik a kölcsönös iskolalátoga‑
tások, sőt néhány osztályunk testvérosztállyal is rendelkezik. 

Nagy öröm volt gimnáziumunk számára, hogy április végén vendégül láthatta a Vitéz Lelkek nevű diákszínpadot Erdélyből. Szász‑Mihálykó Má‑
ria segítségével a Valahol Európában c. musicalt adták elő. A tanárnő négy évvel ezelőtt már ellátogatott hozzánk akkori kis csapatával, akik a Dzsun‑
gel könyve c. előadással nagy sikert arattak. 

Az erdélyi tanulókat gimnáziumunk diákjai nagy szeretettel fogadták. Vendégeink a délelőtt folyamán megtekintették Komárom legfőbb neveze‑
tességeit. Az idő jó hangulatban telt, a két iskola diákjai jól érezték magukat egymás társaságában. Ebéd után közös fényképezkedés következett az is‑
kolánk udvarában található kopjafa előtt, ami az erdélyi iskola ajándéka volt őszi látogatásuk alkalmából. 

Délután került sor a Valahol Európában c. musical előadására. A gimnázium aulája szinte teljesen megtelt, sokan voltak kíváncsiak a székelyudvarhelyi 
színjátszó csoportra. Rendkívül színvonalas előadással örvendeztették meg a nézőket, amelyet a hálás közönség vastapssal jutalmazott. A szebbnél szebb 
dalok remek hangulatot teremtettek. Az előadás után a komáromi diákok által készített sütemények és pogácsák várták vendégeinket. Rövid beszélge‑
tés után azonban hazaindultak, tele emlékekkel, élményekkel. 

Bízunk benne, hogy még máskor is fogadhatjuk gimnáziumunkban testvériskolánk diákszínpadát, és sikerül hagyományt teremteni ebből a szép 
kezdeményezésből. 

Mohos Boglárka

Selyések a DSD német diplomaosztó ünnepségen

Balról: Gudrun Telge, Bátovsky Bianka, Jankovic Dóra, Csicsó Timea,dr. Axel  Hartmann, Andruskó Imre, Katona  Éva,  
Pintér Zsuzsanna, Szénássy Edit, Andrea Hielscher

zös európai referenciakeret sze-
rinti C1) beszélik a német nyel-
vet, ill. képesek arra, hogy né-
met egyetemen folytassák tanul-
mányaikat. Dr. Hartmann meg-
köszönte a diákoknak, hogy ide-
gen nyelvként a németet válasz-
tották, mert ismeretének rend-
kívüli jelentősége van Szlovákiá-
ban. Az iskolai felkészítést követő 
ingyenes DSD nyelvvizsga Szlová-
kia-szerte egyre kedveltebb, ame-
lyet az is bizonyít, hogy idén 20%-
kal több a sikeres nyelvvizsgázók 
száma, mint a tavalyi évben volt. 

A Komáromi Selye János 
Gimnáziumból az idei iskolaév-
ben 5 tanuló tett sikeres nyelv-

vizsgát: Pintér Zsuzsa, Katona 
Éva, Csicsó Timea, Bátovsky Bi-
anka, Jankovic Dóra. Gudrun 
Telge asszony, a DSD szlováki-
ai szakmai tanácsosa és felelőse 
elismerésben és könyvjutalom-
ban részesitette Pintér Zsuzsan-
nát és Katona Évát kiváló ered-
ményükért. Felkészitő tanáruk 
mellett a Selyés diáklányokat el-
kísérte az ünnepségre igazgató-
juk, Andruskó Imre is. 

A kellemes hangulatú foga-
dásról és ünnepségről nagykö-
vet úr azon ígéretével tértünk ha-
za, miszerint szolgálatának utol-
só évében, tehát jövőre, iskolánk 
lesz a nyelvi diplomaosztó színhe-

lye. 2009 decemberében ért ben-
nünket először a megtiszteltetés, 
amikor dr. Hartmann kikülde-
tésének első évében egy felejthe-
tetlen, rendkívüli történelemórát 
tartott diákjainknak a 80-as évek-
ről, a berlini fal leomlásáról és 
Németország újraegyesítéséről. 

A Selye János Gimnázium, 
mint DSD-iskola, sokszínű kíná-
latot biztosít arra, hogy diákjai 
magas színvonalon elsajátíthas-
sák a német nyelvet, amely Eu-
rópa politikai és gazdasági életé-
ben fontos szerepet játszik.

Szénássy Edit, felkészitő tanár
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Ami a foglalkozást hivatássá teszi
Találkozás a királyhelmeci Nádasdi házaspárral

Iskolatörténeti írásaim-
ban, kollégákkal készített in-
terjúkban is, többször meg-
említettem, hogy a múlt szá-
zad nyolcvanas éveiben bon-
takozott ki Szlovákiában egy 
magyar kulturális mozgalom, 
amely kiváltképpen iskoláink 
megtartása érdekében jött 
létre, s a kisebb-nagyobb kö-
zösségek kialakításában fel-
becsülhetetlenül nagy jelen-
tőséggel bírt. Hatékonyan 
működött, azaz hogy műkö-
dik, igaz, kevesebb csoport-
tal és kisebb intenzitással, de 
sok helyen még ma is. A Csen-
gő Énekszó, a Jókai Napok, a 
Dunamenti Tavasz, a Zselízi és 
a Gombaszögi Népművésze-
ti Fesztivál, valamint más or-
szágos rendezvények alkal-
mával sok száz pedagógus és 
sok-sok ezer iskolás tanuló ta-
lálkozása vált lehetővé évről 
évre. Egymással kötött bará-
ti kapcsolataik kezdetben ki-
terjedtek a felnőttekre, néha 
egész iskolákra, vagy tán még 
egyes tájegységekre is. 

– A párkányi iskola nép-
tánccsoportját, a Kisboj-
tárt, Zselízről ismertük – 
emlékezik vissza Nádasdi 
(lánykori nevén Magyar) 
Hilda. – Elvarázsolt ben-
nünket a pompás népvise-
letük, a gyerekek tánctudá-
sa, és az, ahogy Hégli Ma-
rianna a csoportot vezet-
te. Iskoláink közötti kap-
csolat mégis más módon 
kezdődött. Szaniszló Fe-
renc kollégánk ötlete volt, 

Pedagógusi pályám során szerencsém volt sok száz, talán 
még ezernél is több kollégával megismerkedni. Mi tagadás,  

főleg azok az emberek vonzottak, akik a mindennapi nevelő-
oktató munkájuk mellett önként vállalt, figyelemre méltó  

iskolán kívüli nevelő és népművelő munkát is végeztek.  
Sokakkal anélkül, hogy gyakran találkoznánk, évtizedekkel 

ezelőtt kötött barátságunk mindmáig megmaradt.  
Közéjük tartozik a királyhelmeci Nádasdi házaspár is, Hilda  

és János. A barátságot nemigen lehet előre megtervezni,  
ezért a kezdetét sem lehet pontos dátumhoz kötni.  

Általában spontánul jön, mint a legtöbb őszinte emberi érzés.

hogy szervezzünk úszótan-
folyamokat Párkányban. Ő 
ugyanis az akkori párkányi 
iskolaigazgatónak volt az 
egykori osztálytársa, azaz, 
hogy neked. Máig nem ér-
tem, miért kellett ilyen ke-
rülő utat keresni. 

– Valószínűleg azért, mert 
abban az időben sok minden-
kinek volt beleszólási joga, 
főleg a járási pártbizottság-
oknak, hogy két iskola milyen 
szempontból köthet egymás-
sal „baráti kapcsolatot”. A ve-
letek való kapcsolat létreho-
zásának is nyomós oka kellett, 
hogy legyen. Nem volt nehéz 
megtalálni. Nálatok nem nyílt 
lehetőség az úszás tanításá-
ra, ami pedig tantervi elvárás 
volt, akárcsak a síelésé. 

– Az 1982/83-as tanév végén 
tettük az első kirándulást 
Párkányba – veszi át a szót 
János –, és jó pár évig éltünk 
e lehetőséggel. E kirándulá-
sokat mindig nagy izgalom, 
készülődés, pontosabban fel-
készülés előzte meg. 

– Gyönyörű játékok zaj-
lottak le mind a sport, mind a 
kultúra terén – veszi vissza a 
szót Hilda. – Egy iskola akkor 
teljesíti küldetését, ha peda-
gógusai a kötelező tanórákon 
túl kellő f igyelmet fordítanak 
intézményük kulturális szint-
jének emelésére, beleértve a 
tanulóknak nemcsak a tudá-
sát, hanem mindenfajta ké-
pességfejlesztését és persze a 
viselkedéskultúráját is. 

– Az iskolán kívüli tevé-
kenységekben – mond-
ja János – egy kicsit köze-
lebb engedtük magunkhoz 
a gyerekeket. Különösen jó 
alkalmakat adtak erre a ki-
rándulások, színpadi fellé-
pések és pláne a táborozá-
sok. Ilyenkor a legrakon-
cátlanabb lurkók is lecsen-
desedtek, és ami nagyon 
fontos a pedagógus szá-
mára, kiöntötték a lelkü-
ket. Hamar rájöttünk, kik 
azok, akik valamiféle se-
gítségre szorulnak. 

– Visszatekintve pályánk-
ra mindketten azt valljuk, a 
sors kegyeltjei voltunk azál-
tal, hogy ezzel a pályával, ki 
merem mondani nyíltan, hi-
vatással ajándékozott meg 
bennünket. Szerintem min-
den embernek igénye van a 
mások tiszteletére, szerete-
tére. Nekünk ma semmi nem 
okoz akkora örömöt, mint az, 
ha szembe találjuk magunkat 
az utcán egy ismerős, mosoly-
gós emberrel, aki udvariasan 
ránk köszön, megszólít ben-
nünket, és a hogylétünk felől 
érdeklődik.

–  Titeket ki nevelt hivatás-
tudatra?

– Egyikünk felmenői kö-
zött sem voltak pedagógu-
sok – mondja  Hilda –, ezért 
mi e szerepvállalást a tanító-
inktól, tanárainktól kaptuk. Én 
a pályámat is a királyhelmeci 
alapiskolában kezdtem, ab-
ban az intézményben, ame-

lyikben gyermekkorom leg-
szebb éveit töltöttem. Pionír-
vezetőnek vettek fel, ha úgy 
tetszik, szabadidős foglalko-
zásokat szervező pedagógus-
nak – nagy kár, hogy ma már 
ilyesféle nincs –, aztán ami-
kor megszűnt e státusz, itt 
maradtam tanítónak. Kezdet-
től fogva nagyon sok segít-
séget kaptam volt tanítóim-
tól, de a tőlem valamivel idő-
sebb, vagy éppen velem egy-
korú kollégáktól, sőt később a 
f iatalabbaktól is. Hogy kik vol-
tak, akik hatottak rám? Szűcs 
Gyula, Dobos Gyula, aki ének-
kart vezetett, Tolvaj Bertalan 
(Bodrögköz kiváló pedagó-
gusa, egy időben országszer-
te ismert politikus és irodal-
már), Molnár Zoltán igazgató, 
a szigorú matematika szakos 
és Leczó Marika, akit külön is 
ki kell emelnem.

– Ha jól emlékszem, két  
csoportotok is volt. János 
vezette az Apró Bodrogkö-
zi Tánc- és Éneklőcsopor-
tot, Hilda pedig a Bodrog-
közi Aprószínpadot. 

János: Mindkettőt 1980-
ban alakítottuk meg a 
királyhelmeci alapiskola tanu-
lóiból, más-más céllal. Én ere-
detileg nem bodrogközi va-
gyok,  a Zselíz melletti Sáróról 
származom, s 1969-ben ke-
rültem Bodrogközbe. Előbb 
Nagygéresben, majd Bélyben 
tanítottam biológiát és kerti-
munkát, csak második f iunk, 
Peti megszületésének évé-
ben, 1977-ben kaptam helyet 
Királyhelmecen. A városnak 
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már volt egy felnőtt néptánc-
csoportja, én az utánpótlás 
nevelése érdekében hoztam 
létre a gyerekcsoportomat.

– És Hilda?
– Én más jellegű csoportot 

szerveztem. Az volt az elkép-
zelésünk, hogy a táncos-ze-
nés műfajt ki kellene egészí-
teni irodalommal, csak az volt 
a kérdés, hogyan. Rájöttünk, 
legjobb lesz külön-külön pró-
bálkoznunk vele. János cso-
portjának munkája épüljön a 
népi hagyományok ápolásá-
ra, az enyém pedig a mesék 
világából a legnagyobb köl-
tők és írók világába kalauzol-
ja el a gyerekeket. Az elindu-
lásban nagy segítséget kap-
tunk Dusza István újságírótól 
és Mihályi Molnár László köl-
tőtől. 1983-ban a Szamárvásár 
című darabbal a Duna-menti 
Tavaszon III. helyezést értünk 
el. A Bodrogközi Aprószín-
pad egész működésének ide-
je alatt, vagyis huszonöt éven 
keresztül, huszonegyszer vett 
részt a Duna-menti Tavasz 
gyermekszínpadok, bábosok 
és szavalók fesztiválján. 1996-
tól 2000-ig Zvolenský Gabriel-
lával közösen vezettük a cso-
portunkat, közben megala-
kult a Tőzike, ami szintén szép 
sikereket ért el. Talán minden-
fajta díjat megkaptunk, ami 
lehetséges volt, ha ez egyál-
talán lényeges: szép beszéd-, 
gyerek szűri-, rendezői-, dra-
maturgiai- és nívódíj… Peda-
gógiai szempontból nagyra 
becsülendő volt, hogy a szer-
vezők megtalálták a módját 
annak, hogy az oda eljutott 
gyerekcsoportok egyike se 
térjen haza csalódottan. Nem 
a bírálatok voltak a fontosak 
(legfeljebb nekünk vezetők-
nek azért, hogy mi az, amit 
még csiszolgatni lehet, illet-
ve kell), hanem a gyerekeknek 
az élmény, hogy a „zsűriben” 
levő bácsik-nénik milyen elis-
merően szóltak a teljesítmé-
nyeikről. Mindig igazat mond-
tak, s a gyerekek az ilyesmit 
észreveszik. Előbb teljesít-
ményt mondtam, de amit csi-
náltunk, az, játék volt a javá-
ból. Ez az a plusz, ami a peda-
gógusi pályát különösen szép-
pé teszi, hogy a tanító évtize-
deken át együtt játszhat a ne-
veltjeivel. Kell annál nagyobb 
elismerés, mint az, amikor a 
volt csoporttagok mesélnek 

nekünk és a saját gyerekeik-
nek, hogy milyen szép volt az 
életük az alapiskolában?

János: Hilda előbb meg-
említette, hogy a csoport-
munkában Zvolenský Gabi-
ka volt a munkatársa. Tegyem 
hozzá, hogy nekem is, mert-
hogy kissé hivatalos legyek, 
az én csoportom koreográ-
fusai Szivolics Matyi Mária és 
Zvolenský Kiss Gabriella vol-
tak, így hát jórészt nekik (is) 
köszönhetők a csoport fellé-
pései során elért sikerek, ame-
lyek helyszínei Zselíztől, Szvi-
ten át a magyarországi Sze-
rencs, Sárospatak, Sátoralja-
újhely, Nyíregyháza, majd Ro-
mánia és a Nyugat-csehorszá-
gi Rakovník voltak. 

Hilda: Gabika és Mária 
egykori tanulóinkból lettek 
a segítőtársaink. Se ők, se mi 
nem kérdeztük meg soha sen-
kitől, mit kapunk érte. Ennek 
a munkának az értékét soha 
nem mérték anyagiakkal, mint 
ahogy a tanítók által létreho-
zott erkölcsi értékek összes-
ségét sem. Azt hiszem, e té-
mát fölösleges lenne tovább 
ragozni.

János: Az azért hozzátar-
tozik a dologhoz, hogy a mi 
honoráriumunk a megbecsü-
lés volt, amit mindmáig meg-
kapunk, de a működéshez kel-
lett az iskola, a szülők és a vá-
ros vezetőségének a támo-

gatása is. Talán természetes, 
hogy mi is kaptunk díjakat a 
javából, Zselízen már 1981-
ben a fődíj II. fokozatát, 1984-
ben Szencen a Szlovákiai nép-
művészeti fesztivál II. helye-
zettje lettünk, a Bíborpiros 
szép rózsa többszörös orszá-
gos dobogósa, s így a Hatá-
ron túli f iatalok találkozóján 
2001-2003-ban is, aztán Buda-
pesten, Nyíregyházán, hogy 
csak a legrangosabbakat em-
lítsem meg.

– Dolgoztok még?
Hilda: Már nem foglalko-

zunk a csoportokkal. Utolsó 
összeállításunk az Aprószín-
paddal Márai Sándorról szólt, 
amellyel Budapesten is fellép-
tük, s az egyik szereplőnk kü-
löndíjat nyert. A csoport veze-
tését átadtuk Bajusz Alicának.

– Tehát tovább adtátok a 
stafétabotokat, megoszt-
va a kollégák és a fiaitok 
között. Az SZMPSZ Szlová-
kiai Magyar Pedagógusdí-
ját is megosztva kaptátok?

Hilda: A kitüntetést 2008-
ban mindketten külön-kü-
lön vehettük át, de egyszerre, 
hisz mindent együtt csinál-
tunk egész életünkben. János 
a színjátszásban segített ne-
kem (zeneileg), én a tánccso-
portban tettem, amit tudtam.

– Ha azt mondanátok, hogy 
mint nyugdíjasok, élvezi-
tek a szép semmittevést, 
vajon ki hinné el?

– Valószínűleg senki sem – 
feleli János –, de mi ilyet nem 
is mondunk. Annak idején ala-
pítói voltunk a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetsé-
gének, Hilda még ma is a terü-
leti választmány pénztárosa. 
Az iskolás tanulókkal való fog-
lalkozást átengedtük az aktív 
kollégáknak, de négy évvel 
ezelőtt alapítottunk egy Nosz-
talgia nevű csoportot. Meg-
szólítottuk a város legjobb 
énekeseit, eredetileg egy fel-
lépést terveztünk, de a siker 
olyan nagy lett, Sátoraljaúj-
helytől Rozsnyóig sok helyen 
szerepeltünk, így hát nem 
unatkozunk. De ami a lényeg, 
a fellépésekből befolyt pénz-
összeget a hátrányos helyzetű 
gyerekek megsegítésére utal-
tatjuk át. Nekem is, akárcsak 
Hildának, fantasztikusan jó ta-
nítóim, tanáraim voltak, hogy 
csak néhányat említsek meg a 
legismertebbek közül: Vas Ot-
tó, Újvári László, Köteles Lász-
ló. Példaképekké váltak anél-
kül, hogy erre törekedtek vol-
na. Mert a pedagógus, amit a 
gyerek lelkébe olt, az óhatat-
lanul példaszerűvé válik. Ezt 
senkinek sem szabad elfelej-
tenie, aki erre a pályára lép.

Csicsay Alajos

A Szaniszló házaspár, Rózsika és Feri, egykori kollégák, a párkányi találkozók főszervezői
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Darnai Zsolt:

Tehetséggondozás és értékteremtés egy faluban
(Beszámoló az adattól az értékig vezető útról)

Az út elején

A bemutatásra váró siker-
történet előzménye egy régióis-
mereti kiadvány (Presinszky La-
jos: Felső-csallóközi arckép-
csarnok. Gyurcsó István Alapít-
vány Könyvek 18., Csemadok 
Dunaszerdahelyi Területi Választ-
mánya, Somorja, 2000) és egy ta-
nár/helytörténeti kutató „találko-
zása” volt. Ennek következménye-
képpen egy adatból („Jankó Zol-
tán 1871-ben született Bakán.”. In 
Presinszky Lajos: i. m. 37.) kiin-
duló kutatás eredménye a szülő-
földünk irodalmának iskolai okta-
tása lett. Az irodalomórákon meg-
ismert írói életút és az ősök „bol-
dog békeidőkbeli” életét bemuta-
tó novellák (Jankó Zoltán: Mesél a 
szülőföldem. Csallóközi novellák. 
Veritas Kiadóvállalat, Bratislava 
– Pozsony, 1940) hatása azon-
ban továbbra is helyi jellegű ma-
radt, ezért új utat kellett keresnem 
a helyismerettől a régióismere-
tig való eljutás érdekében. Ebben 
a munkában nyújtott segítséget 
Szlovákia legismertebb és legnép-
szerűbb magyar nyelvű diákkon-
ferenciája, a Kincskeresők moz-
galma, ahol a helyi ismeret először 
regionálissá, majd rövid időn be-
lül országossá válhatott. A Jankó 
Zoltán (1871–1941) és Baka című 
prezentáció 2006-ban, a Szlováki-
ai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge Kincskeresők – regionális érté-

A szerző egy csallóközi községben, Bakán elindított értékte-
remtő folyamat eredményeit és a kedvező feltételek megterem-
tésének lépéseit tárja elénk: a helytörténeti – helyismereti isko-
lai kutatás és a tehetséggondozás sikeres összehangolását. Egy 
olyan úton vezet végig minket, amelynek kiindulási pontja egy 
könyvben talált adat, végállomása egy irodalmi emlékhely létre-
hozása, miközben az előrejutást a tanuló–tanár közös munkája, 
a szülőkkel, az önkormányzattal és a különböző intézményekkel, 
szervezetekkel való együttműködés tette/teszi lehetővé. 

A most következő fejezetekkel szeretném bizonyítani továb-
bá, miszerint egy alig több mint ezer főt számláló község ala-
csony létszámú iskolájának szűkös anyagi lehetőségei, az okta-
tást segítő szerény hatásfokú technikai eszközök és az előreju-
tással szemben itt-ott kifejtett ellenszél dacára is kivitelezhető-
vé vált a címben megfogalmazott állítás: egy adatból közös ösz-
szefogással értéket sikerült létrehozni.

keket felkutató diákok c. diákkon-
ferenciájának nagymegyeri regio-
nális fordulóján, a szlovákiai ma-
gyar helytörténészek X. országos 
udvardi találkozóján és a Kincske-
resők I. országos versenyén jelen-
tős létszámú közönség előtt került 
bemutatásra. Az előadások anya-
ga pedig a pályamunkákat bemu-
tató kiadvány részeként Szlová-
kia minden régiójába eljutott, te-
hát az olvasóközönség körében is 
országos ismeretté válhatott. (Pék 
László – Szanyi Mária: Kincskere-
sők – regionális értékeket felkuta-
tó diákok – pályázati összefogla-
ló. Komárom, 2006.) A csapat tel-
jesítményének elismerése sem vá-
ratott magára: 2006 májusában az 
akkori oktatási miniszter gratulált 
az országos döntőbe bejutott ta-
nulóknak.

Ismeretből érték, élménnyel  
fűszerezve

Az ismeret a megismerő tevé-
kenység eredménye, az ennek se-
gítségével kialakított, a valóság-
ra, illetve annak valamely terü-
letére vonatkozó fogalmak ösz-
szessége; tanulással szerzett tu-
dás (Bárczi Géza – Országh Lász-
ló et al.: A magyar nyelv értelme-
ző szótára. Harmadik kötet, Aka-
démiai Kiadó, Budapest, 1960, 
560.). A siker záloga pedig „az él-
ményszerű megismerés: a tanulók 
aktív, cselekedtető részvételének 

biztosítása.” (Kissné Király Piros-
ka szerk.: Iránytű a hon- és nép-
ismeret tanításához. Bíbor Kiadó, 
Miskolc, 2003, 12.) A tevékeny-
ség – amelynek köszönhetően az 
ismeret a birtokunkba került – az 
iskolai helytörténeti, ill. helyisme-
reti kutatás. Mindezt pedig a fel-
fedezés izgalmából, a közös mun-
ka öröméből és az ismeretközvetí-
tés sikeréből összeállt élmény va-
rázsolta még feledhetetlenebbé. 
Az i-re a pontot a valami új lét-
rehozásának, ez esetben az érték-
teremtésnek a dicső érzése tette 
fel. Az érték ugyanis valaminek a 
megbecsült volta: az egyén vagy a 
társadalom részéről megbecsülés-
ben részesül. Ha egy alkotásban 
gondolkodunk, akkor a társadal-
mi élet és a kultúra szempontjá-
ból becses, s ezért az egyéntől és a 
közösségtől nagyra tartott. (Bárczi 
Géza – Országh László [et al.]: i. 
m. 443-444.) A hétköznapi szó-
használatban az érték a közösség 
számára jelentős, fontos, illetve lé-
nyeges. Az említett közösség jelle-
gét tekintve egyaránt lehet helyi és 
regionális (vagyis egy településre 
vagy egy régióra vonatkozó) érték.

Az útiterv elkészítése az infor-
mációk keresésétől az átadásig  
– a tanulókkal együttműködve

Az elmúlt években a fiata-
labb nemzedék körében a szlová-
kiai magyar helytörténeti – hely-

ismereti (tehát a múltra és a jelen-
re egyaránt irányuló) kutatások 
népszerűsítéséhez a magyar nyel-
vű diákkonferenciák mérhető mó-
don járultak hozzá. Gondoljunk 
csak a Kincskeresők legutóbbi, 
2011-es rendezvényére, amelyre 
Szanyi Mária főszervező 51 csapat 
89 tanulójának és 42 felkészítőjé-
nek küldött meghívót. Az egyéni 
versenyzők mellett 29 iskola (va-
gyis alap- és középiskola, ill. gim-
názium) csapata mutatta be tanul-
ságos és ismeretterjesztő prezen-
tációját. Ezek olyan jelentős isko-
lai háttérmunkáról adnak tájékoz-
tatást, amely alapján az előadások 
elkészítését és a nyári táborokon 
való részvételt méltán nevezzük 
Kincskereső-mozgalomnak.

Az elmúlt években az országos 
szintű megmérettetésekre több 
csapat felkészítését vállaltam, és 
a különböző témák, ill. más-más 
tanulói hozzáállás és életkor elle-
nére az eredmény érdekében pár 
dologhoz ragaszkodnom kellett. 
A helyi irodalmi és helytörténeti 
témákat prezentáló iskolai mun-
kánkhoz minden esetben szük-
séges volt az alkalmazásképes tu-
dást középpontba helyező oktatás 
eredményeinek felhasználása, va-
lamint az elméleti ismeretek és a 
gyakorlaton alapuló tapasztalatok 
arányos ötvözése. Így a tanulók-
kal a téma kiválasztásától, az adat-
gyűjtésen és feldolgozáson át, az 

A 2012-es iskolai kiállítás
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előadás előkészítéséig jó hangu-
latban és közös élményekkel gaz-
dagodva tudtunk dolgozni a kö-
zös cél érdekében: a közönség ér-
deklődését kiváltva és a zsűri el-
ismerését kiérdemelve községünk 
múltjával és jelenével megismer-
tetni az érdeklődőket.

Útközben: az értékteremtés  
szép példája

A csallóközi Baka község-
ben 2006-ban a Csemadok Bakai 
Alapszervezete, az önkormány-
zat, a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségének bakai alap-
szervezete és a Szlovákiai Magyar 
Írók Társasága közösen szervez-
te meg a bakai Jankó Zoltán-em-
léknapot. A kultúrműsor, a tanu-
lói és tanári előadások, az ünnepi 
beszéd elhangzása után került sor 
a Jankó-emléktábla megáldásá-
ra, vagyis egy újabb szlovákiai, tá-
gabban tekintve Kárpát-medencei 
irodalmi emlékhely kialakítására.

A bakai születésű (cseh)szlo-
vákiai magyar író életútját a helyi 
alapiskola tanulói, a Kincskeresők 
mozgalmának első bakai növen-
dékei és felkészítő tanáruk mutat-
ta be a megjelent szülőknek, nagy-
szülőknek, önkormányzati képvi-
selőknek, intézmények és szer-
vezetek vezetőinek, íróknak, köl-
tőknek, szakértőknek és érdeklő-
dőknek egyaránt. Ebben az eset-
ben egyértelmű és vitathatatlan: 
a Kincskeresők tehetségkutató 
diákkonferenciája kellett ahhoz, 
hogy mára eggyel több legyen a 
szlovákiai magyar emlékhelyek 
száma. Ehhez azonban a felkészí-
tő tanárnak előzőleg meg kellett 
találnia a gyerekekben rejtőző te-
hetséget, a helytörténet–helyisme-
ret iránti érdeklődést, s megfele-
lő módszerekkel biztosítania kel-
lett a tehetséggondozás feltételeit 

A bakai kincskeresők

Előadás a bakai (nemcsak helyi) értékekről

Az irodalmi nap résztvevői 

egy közös cél érdekében úgy, hogy 
a tanuló is érdekelt legyen az ér-
tékteremtéssel járó iskolai többlet-
munka elvégzésében.

Ma már újabb sikerként ér-
telmezhető a bakai irodalmi em-
lékhely felkerülése a Szlovákiai 
Magyar Írók Társaságának hon-
lapjára, besorolása a Magyar iro-
dalmi hagyományok és emlékhe-
lyek Szlovákiában A – Z  c. gyűj-
teménybe (www.szmit.sk). Kö-
szönet mindazoknak, akik ehhez 
bármilyen módon (munkájuk-
kal, szorgalmukkal, tehetségük-
kel, anyagiakkal stb.) hozzájárul-
tak, így a világháló közvetítésével 
lehetővé vált egy csallóközi köz-
ség nagyvilágban és az irodalom-
szeretők körében való megmutat-
kozása.

Az út folytatása: az értékátadás 
és a hagyományápolás

A helyi irodalmi ismeretek át-
adása, az értékek megóvása és a 
hagyományápolás természetesen 
nem ért véget az irodalmi emlék-

hely megáldásával. Az értékterem-
tés ugyanis nem silányulhatott 
múló dicsőséggé, az ilyen jellegű 
érték feladatot ad az adott közös-
ségnek és iskolájának. Az átörökí-
tés feladata pedig idővel nem vál-
hat nyűgként megélt kötelesség-
gé, hanem sokkal inkább a hagyo-
mányápolás előremutató, közös-
ségépítő példájaként kell tekinte-
ni rá.

Mivel az értékek közvetítését, 
a hagyományápolást nem lehet 
elég korán elkezdeni, ezért igye-
keztem mielőbb elindítani a bakai 
Jankó Zoltán irodalmi és kulturá-
lis napot. A 2010-től évente vala-
mely jeles naphoz (pl. magyar kul-
túra vagy a magyar költészet nap-
jához) kapcsolódó rendezvény je-
lentősége mára már túlmutat az 
alapiskola falain, hiszen a progra-
mok a helyieknek és a meghívott 
vendégeknek is sok érdekességet 
kínálnak. A rendszeresen meg-
valósított iskolai kiállításnak kö-
szönhetően a hely- és régióisme-

ret is teret kap: a tanulók az elol-
vasott bakai novellákhoz és csal-
lóközi kötődésű mondákhoz, nép-
mesékhez készítenek illusztráci-
ókat. Miközben tehát az olvasás 
élményének közös megélésével 
megismerik saját falujukat és szü-
lőföldjüket, a rajzolással, a vers- és 
prózamondással még a tehetsé-
gük kibontakoztatására is lehető-
séget kapnak. „Darnai Zsolt pe-
dagógusnak köszönhetően, mint 
a Szlovákiai Magyar Írók Társa-
ságának titkára, részese lehettem 
a rendezvénynek és miután meg-
szemléltem a Jankó-novellákhoz 
és a magyar mondákhoz készített 
tanulói illusztrációkból összeállí-
tott kiállítást, örömmel töltött el, 
hogy milyen sok tehetséges diák-
ja van az iskolának” – írta a 2012-
es rendezvényünk vendége, Nagy 
Erika prózaíró, aki beszámolóját 
így zárta: „Április 11-e ismét egy 
jó nap volt számomra. A gyere-
kek a szemem előtt nyíltak meg, 
s váltak érdeklődővé az irodalom 
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iránt. Jó szívvel váltam meg tő-
lük, és soha nem felejtem el, hogy 
van egy iskola, amelynek diákjai 
és pedagógusai méltóképpen ün-
neplik meg a költészet napját, s 
nem feledkeznek meg Jankó Zol-
tán kultúrpolitikusról sem.” (Nagy 
Erika: Ez egy jó nap volt. In Tan-
tárgyi felületek az SzMPSz hon-
lapján, www.szmpsz.sk).

2012-ben a bakai önkormány-
zat és a helyi alapiskola szervezé-
sében, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége és a Szlováki-
ai Magyar Szülők Szövetsége he-
lyi alapszervezeteinek támogatá-
sával immár harmadszor valósul-
hatott meg a Jankó Zoltán irodal-
mi és kulturális nap, ahonnan a 
tanulók Nagy Erika prózaíró és a 
Szlovákiai Magyar Írók Társaságá-
nak köszönhetően kortárs magyar 
szerzők könyveit vihették haza. Az 
előkészületekre fordított hónapok 
során a gyerekek az iskolában és 
otthon különböző témákban (pl. 
Jankó-novellák, népmesék, mon-
dák stb.) több mint 110 illusztráci-
ót készítettek el: akadt olyan tanu-
ló, aki a különdíjat tizenhárom sa-
ját rajzzal érdemelte ki. Az össze-
sítés alapján az alsó tagozaton az 
első osztály, míg a felső tagozaton 
az ötödikesek bizonyultak a leg-
aktívabbaknak. Ők a rajz mellett 
a szavalás kategóriában is elsők 
lettek (osztályfőnökük – felkészí-
tőjük: Krascsenics Darnai Tímea, 

Felhasznált irodalom:
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Sok újat rejt számunkra a krónika

Az előadás végén szívesen megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket

ill. Darnai Zsolt). Ilyen tanulói és 
osztályteljesítménnyel számomra 
újra bizonyítást nyert, miszerint 
kellő osztályfőnöki és szaktanári 
odafigyelés és motiváció mellett, 
a gyerekekkel való együttműkö-
déssel, az ún. közös hang megtalá-
lásával iskoláink még a XXI. szá-
zad nehézségei közepette is dicsé-
retre méltó – talán sokaknak meg-
lepő –, az olvasáson és a szülőföld 
megismerésén alapuló kimagasló 
eredményre képesek. A gyerekek-
nek szánt díjakat és ajándékokat a 
korábbi évekhez hasonlóan idén is 
a bakai szülők biztosították.

A megtett út állomásai: a faluról 
bemutatott prezentációk

A 2005–2012 közötti időszak-
ban meghirdetett Kincskeresők 
egy-egy pályázatára elkészített is-
kolai prezentációknak köszön-
hetően, a csallóközi Baka köz-
ség neve az országos tehetségku-
tató diákkonferencián már so-
kak számára ismerősen cseng. 
Mivel „a helytörténet rendsze-
res gyűjtőmunkát kíván, ami 
soha nem tekinthető lezártnak.” 
(Szamosújvári Sándor: Történel-
mi szakkörök az általános iskolá-
ban. Második kiadás. Tankönyv-
kiadó, Budapest, 1987, 57.), ezért 
a mi iskolánkban is évről évre tu-
dunk új témát választani, koráb-
ban még el nem hangzott érdekes 

helyismereti információkat köz-
zétenni. 

A Jankó Zoltán (1871–1941) 
és Baka című, fent említett prezen-
táció valójában három előadásból 
épült fel (Zoltán bácsi emléke Ba-
kán, Jankó Zoltán közéleti tevé-
kenysége, Novelláinak kötődé-
se községünkhöz). Elsődleges cé-
lom akkoriban egy feledésbe me-
rült írói életút és gazdag közéleti 
pálya bemutatása volt. Baka köz-
ség szakrális emlékei volt a címe 
annak a bemutatónknak, amelyet 
a bakai kincskeresők két előadás-
ból építettek fel: A templom mel-
letti emlékhelyek és a Fel- és Al-
Baka szakrális emlékei. Segítsé-
gükkel falunk egyházi jellegű ne-
vezetességeire kívántam felhívni a 
figyelmet, valamint szerettem vol-
na elérni, hogy a Csallóköz érté-
kei iránt érdeklődők kedvet kap-
janak Bakára is ellátogatni, és sze-
mélyesen felkeresni az 1770-ben 
épült templomunkkal együtt a he-
lyi szakrális kisemlékeinket is. A 
következő prezentációnk a XX. 
század elejétől egészen napjain-
kig követte végig a bakai labdarú-
gás történetét. Az országos kon-
ferencián bemutatott összeállí-
tásunk célja a helyi sporttörténet 
és a mai sportélet megismerteté-
se volt. A bemutatónak külön idő-
szerűséget a sportszervezet meg-
alapításának 80. évfordulója adott 
(1931–2011), és az a szándék, mi-

szerint ilyen módon is felhívjuk a 
figyelmet a sport és az egészséges 
életmód összefüggéseire. A leg-
utóbbi, Múlt és jelen Bakán c. pá-
lyázatunk történeti és helyismere-
ti áttekintésével négy kisebb témát 
ismertettünk („Isten kegyelméből 
s a hívek áldozatkész adakozásá-
ból…” elért eredmények, a bakai 
iskola, a bakai turisztikai szakosz-
tály, a falunapok a múltban és a je-
lenben).

A fent idézett gondolatra visz-
szautalva: a rendszeres gyűjtő-
munka nálunk is hoz korábban 
nem ismert információkat, ezért 
ezt a munkát még most sem te-
kintem lezártnak. A helytörténe-
ti-helyismereti iskolai kutatás a te-
hetséges tanulóknak is kínál új le-
hetőségeket, miközben a helyi kö-
zösség az értékteremtésnek is ré-
szesévé válhat. Megfelelő odafi-
gyeléssel a hagyományápolás és 
az értékátadás is teret kap, csak a 
sikerekhez vezető utat kell évről 
évre sikeresen kiválasztani, vala-
mint az útitervet ügyesen elké-
szíteni. Ennek a hosszú évek óta 
tartó bakai sikertörténetnek, va-
gyis az értékteremtés és hagyo-
mányápolás világában tett utazás-
nak választott mottója a követke-
ző gondolat lehetne: „Őrizve ápol-
juk és gyarapítsuk hagyományain-
kat, hogy méltóak lehessünk utó-
daink megbecsülésére!”(Kissné 
Király Piroska: i. m. 112.)
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A helyi iskolában Korda Edit igazgatónő és Dusza Mária polgármester 
köszöntötte a résztvevőket

Helyi értékek Deresken

A történelmi annálék a települést 
1243-ban  Durusk néven említik elő-
ször királyi birtokként.  14. században 
épült Szent Mihály temploma a domb-
ról őrködik az emberek hite felett. 

A fazekasságáról  híres faluban, 
ahol nemzedékeken át öröklődött a  
mesterség, mára már nincs, aki a ha-
gyományt ápolja.  A világ megpör-
dült párszor saját tengelye körül, na-
gyot változott. Csak az emberek ma-
radtak hűségesek a völgyhöz, nem 
vágytak el messzire, a velük marad-
tak az emlékek és az emlékezés.

2012. május 2-án a település ren-
dezett kisiskoláját és tájházát 34 pe-
dagógus kereste fel, akiket a helyi ér-
tékek megismerése vonzott. A Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
ge Rimaszombati Regionális Pedagó-
giai Központja, Nagyrőcei Területi Vá-
lasztmánya és Deresk község Önkor-
mányzata, polgármestere Helyi érté-
kek a tanulás-tanítás folyamatában 
címmel szervezett jó hangulatú peda-
gógus-továbbképzést. 

Időről időre szemben találjuk 
magunkat jótékony célokra gyűj-
tő alapítványokkal, rászoruló bete-
gekkel, akik adományok nélkül nem 
gyógyulhatnának meg. Manapság a 
segítségkérés eme formája különö-
sen gyakori.

A Selye János Gimnázium 
harmadszor kapcsolódott be a 
Waterball Day gyűjtésébe, melyet 
régiónkban a SPOSA érsekújvá-
ri szervezete koordinál. Célja, hogy 
felhívja a figyelmet az autisták sor-
sára, a szolidaritás és a segítség fon-
tosságára. Az átlagemberek alig vagy 
pontatlanul ismerik az autisták 

Adománygyűjtések a Selye János Gimnáziumban
„A jólelkűség megszépíti az életet, feloldja az ellentmondásokat, világossá teszi a zavarost;  

a nehezet könnyűvé, a szomorúságot örömtelivé változtatja.“
(Lev Tolsztoj )

mindennapjainak problémáit, így 
több más felvilágosító és segítő ren-
dezvényhez hasonlóan ez a nap egy 
kicsit segíthet sorsuk jobbra fordu-
lásában. Az autizmus az ember sze-
mélyiségének és lelkének teljes ön-
magába zárkózása, amely az általá-
nos kapcsolatteremtő készség mély 
zavarával társul. Jellemző az öntör-
vényűség, és a tudathasadáshoz ha-
sonló tünetek.

Mint minden évben, idén is 
részt vettünk a Rákellenes Liga, a 
rákkutatás és a daganatos betegek 
életminőségének javítására szerve-
zett gyűjtésben. Április 13-án több 

mint tízezer önkéntes, köztük a 
Selye János Gimnázium húsz diákja 
is, Szlovákia minden jelentősebb te-
lepülésén nárciszt árul. A tavasz vi-
rága a Nárciszok Napján már hagyo-
mányosan a rákos betegekkel való 
szolidaritást jelképezi. Önkéntes di-
ákjaink büszkén viselték az alapít-
vány logóját, osztogatták a nárciszo-
kat pedagógusaiknak és diáktársa-
iknak is. Felhívták a figyelmet arra, 
hogy a daganatos megbetegedések 
száma évről évre nő és a nárcisz, a 
remény virága a rákbetegeknek erőt 
ad a gyógyuláshoz. 839 euró folyt 
be a Rákellenes Ligának a nárciszok 

napjához kötődő adománygyűjtés 
során. Az összegyűlt pénzt a liga 
olyan programokra fordítja, ame-
lyek megkönnyítik a daganatos be-
tegek életét: egyebek között üdülé-
seket, a fiatalok onkológiai felvilá-
gosítását, rákmegelőzésről szóló ki-
adványokat, klinikai és kutatási pro-
jekteket támogat. A nehéz gazdasá-
gi helyzet ellenére köszönetünket 
fejezzük ki minden segítőkész, jó 
szándékú, nemes szívű adományo-
zónak, és a gyűjtésünk koordináto-
rának, Komár Annamária tanárnő-
nek.

Králik Zsuzsanna

Ha az utazó Tornalját a régi úton maga mögött hagyva még Beje előtt jobb-
ra veszi a kanyart, Otrokocs, Harkács nevezetes települések után a Turóc 
festői völgyébe ér. Tipikus gömöri táj: szerethető szelíd dombok, termé-
keny folyó menti ártér, szorgalmas emberek, hagyományőrző falvak. Aztán 
a nyelvhatáron az anyanyelvét hűséggel őrző félezer lelket számláló, zömé-
ben magyar emberek lakta, erős katolikus Deresk a végállomás.

A nap programja a tésztadagasz-
tás megfigyelésével kezdődött egy 
hagyományos paraszti portán, illet-
ve a szomszédban a rétes húzását ta-
nulmányozták az érdeklődők. Közben 
barátkozás, beszélgetés tette kedves-
sé a reggelt. 

A helyi alapiskolában Korda Edit 
igazgatónő, az SZMPSZ Nagyrőcei 
Területi Választmányának elnöke és 
Dusza Mária polgármester  fogadta 
és köszöntötte az érkezőket. 

A pedagógus-továbbképzés 
programjában Ferencz Anna, a 
Sajógömöri MTNY Alapiskola igazga-
tója beszélt az identitástudat kiala-
kításának fontosságáról. Ádám Zita 
bemutatta a helyi és regionális érté-
kekre nevelés tantervét, a hozzá kötő-
dő feladatbankot.

Badin Gabriella, a rozsnyói Bá-
nyászati Múzeum múzeumpedagó-
gusa A múzeum mint a tanulás szín-
tere című előadása kreatív foglal-
kozásokkal volt fűszerezve. A  napot 
Bettes Istvánnak e napra írott ver-

se tette emlékezetessé, aki a dereski 
„míjelés-májolást” vette tollára. 

Juhász Béla dédapja  életén és 
munkásságán keresztül bemutatta a 
dereskiek kihalt hagyományát, a hí-
resen neves fazekasok munkásságát.

A tanulságos délelőttöt a temp-
lom megtekintése, illetve a falu hí-
res szülöttének, Dúdor István sírjának 
megkoszorúzása zárta. A hangulatos 
és finom ebédet  a dereski tájházban 

fogyasztották el  a résztvevők. Mind-
ezen történések megkoronázása volt 
a reggel bedagasztott  túrós, almás, 
tejfölös kelett kalács és túrós, mákos 
rétes elfogyasztása. 

Az emlékezetes, élménnyel teli, jól 
megszervezett nap barátokká tette a 
résztvevőket, illetve további hason-
ló, tanulással és élménnyel teli napok 
iránti igényt fogalmazott meg.

Ádám Zita
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A pedagógus-továbbképzés 
témája a tanítási óra elemzése, 
a szakmaiság tudatos építése, 
fejlesztése. 

Az előadó Monoriné Papp 
Sarolta, a STEP 21 program fej-
lesztője és segítője Kanizsai Esz-
ter volt.

A pedagógus-továbbképzés 
célját Papp Ágnes: A tanár sze-
repe című írásában jelöli meg:

„… az iskola is legyen 
maga a luxus. Ahol az iroda-
lom, a művészet nem infor-
mációszerzésre, hanem él-
vezetre és műértésre való, és 
ahol a történelem és a fizi-
ka kutatásra ingerel, és kí-
váncsivá tesz: vajon mit reg-
gelizhetett Bethlen Gábor, 
vagy hogyan lehetséges, 
hogy apró szárnyaival a kö-
vér poszméh felemelkedik, 
vagy volt-e harisnyakötője 
Zrínyi Ilonának. Ahol a sok 
élvezet és luxus ügyes ke-
zeket és okos fejeket terem, 
ahol kérdezünk és rácsodál-
kozunk a világra, és épít-
hetjük azt. Ahol mentoraink 
vannak, akik megkérdezik, 
hogy mit érzünk, és miért? 
Hogy akarunk-e beszélgetni, 
vagy csak csendben üldögél-
ni és mélázni? És kézen fog-
nak. Még akkor is, ha halad-
ni kell az anyaggal.“

Meg tud-e felelni a peda-
gógus ennek az elvárásnak, tu-
datában van-e a pedagógus a 
szakmai mélységeknek, szak-
mája összetevőinek? 

A pedagógus-továbbképzé-
sen a kihívás a közös válaszok 
keresése volt a következő kér-
désekre: „Képes-e a közokta-

Több szakmaiságot!
(Nagyító alatt a tanítási óra)
A Pelsőci Magyar Tannyelvű Alapiskola, a Rozsnyói Területi Választmány és az 
SZMPSZ Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ, a Pro Scholis 2012. április 
20-án egész napos pedagógusképzést szervezett a Pelsőci MTNY Alapiskolában. A 
képzésen részt vettek az alsózsolcai Hermann Ottó Általános Iskola pedagógusai is, 
lévén ők a pelsőci alapiskola testvériskolája, ezzel is szép példáját adva, hogy a pe-
dagógus-továbbképzések vonalán is megjelenik (igaz, fehér hollóként) az egymástól 
való tanulás igénye.  

tás intézményrendszere ön-
magán belül minőségi vál-
tozást előidézni? Milyen ins-
pirációkra volna szükség ah-
hoz, hogy ez a változás va-
lódi, konstruktív, egy irányba 
ható és tartós eredményeket 
hozó változás legyen? Hol  
az ajtó, hol a kijárat, me-
lyik a megfelelő út, amelyen 
el tudna indulni bármely ok-
tatáspolitika, bármely fenn-
tartó, a különböző iskolafo-
kok vezetői, pedagógusai, s 
amely a gyermeknek, szü-
lőnek, szakmának, társada-
lomnak egyaránt kiutat je-
lentene?“ (Monoriné Papp Sa-
rolta)

Pelsőcön, a több mint har-
minc érdeklődő résztvételével 
a a STEP21 – az optimális tan-
óra modellje  – Mitől működik? 
a tanítási óra jelenségvilágának 
feltárása és megértése volt a 
célpontban mini tréninggel fel-
lazítva.

A program lényege egy 
olyan tanítási óra felépítése, 
amely optimális (nem ideális!), 
tehát megvalósítható, amely 
működőképes, amely újdon-
sággal van megtűzdelve, meg-
hökkentő elemeket tartalmaz, 
amely kíváncsiságot ébreszt, 
amely együttműködésre kész-
teti a tanulókat és tanárokat 
egyaránt. A tanítási óra olyan, 
mint egy dráma, mert adott a 
tér, idő, a szereplők személykö-
zi kapcsolatának kibontása, tar-
talmazza a a dramatikus felépí-
tést: van expozíciója, bonyoda-
lom, tetőpont, krízis, megoldás.

A tanítási óra hatékonysá-
ga, eredményessége a „ki ho-

gyan érezte magát  a legutolsó 
tanítási óráján? kérdéssel és vá-
lasszal kezdődik. Igaz, a kérdés 
szubjektív, előfeltétele a meg-
felelő, illetve optmális tanulá-
si környezet, légkör, amelynek 
a mélyén ott rejtőzik a szakmai 
hozzáértés.

Ezt a hozzáértést, illetve a 
tanítási óra szakmai összetevő-
it a program három alapelvben 
jelöli meg (együttműködés, in-
nováció, szakmaiság – profesz-
szió). Mindhárom alapelvhez 
hét értékkritérium tartozik, me-
lyek mélységét az indikátorok 
(mindegyikhez hét tartozik) ad-
ják. 
l Az együttműködés alep-

elvének értékkritériumai: 
asszertivitás, normativitás, 
informativitás, reflexivitás, 
objektivitás, konstruktivitás, 
méltányosság. 

l	 Az innovativitás értékkri-
tériuma: cél- és értékmeg-
jelölés, legitimitás, tervszerű-
ség, nyomonkövethetőség, 
megvalósíthatóság, hatá-
sosság, fenntarthatóság, 

l	 A professzionalitás érté-
kei: célszerűság, jogsze-
rűség, szakszerűság, haté-
konyság,  eredményesség, 
rugalmasság, kiszámítható-
ság.
Az előadó a rendszer be-

mutatása után csoportmunká-
ban összegyűjtette a különböző 
kritériumok indikátorait. Ez volt 
az igazi kihívás: szembenézni a 
követelményekkel, egymással 
megvitatni, értelmezni a külön-
böző fogalmakat. 

Egy megtekintett tanítási óra 
elemzése zárta az érdemi mun-

kát, amikor (szintén csoportok-
ban) a tanultak alapján el kel-
lett dönteni, mennyire voltak je-
len a tanítási óra folyamatában 
az alapelveknek megfelelő kri-
tériumok és indikátorok. 

A program működtetése, il-
letve a pedagógus szakmai fej-
lődése azáltal van biztosítva, 
hogy a a kritikus barát és a 
mentor (akiket a program igé-
nyel) egy-egy  tanítási óra lá-
togatása során érdemben tud-
ja üzenni a tanárnak: mit, hol, 
milyen mértékben (piros, sárga, 
zöld színszimbólumok haszná-
lata) kellene változtatni szoká-
sain, felkészültségén, szakmai 
kompetenciáin a három alap-
elven belül. (Megjegyzésként: 
a három alapelv lefedi a taná-
ri kompetencia szakmai össze-
tevőit is.)

A STEP 21 program és a 
pedagógus-továbbképzés ha-
tékonyságát az bizonyítja majd 
a közeljövőben legjobban, ha 
egy-két tanórai előkészület a 
program használatának alap-
ját képezné, ha kipróbálásra 
kerülne a tanítás alapján törté-
nő üzenés, szakmai vitatkozás. 
Mert ez az alapja a változásnak, 
a szakmai megújulásnak, a fej-
lődésnek. 

A Pelsőci MTNY Alapisko-
la emberileg, technikailag meg 
tudott felelni a szakmaiságot a 
mélységekig elvivő pedagógus-
továbbképzésnek. A résztvevők 
érdeklődése, nyitttsága, a szak-
mai fejlődés igénylése, komoly-
sága  megmaradt késő délutá-
nig, a képzés befejeztéig.

Ádám Zita
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Német nap a Selye 
János Gimnáziumban

Színjátszás, versek, daltanulás, meseprojekt,  
szabad asszociációk különböző kifejezésekre  

és ismerkedés a publicisztikával – mindez németül  
a német nap keretében, amelyet első alkalommal  

szerveztek meg tanáraink április 26-án  
a Selye János Gimnáziumban. Születtek vicces …

A prímósok béjos műsorral 
örvendeztették meg 

a résztvevőket

… és komoly alkotások

Az egész nap jó hangulatú munkában telt

A rendezvény célja az volt, 
hogy nekünk, diákoknak kicsit él-
vezetesebbé tegyék a nyelvtanulást, 
valamint más szempontból köze-
lítsünk ehhez az igényes nyelvhez. 
A szervezésben aktívan közremű-
ködött	 Sandra	Klos,	 aki	 ebben	 az	
évben németországi önkéntesként 
dolgozik	 iskolánkban.	 Célja	 az,	
hogy a diákokat még jobban be-
vezesse a német nyelv rejtelmeibe. 
A fiatal német lány délutáni fog-
lalkozásokon, versek által próbál-
ja belopni magát a tanulók szívébe, 
ahol kortárs német irodalommal és 
versek elemzésével foglalkozunk. 

Ez a jó hangulatú rendezvény 
több mint száz – főnyelvként né-
met	 nyelvet	 tanuló	 –	 „Selyést”	
mozgósított, akik különböző 
„workshop”-csoportokban	 tevé-
kenykedtek aktívan, mozgásos for-
mában, kreatívan a nap folyamán.

Sandra	 a	 versműhelyt	 vezette,	
ahol különböző érdekes, fejlesztő 
feladatokkal állított minket szem-
be. Először is ki kellett választa-
nunk egy-egy képet, majd beszél-
nünk arról, miképp kötődik az 

hozzánk – ezzel is fejlesztve kife-
jezőképességünket. Ezután páro-
sával történeteket írtunk és adtunk 
elő	 ún.	 „villámköltészet”	 (slam	
poetry)	formájában.		

A	 színészműhelyt	 Szénássy	
Edit	 tanárnő	 vezette.	 Itt	 pár	 per-
ces jeleneteket vittünk színpad-
ra, játékos formában, saját felfo-
gásunk	szerint.	Születtek	vicces	és	
komoly	mini	alkotások.	Fekete	Ju-

dit tanárnővel megcsillogtathat-
ták énektudásukat a muzikális ta-
nulók az aulában, ahol a néha bá-
tortalan, legtöbbször viszont vi-
dám és mozgalmas éneklés jó han-
gulatban	 telt.	 Sáfi	 Zsuzsanna	 ta-
nárnővel pedig a résztvevők ki-
sebb csoportokban továbbgondol-
ták a Hófehérke c. mesét. Eközben 
az emeleten dolgozó újságíró csa-
pat is megmozgatta fantáziáját, és 
Andrea Hielscher, pozsonyi német 
lektor irányítása alatt csiszolta né-
mettudását. Az eredmény: több új-
ságcikk megszületése, fényképek, a 
nap dokumentálása az iskola hon-
lapján és a faliújságon. Aki nem hi-
szi, járjon utána…

E mozgalmas napból nem ma-
radtak ki a legfiatalabb diákok, a 
prímósok sem. Bájos műsorukkal 
az aula színpadán örvendeztették 
meg	a	program	 résztvevőit.	Záró-
akkordként	 egy	 Németországról	
szóló országismereti vetélkedő zaj-
lott hat csapat között, majd a győz-
tesek „édes elismerésben“ részesül-
tek. A többi diák a kvíz alatt egy 
Németországról	 szóló	 ismeretter-
jesztő filmet nézett meg.  

Úgy gondoljuk, hogy a krea-
tív, építő jellegű kezdeményezé-
seknek mindig van jövőjük. Ezért 
remélem, hogy a német nap az idei 
rendezvényhez hasonlóan jövőre is 
megrendezésre kerül és ilyen nép-
szerűségnek örvend.

Köszönjük a szervezőknek és 
ötletgazdáknak ezt a fergeteges 
napot! 

Paluska Zsuzsanna IV. H
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Iskolavezetők szakmai találkozója
A Comenius Pedagógiai Intézet és a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmá-
nya –  a tavalyi sikeres kezdeményezés folytatásaként – 
kétnapos szakmai találkozót szervezett a Komáromi járás 
magyar tanítási nyelvű oktatási és nevelési intézmények 
vezetői számára 2012. május 16–17-én, Kovácspatakon.

Ami a fizikatanítást illeti, a Selye János Gimnáziumot évtizedek óta minden szakmai fórumon a me-
gye legjobb középiskolájaként tartják számon. A Nemzetközi Fizikai Diákolimpián elért eredményeink 
szerint a pozsonyi Jur Hronec Gimnázium után Szlovákia második legjobb iskolája vagyunk.

Az országos döntőbe a megyei fordulók eredményei alapján a 32 legjobban szereplő diák került, köztük a mi három di-
ákunk is, név szerint: Ürge László, Park Choong Eun és Mázik László, mindhárman a III. A-ból, felkészítő tanáruk Szabó 
Endre, fizika szakos kollégánk. Az országos döntő 7. helyét Ürge László szerezte meg, aki így bekerült a győztesek közé, te-
hát az első tízbe. Laci tehát lehetőséget kap arra, hogy olimpiai kerettagként egy másfél hónapos kemény összpontosításon 
vegyen részt. Esély van rá, hogy az öttagú szlovákiai fizikai diákolimpiai válogatott tagjaként élvezheti a Nemzetközi Fizi-
kai Diákolimpia szervezőinek vendégszeretetét Észtországban. 

Laci már a döntőben bizonyította eredményességét, öregbítve ezáltal alma matere jó hírnevét. Sok sikert!
Králik Zsuzsanna

Ürge László,
a fizikaolimpia országos döntőjének egyik győztese

A kétnapos találkozó a szakmai 
ismeretszerzés mellett jó alkalmat 
nyújtott a kötetelen beszélgetésre, 
ismerkedésre és információcserére.  

Idén is kiderült, hogy hol szo-
rít a cipő? – terítékre kerültek 
tanügyigazgatási  elvárások  és ta-
pasztalatok. 

Borosné dr. Kézy Zsuzsanna 
közoktatási szakértő képzése be-
tekintést adott a szevezeti kultú-
ra megismerésébe, látleletet készí-
tésébe a szervezeten belül. Keres-
tük a kapcsolatot és összefüggése-
ket az iskola légköre és teljesítmé-
nye között.  Elemeztük, hogyan je-
lenik meg  az iskolai szervezeti lég-
köre a tanárok, vezetők, tanulók vi-
selkedésében, közösen vallott érté-

kekben, szabályokban és kapcso-
latteremtésben. 

Tanultunk moderálni, avagy 
értekezletvezetést dr. Vida Józsefné 
közoktatási szakértőtől. A tréning 
során felszínre kerültek az intéz-
ményvezetők napi kihívásai, pró-
batételei – érintve a döntés nehéz-
ségeit, az intézményvezetés művé-
szetét, az oktatási redszerünk lép-
csőugrásait és darázsfészkeit, a tár-
sadalmi elvárásokat. 

Az előadóterem falaira kike-
rültek a poszterek az óvodák, alap-
iskolák és középiskolák vezetőinek 
meglátásaival, tapasztalataival. 

Így fogadtuk Pék Lászlót a 
Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének országos elnö-

két – 4 nappal az SZMPSZ orszá-
gos közgyűlése után, s  pár nappal 
az okatatásügyi miniszterrel terve-
zett megbeszélések előtt. 

Az esti beszélgetés, a fehér 
akác illata és a magyar nóta dal-
lama közösséggé kovácsolta az 
intézményvezetők kis csapatát. A 

résztvevők nevében köszönöm a 
szervezőknek, Fodor Attilának és 
Fekete Irénnek a találkozó szer-
vezését. 

Decsi Katalin, a gútai 
Nagyboldogasszony Egyházi Alap-
iskola és Gimnázium igazgatónőjeJó csapattá váltunk

Ötletborze és sok tapasztalat…

Komoly csapatmunka folyt
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A kis palócok még tudnak hangsúlyozni

A verseny pünkösd hétfőjére 
esett. Huszár László, a Csemadok 
igazgatója, a verseny szervezője 
vitt kocsiján Párkánytól Rozsnyó-
ig. Tőle tudtam meg útközben a 
részleteket. Évek óta van néptánc-
versenyük, szavaló versenyük, a 
mesemondó versenyt csak az har-
madik éve terjesztették ki palóc-
ból országossá, de már azon tö-
ri a fejét, hogyan tudná kibővíte-
ni bábozással. A szakmai rende-
ző Varga Norbert volt, az ő javas-

Az ELTE Kossuth Szónokversenyén ismertem meg Szanyi 
Máriát, felvidéki versenyzőket hozott ide. A Bárczi Alapít-
vány kiejtési különdíja átadásakor mondott indoklásom ad-
ta neki az ötletet, hogy meghívjon zsűritagnak népmesemon-
dó versenyükre. Ő maga matematikatanárból lett néprajzos 
és muzeológus. Nyugdíjasként is sokat dolgozik a felvidéki 
magyarság nemzeti tudatának megőrzéséért. Ő szervezett be 
egyszer a komáromi alapiskolában tartott Kincskeresők or-
szágos verseny zsűrijébe is, ahol a diákok lakóhelyük valami-
lyen – igen változatos – értékét mutatták be. A népmesékkel 
nemcsak akkor foglalkoztam, amikor gyerekeimnek mesél-
tem őket, hanem akkor is, amikor alapítványunk népmesés 
könyvét összeállítottam, hát örömmel fogadtam ezt az újabb 
felkérést. Be is csomagoltam egy kisebb bőrönd könyvet a dí-
jazáshoz való hozzájárulásként.

latára nevezték el a versenyt Ipolyi 
Arnoldról, a Felvidék XIX. száza-
di fiáról, aki sok más tevékenysé-
ge mellett – régész, püspök, akadé-
mikus – elsőként gyűjtött népme-
séket, különös, hogy semmit sem 
tudtunk róla. A kiírásban előny-
ként jelölték meg a népviseletet, a 
tájnyelv használatát és a helyi kö-
tődésű mesék előadását.

52 versenyző került be a dön-
tőbe – a helyi selejtezőkön tehát 
már sokkal többen foglalkoztak a 
népmesékkel. Óvodás kortól fel-
nőtt korig lehetett nevezni – fel-
nőttek csak ketten vettek részt, 
akik gyerekeket is hoztak. Két 
zsűri volt, én a kicsiket és a legna-
gyobbakat hallottam. Majdnem 
mindenki népviseletben jött, aki 
nem, az is hasonló jellegű ruhá-
ban. A legtöbben palóc kiejtéssel 
beszéltek, ennek több változatát is 
lehetett hallani: többnyire csak rö-
vid és hosszú á-t használtak, az á 

csak néhánynál volt az a-hoz ha-
sonló színezetű, és egy fiú ejtette 
diftongussal, mint mondták, ő so-
kat van nagyapjával együtt. Keve-
sebben voltak a Csallóközből, az 
ő kiejtésük a kisalföldivel azonos, 
mind ők, mind a palócok termé-
szetesen különbséget tettek az e 
és ё hang között. Í-zést is lehetett 
hallani két mátyusföldi gyermek-
nél. E változatosságban megmu-
tatkozott a magyar nyelv egysé-
ge, hiszen az eltérő kiejtés ellené-
re mindenki mindenkit megért. A 
néhány különleges táji szó jelenté-
se a szövegkörnyezetből kiderült. 
Nyelvjárástól függetlenül min-
denki tisztán, érthetően beszélt, 
kifejező hanghordozással, senki 
sem hadart. Némelyiknél érezni 
lehetett, hogy mondatról mondat-
ra betanították, de jól tanították 
be. Az óvodások nem kántáltak, az 
iskolásoknál sem fordult elő a ná-
lunk szokásos felolvasó hanghor-
dozás. A Magyarországon gyako-
ri rossz kérdő hangsúlyt, (az utolsó 
szótag fölemelését) csak két gye-
reknél figyeltem meg. 

Meg kell emlékezni a rozsnyói 
vendéglátókról is. A szünetben a 
versenyzők által magukkal hozott 
süteménykülönlegességeket lehe-
tett kóstolni. A polgármester er-
re a napra egészen átadta a törté-
nelmi városházát a versenynek. A 
díszteremben volt a megnyitó, a 
díjkiosztó, délután a gyerekeknek 
színielőadás, játszóház, táncház, 
mialatt a zsűri a hosszú, díszes ta-
nácsteremben értékelte a teljesít-
ményeket. Reggelit, ebédet és va-
csorát a pinceétteremben szolgál-
tak föl.

A rendezvény hangsúlyozott 
célja a nemzetmegtartás volt, mert 
bizony, mint elmondták, nagyon 
fenyeget a beolvadás. Sok magyar 
szlovák iskolába íratja gyerekeit. 
Aki egy ilyen élményben részesült, 
mint ez a verseny, az aligha fogja 
elfelejteni, hova tartozik. Hazafelé 
jövet azon törtem a fejem, ki tudna 
Magyarországon is megszervezni 
hasonlót. Mert a maradék ország 
ifjúságában sem ártana erősíteni a 
nemzeti tudatot.

Buvári Márta
Fotó: Huszár László

Varga Norbert, aki megálmodta a mesemondó versenyt,  
és a mesélők a díjkioszáson

Ketten a zsűriből: Szanyi Mária 
és Buvári Márta

Ágh Erika mesél

Egy vérbeli mesemondó Nemesócsáról…

…és Martosról
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„Kisebb csoportban kevesebb a gyermek,  
jobban odafigyelhetünk mindegyikre”

Martos község a Duna menti 
síkságon, a Nyitra és a Zsitva ölelé-
sében fekszik. Komáromtól mint-
egy 20 km- re található északra.

Az első történeti feljegyzések 
Martosról, mint szilárd település-
ről 1247-ből emlékeznek meg Mar-
tos néven, mint színtiszta magyar 
településről az esztergomi érsekség 
birtokaként.

A reformáció Martoson az 
1560-as évek legelején zajlott le, 
amikor az addig katolikus lakosság 
áttért a református hitre.

Martoson mindig kevés gyer-
mek született. Ennek oka volt az 
„egykerendszer”, hogy megakadá-
lyozzák a vagyon feldarabolását. 
Ma inkább a létbizonytalanságra 
hivatkoznak a szülők.

Martos hagyományőrző és ha-
gyományápoló falu. Népviselete, 
díszítőművészete, népi építkezése, 
gazdag szokáshagyománya mellett 
népzenei szempontból is rendkívül 
értékes falu.

A 18. században már volt isko-
lája a községnek, amit írásbeli em-
lék is őriz. A mai iskola épülete va-
lószínűleg a 19. század végén épült.

Magyar Tanítási Nyelvű Református 
Egyházi Alapiskola,  Martos

„…légy példája a hívőknek beszédben,  
magaviseletben, szeretetben, 
hitben, tisztaságban.”   

(1 Timóteus 4,12)

Intézményünk 1999. szeptem-
ber 3-án nyitotta meg kapuját. Az 
egyházi iskola azzal a céllal jött lét-
re, hogy alternatívát kínáljon a te-
lepülés és a környék lakóinak. Ala-
pítói úgy vélték, hogy az alacsony 
létszám miatt csak úgy marad meg 
Martoson az iskola, ha anyanyel-
vén tanítja a jövő nemzedékét, és a 
kötelező tananyag mellett a hitben 
való éléssel is gazdagítja tanulóit. 

Iskolánk 2 összevont osztá-
lyos, alsó tagozatos iskola.   A ta-
nulók létszáma jelenleg 17, a peda-
gógusoké kettő, délután pedig egy 
nevelőnő serénykedik a gyermekek 
között. A tanítás vegyes csopor-
tokban folyik: 2 évfolyam egy kö-
zös osztályba jár. Ám így is tudunk 
alapos munkát végezni, hiszen 
a kisebb csoportban kevesebb a 
gyermek, jobban odafigyelhetünk 
mindegyikre. A gyerekek egymás-
tól is sokat tanulnak, hiszen egy 
tananyaggal kétszer is találkoznak.

Fontos számunkra:
1.  A keresztyén értékrend kiala-

kítása
n A hittanórák az órarendben 

vannak

n A tanítás és a nevelés keresz-
tyén szellemisége

n Egyházi ünnepeken közös is-
tentiszteleten veszünk részt a 
gyülekezettel

n Tanulóink gondjait, problémá-
it számon tartjuk, az összetar-
tás, az egymás iránti szeretet és 
megbocsátás értékeit is ápoljuk

2. Az anyanyelv- és idegennyelv-
oktatás

n Már az 1.évfolyamtól kezdve 
tanulhatják az angol nyelvet

n Délután együtt tanulunk házi 
feladatokat a napköziben

n Igyekszünk minél több terhet 
levenni a szülők válláról

n A tanulás mellett elég időt for-
dítunk a tanulók mozgáskultú-
rájára, sokat játszunk

n Már első osztálytól megízlelhe-
tik a bábozás örömeit is

n Sokat szerepeltetjük őket
n Ápoljuk népi hagyományain-

kat, néptánccsoportunk is van
3. A művészeti nevelés
n Gondoskodunk arról, hogy a 

tehetséges gyermekek zeneis-
kolába, illetve képzőművészeti 
iskolába kerüljenek

n Szabadidős foglalkozások ke-
retében szerveztük a kézmű-
ves-bemutatókat

n Hagyományosan rendezzük 
meg minden évben – egyre na-
gyobb sikerrel és létszámmal – 
a „Gyermekek kistérségi folk-
lór találkozóját, ahol sok kultu-
rális élményről gondoskodunk 
számukra

4. A szabadidő igényes kitöltése
n Hozzáférést  biztosítunk tanu-

lóinknak a számítógépekhez, 
internethez

n A számítógépekre telepített 
nyelvi játékokat délután is ki-
használják

n Több tanulónk is részt vesz a 
martosi  hagyományőrző cso-
port munkájában

n Családi napokat szervezünk, 
húsvét- és karácsonyvárót stb.

n Nyáron táborozást szervezünk
5. A versenyek 
n Lehetőség szerint bekapcsoló-

dunk az 1-4.évfolyam számára 
rendezett versenyekbe

n Rendszeresen veszünk részt-jó 
eredménnyel-a biblia-ismere-
ti versenyeken, szavaló és pró-
zamondó versenyeken is jeles-
kedünk. Nagy sikerrel vettünk 
részt az Ipolyi Arnold mese-
mondó versenyen, ahonnan 
tavaly országos 1. 2. és 3. he-
lyet, idén pedig két 2. helye-
zést hoztunk. Országos zsol-
táréneklő versenyen is voltunk 
kétszer is elsők. A járási virág-
kötészeti versenyen is minden 
évben ott vagyunk az első há-
rom helyezett között
Örömmel tölt el bennünket, 

hogy az iskolánkban végzett tanu-
lók megállják a helyüket a befoga-
dó iskolákban is, később nagy ré-
szük érettségizik, főiskolán vagy Büszkék vagyunk iskolánkra

Tanórán kívüli foglalkozás
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egyetemen folytatják tanulmánya-
ikat.

Iskolánkban a keresztyén hu-
manizmus elvei szerint, családias 
környezetben folyik az oktatás és 
a nevelés. Fontos számunkra a ha-
gyományok megteremtése és ápo-
lása, a keresztyén értékrend ki-
alakítása, az anyanyelv- és idegen 
nyelv-oktatás valamint a művésze-
ti nevelés.   Szeretnénk, ha minden 
gyermek elsajátítaná mindazt, ami 
alapkövetelmény egy alsó tagoza-
tos iskolán.  

Holland támogatással sike-
rült „ iskolaautót” vásárolnunk, 
így diákjaink vannak Agyagosról, 
Ímelyről, Vékről és jövőre, pedig 
Vágfüzesről is.

A néptáncot, népdalt, népi ha-
gyományainkat őrizzük, ill.gya-
koroljuk is. Rendszeresen  mű-
sort adunk a nyugdíjas - otthonban 
Vágfüzesen, ill. a templomban és a 
községi rendezvényeken.

Az elmúlt évben tanulóink 
részt vettek a járási virágkötészeti 
versenyen (4) - 1. helyezés 
n Pislákoló mécses szavalóver-

seny - arany, ezüst és bronzsáv 
(Szénási Levente, Endrédi Or-
solya, Szénási Kata, Guttmann 
Márk, Jóba Bálint, György Re-
beka)

n Tompa Mihály Országos Sza-
valóverseny:

 körzeti: Szénási Leven-
te, Szénási Kata, Jóba 
Bálint,Guttmann Márk, 
Endrédi Orsolya

 járási: Szénási Levente, Jóba 
Bálint

n Ipolyi Arnold mesemondó 
verseny:

 területi forduló: Guttmann 
Márk, Szénási Kata, Szénási 
Levente, Jóba Bálint, Endrédi 
Orsolya

 országos forduló: Guttmann 
Márk - 2. hely

      Endrédi Orsolya - 2. hely      
Kicseréltük a nyílászárókat és 

a fűtési rendszert, felújítottuk a ta-
nulói illemhelyeket.

Szoros kapcsolatot ápolunk a 
szlovákiai ref. iskolákkal, kivált-
képpen az érsekkétyi iskolával, 
akikkel évente több közös rendez-
vényünk is van. Nyári táborozáson 
vettünk részt Martos testvértele-
pülésén a magyarországi Öskün a 
Tasner Antal Alapiskolában. 

Rövid távú célunk a megfelelő 
módszerek, megoldások alkalma-
zása, amelyekkel sikeresen felhív-
juk a szülők figyelmét az anyanyel-
vi oktatás előnyeire, illetve arra, 
hogy az egyházi iskolában milyen 
többletet kapnak a gyermekek. 
Nem titkolt szándékunk a gyerme-
kek evangelizációja mellett a szü-
lők evangelizációja is, hisz egy-
re több a probléma a családokban. 
Sok gyermekünk szociálisan hátrá-
nyos helyzetű, őket szeretnénk fel-
zárkóztatni, illetve zökkenőmen-
tessé tenni feszült hétköznapjai-
kat. Kéthetente foglalkozik logopé-
dus a  tanulókkal. Továbbá az in-
tegrált tanulókat fejlesztő pedagó-
gus fejleszti. A tehetséges tanulók-
kal külön foglalkozunk, versenyek-
re készítjük fel őket.

Rövid időn belül ki kell cserél-
tetnünk az iskolában a villanyveze-
tékeket, úgy a  tantermekben, mint 
az ebédlőben. 

Szeretnénk leparkettáztatni a 
tantermeket, de legfőképp alulról 
szigeteltetni, mivel jelenleg beton 
és PVC borítja, így nagyon hideg.

Szorosan együttműködünk a 
helyi óvodával és a tömegszerve-
zetekkel.

Megrendezzük a kistérségi 
gyermekfolklór találkozót, immár 
7. alkalommal, melyre már nem is 
illik a kistérségi jelző, mert  tavaly 
több, mint 200 tanuló vett részt raj-
ta, más járásokból is. 

Évente rendezünk jelmezbált, 
bekapcsolódunk a Szertethíd nevű 

Évvégi jutalomosztás

Kézműves foglalkozás

Számitógépes terem

Kárpát-medencei önkéntes napok 
akcióba. A kétyi gyerekekkel részt 
vettünk a Hit napja című rendez-
vényen.

Nehéz a megmaradásért foly-
tatott harcunk, sok apró sikerünk 
van, de vannak kudarcaink is. Úgy  
tapasztaljuk, hogy  a televízió hatá-
sára változnak a gyermekek. Sok-
kal kreatívabbak, keresik az infor-
mációkat. Megnőtt a kutató-kereső 
készségük, amely az aktív cselek-
vést igényli. A reformpedagógiai 
módszerek erre a cselekvő munká-
ra építenek. A hagyományos isko-
lai tanulás, amely memorizációra 

és figyelemre épít, a cselekvő tanu-
lással, az élményszerző megtapasz-
talással, érzelmi emlékezet funkci-
onálásával hatékonyabb.

Minden gyermek fogékony a 
játékra. Szivacsként szívnak ma-
gukba mindent, ami megragad-
ja őket. A formatív és lazító hatá-
sú játékos gyakorlatok a lecketanu-
lás folyamatában kellemesebbé te-
szik a gyerekek iskolai életét. Úgy 
gondoljuk, hogy az iskola életis-
kolává való alakítását nem a felül-
ről jövő, központi reformoktól kell 
várnunk, hanem mi magunk mun-
kálhatjuk ki alkotó kezdeményezé-
sekkel, pedagógiai lelkesedéssel.  

Bízunk abban, hogy Isten ez-
után is megsegít bennünket, hisz 
azért is, amit eddig elértünk, egye-
dül Övé a dicsőség.

Dékány Gizella, igazgatónőFontosak számunkra a természetben végzett programok

Az Ipolyi Arnold mesemondó 
versenyen
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„Május 17-én a városligeti fa-
sorban sétálgatott Szilágyi Dezső 
igazságügyminiszterrel. Este jó 
kedvvel és jó étvággyal vacsorált 
az állatkerti vendéglőben, s fél tíz-
kor hazament és lefeküdt. Aludni 
nem tudott. Éjfél után rosszul lett. 
Gilbert kisasszonyt magához kéret-
te, s az gondosan ápolta. Egy kissé 
mintha jobban lett volna időköz-
ben, de hajnali négy felé már hal-
dokolni látszott. Elküldtek orvosért. 
Fél ötkor haldokolni kezdett. Egy-
szer fölkiáltott: ’Jaj, meghalok!’ Ez 
volt az utolsó szava. Feje lehanyat-
lott s meghalt.” Így írja le a közel-
múltban elhunyt Szénássy Zoltán 
Klapka Györgyről szóló monográ-
fiájában – Eötvös Károly Gróf Kár-
olyi Gábor feljegyzései című mun-
káját idézve – az 1848-1849-es sza-
badságharc híres hadvezérének, 
Komárom hős védőjének utolsó 
óráit. A 72 éves Klapka György Bu-
dapesten fejezte be kalandos föl-
di pályafutását 1892. május 17-én 
– éppen a távoli Franciaországban 
élő családját készült meglátogatni.

A cseh-morva származású, 
német nyelvű család egyik sarja, 
Klapka Károly a „kalapos király” 
uralkodása idején a bécsi kor-
mánykörök megbízásából költözött 
Znaimból (ma Znojmo) Temesvár-
ra – azzal a céllal, hogy gyógyszer-
gyárakat szervezzen Bánságban és 
környékén. Klapka Károly ügyes 
vállalkozónak bizonyult, gyorsan a 
Temesi Bánság központjának gaz-
dasági-politikai elitjébe küzdötte 
fel magát. Klapka György édesap-
jának, Józsefnek volt mire építenie. 
Szintén ügyes vállalkozó vált be-
lőle. A helyi társadalomban betöl-
tött jelentős szerepét jól jelzi, hogy 
1833-ban Temesvár polgármester-

„Mi valánk, kik utolsókul tartottuk fel a szabadság zászlaját  
a kontinensen, s én személyesen a legutolsó, ki e zászlót védelmeztem.” 
(Klapka György)

120 évvel ezelőtt történt

Egy szabadságszerető  
tábornok halála

ének választották. Klapka József 
alapította Temesvárott az első köl-
csönkönyvtárat, és ő indította el 
a város első hírlapját is. 1841-ben 
V. Ferdinánd király a gazdasági 
és a közéletben játszott szerepéért 
Klapka Józsefnek és leszármazotta-
inak nemesi levelet adományozott.

Az ifjú Klapka György édesany-
ját, Kehrer Juliannát korán elvesz-
tette, mindössze négy éves volt ak-
kor. Neveléséről nagybátyja, Klap-
ka Frigyes és neje gondoskodott. 
György Temesvárott, Kecskemé-
ten, majd Szegeden tanult. Tizen-
nyolc éves korában a karánsebesi 
katonaiskolába iratkozott be, ezzel 
teljesült élete nagy vágya. Mindig is 
vonzotta a katonaélet. 1842-ben a 
magyar nemesi testőrség tagja lett, 
majd édesapjának sikerült elérnie, 
hogy fia – Temes vármegye aján-
lását megszerezve – a bécsi gárdá-
hoz kerüljön. Itt kötött ismeretsé-
get Görgey Artúrral, aki szintén a 
gárda soraiban szolgált. Öt év szol-
gálati idő után főhadnagyi rangban 
távozott Bécsből. 1847-ben Klap-
ka, katonai rangját meghagyva, tá-
vozott a hadsereg kötelékéből. Ám 
a nyugodtabb élet nem tartott so-
káig. Az 1848. március 13-án kitört 
bécsi forradalom hírére Pestre uta-
zott, ahol a Radical-kör tagjaként 
részt vett a március 15-ei forrada-
lom előkészítésében. Közeli isme-
retségbe került Petőfi Sándorral, 
aki több költeményét is felolvas-
ta neki. Később kettejük viszonya 
nem volt mindig felhőtlen (lásd 
Petőfi Sándor Egy goromba tábor-
nok című versét).

Amikor a „törvényes forrada-
lom” felelős minisztériuma elkezd-
te a magyar hadsereg szervezését, 
Klapka nem habozott a Batthyá-

ny-kormány szolgálatába szegőd-
ni. Májusban a kormányfő Hajnik 
Jánossal és Gál Sándorral együtt 
személyesen bízta meg Klapka 
Györgyöt a székelyek mozgósításá-
ra a forradalom ügye mellett. Mi-
után a küldetést sikeresen teljesí-
tették, Klapka – immár százado-
si rangban – a délvidéki harctéren 
kapott újabb feladatokat. Szeptem-
ber 26-án Batthyány Lajos Komá-
romba küldte a huszonnyolc éves 
tisztet, hogy a bevehetetlen erődít-
mény még ingadozó helyőrségét 
megnyerje a haza ügyének. Klap-
ka ügyes manőverrel elérte, hogy 
a komáromi katonák felesküdje-
nek a magyar alkotmányra. A juta-
lom ezúttal sem maradt el: Klapka 
György őrnagyi rangban szolgálta 
tovább a forradalmat, pontosabban 
már a szabadságharcot.

1848 őszén Klapkát Pozsony-
ba, majd Nagyszombatba küld-
ték. Itt Guyon Richárd csapata-
ival egyesülve az országra törő 
Simunich generális seregét Mor-
vaországba szorította vissza. Hadi 
sikerével felhívta magára a figyel-
met. Kossuth a hadügyminisztéri-
um vezérkari osztályának vezetésé-
vel bízta meg az őrnagyot. Amikor 
Windisch-Grätz 1849–1849 fordu-
lóján a fővárost fenyegette csapata-
ival, a szabadságharc politikai ve-
zetése Debrecenbe tette át a szék-
helyét. Klapka Györgyöt ezredessé 
előléptetve a válságos helyzetben 
levő felső-tiszai hadtesthez ren-
delték parancsnoknak. Klapka ja-
nuár utolsó napjaiban Tarcalnál, 
Bodrogkeresztúrnál és Tokajnál is 
megverte az észak felől Magyaror-
szág ellen támadó Schlik altábor-
nagy seregét. Időközben a Felvi-
déken sikeres visszavonulást vég-

rehajtó Görgey feldunai hadserege 
is a Tisza vidékére érkezett. Schlik 
Pest felé vonult. Görgey és Klapka 
seregei pedig február 10-én Kassán 
találkoztak. 

A március 28-án tábornok-
ká kinevezett Klapkának elévülhe-
tetlen érdemei voltak az 1849. áp-
rilisában és májusában megvaló-
sult diadalmas tavaszi hadjáratban 
is, ugyanis a magyar hadtörténet 
egyik legbravúrosabb akciósoro-
zata nagyrészt az általa kidolgozott 
hadműveleti tervek alapján ment 
végbe. Különösen az 1849. ápri-
lis 19-én lezajlott nagysallói csatá-
ban játszott döntő szerepet Klap-
ka I. hadteste. Ez a győzelem nyi-
totta meg az utat Komárom felé, 
ahol a masszív osztrák ostromgyű-
rűt kellett felszámolni. Április 26-
án a szőnyi csatában kivívott győ-
zelemmel ezt a honvédseregnek si-
került is végrehajtania. Négy héttel 
később már Buda várának fokán is 
magyar zászló lobogott újra.

A tavaszi hadjárat utolsó fá-
zisában Klapka György tábornok 
ideiglenesen új feladatkört kapott. 
Igaz, egy sajnálatos véletlennek kö-
szönhetően. A Kossuth Lajos kez-
deményezésére 1849. április 14-én 
kimondott debreceni trónfosztás, 
illetve a függetlenségi nyilatkozat 
hatására Mészáros Lázár hadügy-
miniszter lemondott posztjáról. 
Kossuth Görgeyt nevezte ki a hon-
védelmi tárca élére. Görgey Artúr 
azonban a hadjárat befejeztéig nem 
akarta elhagyni a sikert sikerre hal-
mozó hadsereget. Maga helyett 
Damjanich Jánost, a tavaszi hadjá-
rat másik hősét küldte a kormány 
székhelyére, Debrecenbe. Dam-
janich azonban egy szerencsétlen 
baleset következtében lábát törte. 

Klapka György az emigráció idején
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A szabadságharc végéig harckép-
telenné vált. Ekkor Görgey Klapkát 
bízta meg a hadügyi teendők ellá-
tásával. A tábornok április 30-ától 
május 26-ig helyettesítette Görgeyt 
a hadügyminisztérium élén. Május 
28-án Komárom várparancsnoká-
nak nevezték ki.

Időközben a vereség szélére 
sodródott osztrák császár, Ferenc 
József az orosz cártól, I. Miklóstól 
kért és kapott segítséget. Június kö-
zepén mintegy 200 000 orosz kato-
na tört Magyarországra, ugyanak-
kor a korábban csaknem az egész 
ország területéről kiűzött osztrá-
kok, új hadvezérük, Haynau veze-
tésével tértek vissza. Július 1-jétől 
Komárom újra ostromzár alá ke-
rült. A kormány, elvetve Görgey 
indítványát, hogy az osztrák had-
seregre a komáromi erődrendszer-
re támaszkodva kell csapást mér-
ni, elrendelte a magyar seregek 
Szeged környékén megvalósítan-
dó összpontosítását. A Komárom-
nál kiújult harcokban súlyos sebe-
sülést szenvedett Görgey csak jú-
lius 13-án indulhatott útnak Ko-
márom védelmét Klapka György-
re, valamint a II. és VIII. hadtest-
re bízta. A várat mintegy 18 000 ka-
tona védte. Augusztus 3-án Klap-
ka ellentámadásba lendült, felszá-
molta az erődítmény köré vont ost-
romzárat, a magyar csapatok Győr 
irányában törtek előre. Időközben 
Székesfehérvárott felkelés tört ki az 
osztrákok ellen. Ideiglenesen sza-
bad lett az út Bécs felé. Klapka le-
velet küldött Kossuthnak és Gör-
geynek: a harc folytatható, Komá-
romban 30 000 ember áll készen-

létben – a sikeres hadművelet utá-
ni toborzásnak köszönhetően. Az 
üzenetet azonban mind Kossuth, 
mind Görgey akkor kapta meg, 
amikor már késő volt. A Paszkevics 
orosz és Haynau osztrák hadvezé-
rektől elszenvedett sorozatos vere-
ségek hatására Görgey Artúr 1849. 
augusztus 13-án Világosnál letet-
te a fegyvert. A fegyverletétel után 
néhány erődítmény, illetve elszige-
telt hadtest egy ideig még folytatta 
a harcot. Legtovább Komárom tar-
totta magát, ám a külső segítség el-
maradása miatt ez a harc egyre re-
ménytelenebbé vált. Hosszú tár-
gyalássorozat vette kezdetét Klap-
ka és az osztrákok között a vár át-
adásáról. Végül szeptember 27-én 
megszületett a megegyezés. Ennek 
értelmében a várvédők menlevelet 
kaptak, amely az egész ország terü-
letén szavatolta a személyes bizton-
ságukat. (Ilyen menlevéllel mentet-
te meg Laborfalvy Róza Jókai Mór 
életét.) A várvédők október 4-én 
adták át az erődöt az ellenségnek.

Klapka a komáromi erődít-
mény átadása után Pozsonyba uta-
zott, a Zöldfa fogadóban töltött né-
hány napot. A napi sajtóból itt ér-
tesült az aradi vértanúk és gróf Bat-
thyány Lajos kivégzéséről. A hír 
rendkívüli módon megrázta a tá-
bornokot. Lemondott eredeti el-
képzeléséről, hogy az Egyesült Ál-
lamokba utazzon. Úgy döntött Eu-
rópában marad, és emigrációban 
folytatja a harcot az újjáéledt el-
nyomás ellen.

Pozsonyból Hamburgba uta-
zott, majd innen Londonba érke-
zett, ahol számos nemzet számkive-
tettjével megismerkedett. Mégsem 
maradt sokáig a ködös Albionban, 
Svájcban találta meg második ha-
záját. 1852-ben Genfben telepe-
dett le, ahol élénk politikai és gaz-
dasági tevékenységet fejtett ki. Há-
rom évvel később megkapta a sváj-
ci állampolgárságot. Itt került kap-
csolatba a szabadkőműves mozga-
lommal, és komolyan foglalkoztat-
ta a Duna menti népek összefogá-
sának lehetősége. Éles szemmel fi-
gyelte a nemzetközi helyzet alaku-
lását. Az 1853-ban kirobbant krí-
mi háború, az olasz egység kérdé-
se és a porosz-osztrák vetélkedés 
a Németország egyesítéséért foly-
tatott játszmában mind-mind re-
ményekkel töltötték el Klapkát is, 
emigráns társait is. Közvetlenül az 
Olaszország egyesítését elindító 
piemonti-francia – osztrák háború 
(1859) előtt Kossuth Lajos, Teleki 
László és Klapka György Párizsban 
létrehozta az emigráció központi 
szervét, a Magyar Nemzeti Igazga-

tóságot, amely egy új magyar for-
radalom esetleges kirobbantását 
tűzte ki célul – francia segítséggel. 
Klapka megszervezte az „Olasz-
honi Magyar Légiót”, ám a győz-
tes magentai és solferinói csaták 
után III. Napóleon császár cser-
benhagyta szövetségeseit – az ola-
szokat és a magyarokat egyaránt. A 
Magyar Légiót bevetés helyett fel-
oszlatták. Nagyjából ugyanez ját-
szódott le az 1866-os porosz-oszt-
rák háború idején is. Az osztrákok 
königgrätzi veresége után Klapka 
újra légiót szervez, melynek élén a 
Jablunkai-hágón át Magyarország 
földjére lépett. Ám az egyetlen el-
foglalt faluban, Turzófalván érte 
a hír, hogy Bismarck porosz kan-
cellár kihátrált a magyar ügy mö-
gül. Megelégedett azzal, hogy a né-
met egyesítés folyamata porosz ve-
zetéssel megy végbe, az osztrákok 
nélkül. Ugyanakkor nem állt érde-
kében a Habsburg Birodalom fel-
bomlasztása. Klapka csapatával 
csalódottan hagyta el Magyaror-
szágot.

Időközben a magyarországi 
politikai elit az osztrákokkal tör-
ténő kiegyezés útjára lépett. Ami 
1867-ben meg is valósult. A ki-
egyezés után Klapka György haza-Klapka György (1820-1892)

Klapka szobra a róla elnevezett téren Komáromban

tért Magyarországra. A Deák-párt 
színeiben bekapcsolódott a poli-
tikai életbe: előbb Illava, majd Te-
mesvár képviselője lett. Bár a ki-
egyezést tető alá hozó Deák-párt, 
majd a Monarchiát támogató Sza-
badelvű Párt színeiben ült a parla-
mentben, egy Komáromban meg-
tartott politikai nagygyűlésen 
mégis a következő mondat hagyta 
el a száját: „Az én politikai ideálom 
mindig az marad, amiért egy hosz-
szú életen át küzdöttem: hazám tel-
jes állami függetlensége.”

Pelle István

Klapka György síremléke  
a Kerepesi temetőben
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A többnyelvű prezentációs készség fejlesztése  
a Comenius Projekt keretében

A jelenlegi munkaerőpiac egyre nagyobb elvá-
rásokat támaszt az iskolákban történő kompeten-
ciák megszerzésére és fejlesztésére. 

Ma már lehetőség nyílik nemzetközi kooperá-
ció szintjén is azoknak az oktatási módszereknek 
a megvalósítására, , amelyekkel a kívánt kompe-
tenciák megszerezhetők, illetve tovább fejleszt-
hetők. Ilyenek pl. a kompetencia alapú oktatás 
(Competence Based Learning), vagy az aktivizáló 
oktatási módszerek, amelyek közül a projektok-
tatást (Projekt Based Learning) és a csoportmun-
kát (Cooperative Learning) említenénk, de ne fe-
ledkezzünk el a tanulási folyamatot elősegítő fej-
lesztő értékelés (assessment for learning) módsze-
reiről sem. 

Kihívásokkal teli feladat megismerni más nem-
zet oktatási stratégiáit és módszereit, és még na-
gyobb kihívás multikulturális szinten összehan-
golni egy oktatási folyamatot úgy, hogy a fejlesz-
tés, mint cél valóban megvalósuljon.

Egyre nagyobb teret kapnak 
az európai államok között törté-
nő és partnercserén alapuló pro-
jektek. Mindezek célja nemcsak 
a kultúrák megismerése, nyelvek 
használata, de az európai mo-
bilitást támogatása és egyben a 
munkaerőpiac határainak meg-
nyitása a felnövekvő generáció 
számára.

Az egyik ilyen projekt 
a  Comenius Projekt, amely-
ben jelenleg az iskolánk, a 
Révkomáromi Ipari Szakközép-
iskola (Szlovákia) további három 
partneriskolával karöltve a több-
nyelvű prezentálás fejlesztését 
tűzte ki célul. 

A projektben megfogalma-
zott feladat fázisai: az adott téma 
megismerése, adatgyűjtés, a pre-
zentációs anyag elkészítése és vé-
gül a téma többnyelvű prezentá-
lása 

Az említett célok, eszközök és 
a fejlesztés fázisai minden part-
neriskola számára közösek volt, 
eltérő volt viszont a fejlesztés 
módszerbeli megközelítése és a 
technikai kivitelezése.

2011. márciusa, Velbert,  
Németország

A téma szorosan összefüg-
gött a város nevezetességeivel, 
hírességeivel a német diákok éle-
tével, ily módon a vendégdiákok 
megismerkedhettek a hazaiak 
életével.

A prezentálás eszközeként 
a mindenki által jól ismert MS 
Power Point program szolgált.

A német  modell a fejlesztési 
folyamat első állomásként, pilot 
jellegűnek számított, amely szá-
mos tapasztalattal szolgált a fel-
merülő problémákról, és hasznos 
információt nyújtott arról, hogy 
a jövőben milyen módszertani 
irányt vegyen fel a fejlesztési mo-
dellünk. 

A Németországban eltöltött 
hét végén a projekt értékelése-
ként a német, belga és kanári szi-
geteki kollégákkal, 

2011. májusa, Mol, Belgium 

A belga modell a fejlesztést 
más dimenziók felvázolásában 
vélte megvalósítani. A német mo-

dell hibáiból kiindulva – amellett 
hogy a hibák kiküszöbölésére fó-
kuszáltak – felvetették, hogy a 
prezentálás eszközének sokrétű-
sége is lehetőséget nyújthat a di-
ákok fejlődéséhez.

A belga modellnél a téma 
megadása egyértelmű volt, mun-
kalapokkal és aktivitásokkal vezé-
relt.

Sajnos a belgák sem boldo-
gultak a többnyelvű prezentáció 
módjának megfogalmazásával, 
ugyanis a belga diákok kivételé-
vel, akik az angol nyelvet is hasz-
nálták, a többiek csak az anya-
nyelvükön adták elő a témájukat.

A belga modell egy jókora lé-
pést tett a fejlesztésben, mind-
ezek ellenére a tanári csapat arra 
a meggyőződésre jutott, hogy 
a prezentálási technikák, mint 
például a PowerPoint prezentá-
ció mellett a kvíz, a poszter, a vi-
deó vagy az animált fotó montázs 
nem éppen a munkaerőpiacon 
leggyakrabban alkalmazott pre-
zentálási eszközök. Nem beszélve 
arról, hogy sokkal könnyebben fi-
gyelhető és követhető a fejlődés 
folyamata, amennyiben egy tech-
nikát alkalmazunk. Ezért a követ-
kező modellnél csak az MS Po-
werPointtal támogatott prezen-
tációra fókuszáltunk.

2011. szeptembere, Szlovákia, 
Révkomárom

Az első esetben úgy véltük, 
hogy az elképzeléseinket egy 
minta prezentációval mutatnánk 
be. A projekt-megnyitón a ven-
dégeink üdvözlésére és az isko-
lánk bemutatására egy többnyel-
vű prezentációt mutattunk be, 
amely szlovák, magyar, angol, né-
met és spanyol nyelven hangzott 
el. Igyekeztünk a retorika eszkö-
zeit alkalmazni és kihasználni a 
prezentációs eszközök lehetősé-
geit, mint pl. a többnyelvű kive-
títés, a videó esetében a felirato-
zás, illetve alámondás. Wolfgang 

Stein (Berufskolleg – Niederberg 
Velbert, Németország), aki a 
Comenius Projekt keretében a 
„többnyelvű prezentálás” fejlesz-
tésének gondolatát felvetette, és 
egy multinacionális modell kidol-
gozását tűzte ki céljául, megelé-
gedéssel nyugtázta, hogy ez a kis 
bemutató eddig a legjobban tük-
rözte az elképzeléseit.

Összevetettük, hogy mitől jó 
egy PowerPoint prezentáció, fel-
sorakoztattuk a szempontjainkat, 
amelyek alapján mindezt meg-
ítéltük, és kritériumokat fogal-
maztunk meg. Mindezeket egy 
mátrix keretrendszerbe foglaltuk. 

A PowerPoint prezentációnál 
a következő szempontokat vet-
tük figyelembe:

A feldolgozott információk 
szerkezete, kivitelezése, tartalmi 
feldolgozás,

felhasznált irodalom.

A téma prezentálásánál pe-
dig az előadott információk logi-
kus összefoglalására, a prezentá-
ló ismereteire, a prezentáló nyel-
vezet, prezentálás módja.

Mint ahogy minden találko-
zás során, most is hasznos tapasz-
talattal gazdagodtunk, és végre 
kialakult egy végleges kép arról, 
amit el szeretnénk érni a több-
nyelvű prezentáció fejlesztésé-
ben, de a Kanári szigetek taná-
ri csapatának még néhány apró 
módszertani korrekciót végre kell 
hajtania.

Kíváncsian várjuk a szigetor-
szág által tavasszal előkészített 
egy hét eseményeit. Végszóként 
minden résztvevő nevében el-
mondhatjuk, hogy a fejlődés csak 
úgy érhető el, ha tanulunk a hibá-
inkból, és azokat újra értékeljük 
és korrigáljuk.

Szarka Katalin, Ipari  
Szakközépiskola, Révkomárom

Doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD, 
Comenius Egyetem Pozsony
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Este van, este van
A tanár-karnagy Horváth Géza kórusgyűjteménye

„… többsége annak, amit naponta szerte a világon hallunk:  
a mindennapok, hétköznapok emberi gyarlóságok zenéje  

– nem is érdemli a zene nevet.”
(Kodály Zoltán)

ATisztelt	karnagy	kollégák!	
„Fel	nagy	örömre!”,	gazdagod-
tunk	 –	 a	 Gyurcsó	 István	 Ala-
pítvány Könyvek 51. kötete-
ként,	 a	 Csemadok	 Művelődé-
si	 Intézete,	Dunaszerdahelyen,	
a kiadásért Huszár László fe-
lel –, megjelent Horváth Géza, 
zselízi tanár-karnagy kollégánk 
Este van, este van című kórus-
gyűjteménye. A gyűjtemény 
Bevezetőjéből idézem: „A szer-
ző máig kb. harminc vegyeskari és 
ugyanannyi nőikari/gyermekkari 
művet komponált. A kötet kb. két 
évtizednyi kórusmű-termésből 
válogat. A kötet (…) a karnagy-
pedagógus tizenkét egyneműka-
ri és tizenegy vegyeskari művét 
tartalmazza. Mindkét rész elején 
egyházi művekkel találkozunk, 
amelyek közt egyaránt szerepel-
nek római katolikus (Fel nagy 
örömre, O quam amabitis, Beatus 
vir, Nunc dimittis servus tuum 
domine) és református (Én igaz-
ságomnak Istene, Az Istenben bí-
zom jó reménységben, Dicsérd Is-
tent keresztyénség) ihletésű mű-

vek. Ide sorolhatjuk a vallásos té-
májú népdalok feldolgozásait is 
(Csillagjárás, Balázsolás, Rákó-
czi imája). A kötet mindkét ré-
szében az egyházi műveket nép-
dalfeldolgozások követik (Huszár 
gyerek, Kéméndi népdalok, Ma-
dárdal). A legterjedelmesebb, té-
telenként is előadható vegyeskari 
feldolgozás, a Palóc lakodalom…” 
Mindkét	 részben	 találhatóak	
huszadik századi magyar köl-
tők verseire írt kórusművek is. 
Három műnek (Hímes tojá-
sok,	Hiszek	az	emberben,	Szép	
csendes	 lobogással)	 Csontos	
Vilmos	 hazai	 költőnk,	 egynek	
(Mondd	el)	Nagy	Bandó	And-
rás,	 egynek	 pedig	 (Nyár)	 Szil-
ágyi	Domokos	 volt	 a	 szerzője.	
Mint	 a	 gyűjtemény	 bevezető-
jében olvashatjuk: „Ezek a kó-
rusművek valójában «házi hasz-
nálatra» készültek, de többször 
is bebizonyosodott, hogy a házi 
kereteket	 kinőtték.”	A	 közrea-
dott művek között mind a kez-
dő, mind pedig a haladó kóru-
sok találhatnak énekelnivalót.

A gyűjtemény Bevezetője 
szerint: „A művek szerzője nem 
tartja magát zeneszerzőnek, in-
kább a kórusmuzsika alázatos 
szolgájának”.	 Tanár-karnagy	
kollégánk egy mondatba sűrí-
tett, szerény önjellemzését – is-
merve példaértékű tevékenysé-
gét – hadd egészítem ki azt né-
hány, a munkásságával kapcso-
latos, tiszteletreméltó tudni-
valóval.	 RNDr.	Horváth	Géza	
szülővárosában,	 Zselízen	 él.	 A	
helyi	Magyar	Tannyelvű	Alap-
iskola matematika és zenei ne-
velés tanára. Karnagya az álta-
la	 (1982-ben)	 alapított	 Franz	
Schubert	 Vegyeskarnak	 és	 az	
(1984-ben	 alapított)	 Franz	
Schubert	 gyermekkarnak	 is.	
1978-tól tagja, segédkarnagya 
és	 krónikása	 a	 Szlovákiai	Ma-
gyar	 Pedagógusok	 Vass	 Lajos	
Kórusának	 (egykor	 Csehszlo-
vákiai	 Magyar	 Tanítók	 Köz-
ponti	 Énekkara).	 De	 Horváth	
Géza nevéhez fűződik a – ha-
gyományteremtés szándékával 
– 2011 júniusában megrende-

zett	 Szíjjártó	 Jenő	 Kórusfesz-
tivált	is.	Zenetörténeti	könyvek	
szerzője.	Továbbá	a	Katedra	–	a	
szlovákiai magyar pedagógu-
sok és szülők lapja – matemati-
kaversenyének szervezője és le-
bonyolítója.	Szakíró.	Több	tan-
könyv	 fordítója,	 lektora.	 Sok-
rétű, magas szinten művelt te-
vékenységéért számos kitünte-
tésben	 részesült:	 Pro	 Urbe-díj	
(2001),	 Nagy	 Szent	 Gorazd-
díj	 (2005),	 „A	 szlovákiai	 ma-
gyar	iskolákért”	–	emlékplakett	
(2005),	 Vass	 Lajos	 emlékérem	
(2009).

Tisztelt	Horváth	Géza	kol-
légánknak köszönjük kórus-
gyűjteményének közreadását. 
Mind	 a	 „kiadványához”,	 mind	
pedig a múlt év végén betöltött 
kerek, 60. születésnapjához ez-
úton is őszinte barátsággal gra-
tulálunk!

Stirber Lajos, ny. zenepedagógus

A fent idézetteket Kodály Zoltán még 1944-ben írta. Sajnos, megállapítása jelenünkben hatványozottan érvényes. 
Azonban öröm az ürömben, hogy mindezek ellenére az ún. nemesebb zenének is vannak megszállottjai, akik – ellen-
súlyozandó az „emberi gyarlóságok zenéje” tombolását – „bár zord a harc”, nem adják fel. Örvendetes, hogy a neme-
sebb zene „ügye” a szlovákiai magyar zenei világban sem közömbös. Sőt! Nemcsak művelőinek – ha csak kórusmozgal-
munkra gondolok – van széles tábora, de tájainkon is van jónéhány alkotója.
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Szivárvány projekt 2012
Június 8-án az ipolyszakállosi alapiskolában negyedik alkalommal meg a számítógépes 
bemutatók seregszemléjét. Mondhatnánk, hogy az elnevezés kötelez, hiszen a megméret-
tetésben résztvevő pályamunkák témái valóban a szivárványhoz hasonlóan sokszínűek, a 
társadalom- és természettudományok több területét is érintik.

Iskolánk pedagógusai négy 
évvel ezelőtt hívták életre ezt a 
projektet. Láttuk, hogy tanuló-
ink szívesen készítenek „Power-
Pointos” prezentációkat. Több 
tehetséges gyermek nem jut el 
a neves rendezvényekre, mint a 
Kincskereső, a Tudok vagy akár 
a Sajó Károly Környezetvédelmi 
verseny. Az első évben csak is-
kolai szintű bemutatót szervez-
tünk, hogy megtapasztaljuk, élet-
képes-e az ötletünk. A kezdeti si-
ker nem hagyott kétséget a felől, 
hogy van jövője a „Szivárvány 
projekt”-nek. Évről évre bővült 
a résztvevő iskolák száma. Meg-
éreztük az összetartozás és a ten-
ni akarás erejét, mivel a kistérség 
vidéki alapiskoláiból érkező gye-
rekek és az őket segítő, felkészí-
tő pedagógusok szeretetet, hitet 
hoztak. Bízom abban, hogy ré-
szünkről is érezték a szeretetet, 
amellyel fogadtuk őket. 

A 2012-es évben elfogadták 
meghívásunkat az Ipoly- és a Ga-
ram-mente nagyobb, városi is-

kolái is, így a résztvevők és a pá-
lyamunkák számának emelke-
désében is érezhető a fejlődés. A 
2012-es Szivárvány projekt ver-
senyzői a szervező iskola tanuló-
in kívül a vámosmikolai, csatai, 
farnadi, ipolybalogi, ipolynyéki, 
illetve ipolysági, lévai és zselízi 
alapiskolákból jöttek. A zsűri ki-
választása minden évben komoly 
feladatot jelent a szervezőknek, 
hiszen igyekszünk olyan helyi, 
ill. regionális szinten ismert sze-
mélyeket megszólítani, akik kü-
lönféle szakterületen munkál-
kodnak és garantált az objektív 
és szakmai téren is helytálló ér-
tékelés. 

Az idei versenymunkákat há-
rom szekcióban bírálták el. A tár-
sadalomtudományi témákat Kö-
teles Péter pedagógus, Apa Vil-
mos nyugalmazott pedagógus és 
Ozsvald Arnold Ipolyszakállos 
polgármestere értékelte. A ter-
mészettudományi szekcióban 
Farkas Ildikó pedagógus, Hajdú 
Andrea, az ipolysági városi hi-
vatal képviselője és Belák Anna, 
pedagógus tevékenykedett. Az 
idén először meghirdetett hely-
történeti témakörökben Koczó 
József nyugalmazott pedagógus, 
Pék László az SZMPSZ elnöke és 
Bendík Márta a Honti Múzeum 
munkatársa véleményezte a ta-
nulók előadásait. 

A tartalmas bemutatók kö-
zül a legjobbakat – támogatóink-
nak köszönhetően – értékes dí-

jakkal jutalmaztuk. A természet-
tudományi szekcióban a Hollan-
diáról, az energiaitalok káros ha-
tásairól, a Cápa-öbölről, Steve 
Jobsról és a Facebookról szóló 
prezentációk bizonyultak a leg-
jobbaknak. A társadalomtudo-
mányi tartalmú előadások közül 
a legtöbb elismerést a Duba Gyu-
láról szóló bemutató kapta, de dí-
jazott lett Juhász Gyula: Milyen 
volt című versének elemzése, a 
Heydrichiád, illetve a Mohácsi 
csata eseményeit feldolgozó tör-
ténelmi munka. A helyi értékeket 
felvonultató prezentációk közül 
a zsűri véleménye alapján a régi 
népszokásokat és a Dobrovolny 
Antal, ipolyszakállos krónikását 
bemutató előadások bizonyul-

tak a legjobbaknak. Ugyanebben 
a kategóriában szintén díjat kap-
tak a csehországi deportálások-
ról, illetve a Százd településről és 
a helyi kastély utolsó birtokosai-
ról szóló pályaművek.

Mi úgy érezzük, hogy az idei 
seregszemle is nagyon jól sike-
rült. Jövőre, az ötéves jubileumi 
Szivárvány projektre szeretnénk 
még több iskolát meghívni, egy-
re több tanulónál elérni, hogy át-
érezzék, magukévá tegyék a kuta-
tómunka örömét és az előadások 
bemutatásakor elhangzó dicsérő 
taps élményét.

Balla Csaba,  Alapiskola és Óvoda 
Ipolyszakállos

Az iskola messziről hirdette a programot

Az előadásokat díjaztuk

Előadás közben

Senki sem ment haza üres kézzel
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A Diákolimpia regionális fordulói
Megkezdődtek a Diákolimpia versenyének regionális fordulói. A Peda-
gógusfórum lapzártájának időpontjáig két verseny eredményeiről szá-
molunk be. A képek a szepsi versenyen készültek.

Diákolimpia Szepsiben 
A 2012. május 24-én megtartott regionális fordulón 60 diák vett részt. 
A regionális forduló győztesei:
Atlétika – négytusa:
 5. - 6. évfolyam  (lányok) – Gazsi Réka – MTNy AI és G – Szepsi
 5. - 6. évfolyam  (fiúk) – Nagy László - MTNy AI és G – Szepsi
 7. - 8. évfolyam  (lányok) – Tisza Nikolett – Református AI - Rozsnyó
 7. - 8. évfolyam  (fiúk) – Kerekes Ákos – Református AI - Rozsnyó
Kispályás labdarúgás:  MTNy AI csapata - Torna 
A regionális verseny szervezője: Nagy István tanár úr.

Diákolimpia Rimaszombatban 
A 2012. június 6-án lezajlott regionális fordulóján 65 diák vett részt.
A regionális forduló győztesei:
Atlétika – négytusa:
5. - 6. évfolyam  (lányok) - Házik Ildikó - Tompa Mihály AI - Rimaszombat
5. - 6. évfolyam  (fiúk) - Sogel Simon - Tompa Mihály AI - Rimaszombat
7. - 8. évfolyam  (lányok) - Farkas Orsolya - Almágyi AIés Ó - Gömöralmágy
7. - 8. évfolyam  (fiúk) - Balyo Norbert - Tompa Mihály AI – Rimaszombat 
Kispályás labdarúgás: Tompa Mihály AI csapata - Rimaszombat
Asztalitenisz: Palkovics Ákos - Almágyi alapiskola és óvoda - 
Gömöralmágy
A regionális verseny szervezője: Majoros László tanár úr.

A nemeskajali kisiskolában, 
az iskolaprogram értelmében 
nagy gondot fordítunk egészsé-
günk és környezetünk védelmé-
re. A gyerekeknek havonta szer-
vezünk erre irányuló programo-
kat. A 2011/2012-es tanév sem 
szűkölködött az ilyen jellegű ren-
dezvényekben. Voltunk menet-
gyakorlaton, rajzversenyt ren-
deztünk az egészséges életmód-
ról, meghívtunk egy pszicholó-

Egészségvédelem
gust, s az egyik egészségvéde-
lem órát rendhagyó módon egy 
doktor néni tartotta. A gyerekek 
sok mindent megtanultak a tisz-
tálkodással, egészséges táplál-
kozással kapcsolatban, meghall-
gatták egymás szívdobogását és 
a vérnyomásukat is megmérték. 
Ügyességük jutalma kifestő és 
egy müzliszelet volt.

Tavasszal megtartottuk az 
egészség hetét. A tanulók egy hé-
ten át csapatokban versenyeztek. 
Voltak elméleti kérdések is, me-
lyeket másnapra kellett kidolgoz-
niuk, pontoztuk az egészséges tí-
zóraikat és az egész heti aktivi-
tást. A kicsik a tanító nénik segít-
ségével gyümölcssalátát és szalá-
mis krémet készítettek, de sok ér-
dekes versenyben is részt vettek. 
A Föld napjára faliújságot és raj-
zokat készítettünk. 

Májusban ellátogattunk a 
felsőszeli Széchenyi István MTNY 
Alapiskola növényparkjába, ahol 
a gyerekek sok szép növénnyel 
ismerkedhettek meg. Volt bemu-
tató óra is számítógépes játékok-
kal, s az érdekes, szemléltető elő-

adásnak köszönhetően a tanulók 
sok mindent megtudhattak egyik 
gyógynövényünkről, a fekete bo-
dzáról. A növényt a parkban ma-
guk is megfigyelhették, kezükbe 
foghatták, érezhették különleges 
illatát. 

S mivel az egészséghez szo-
rosan kötődik a sport is, június-
ban sok-sok versennyel egybekö-
tött sportnap várja a gyerekeket.

Futó Mária

Alaposan megismertük a bodzát

Az egészséges életmódról 
tanultunk

Mindenkit megvizsgáltunk
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Napsugár Szavalóverseny
…avagy egy tartalmas  találkozó a rimaszécsi óvodában

A rendezvény egyre na-
gyobb sikert tudhat magáénak, 
hiszen évről évre egyre jobban 
felkészült szavalókkal találkoz-
hatunk, akik nyitottságukkal 
és odaadásukkal kápráztatják 
el a nézőközönséget. Bár a ren-
dezvény elnevezése szavalóver-
seny, de szerintem ez több an-
nál: Találkozó.  

Aki nem ismeri a környé-
ket annak tudnia kell, hogy fő-
leg egyosztályos szórvány óvo-
dákról van szó, akik egy szép, 
mindig ízléssel díszített óvodá-
ban találkozhatnak egymás-
sal. Ilyenkor a Balogvölgy szin-
te minden óvodája képviselteti 
magát, de a távolabbi környék 
magyar tanítási nyelvű óvodái 
is szép számmal megjelennek. 

Idén 11 óvoda 28 gyermek-
kel képviseltette magát. A ver-
senyzőket felkészítő óvó né-
nik nagyon széles körben válo-
gattak a kisgyermekekhez szó-
ló irodalmi alkotásokból. Fő-
leg kortársköltők irodalmi mű-
vei hangzottak el, de hallhat-
tunk Móra Ferenc, Petőfi Sán-
dor, Zelk Zoltán és Pósa Lajos 
verseket is. 

A megnyitót Hegedűs Ilona, 
a szervező óvoda igazgatónője  

 A Napsugár karjában.... a kis szavalók és felkészítőik...

Ez a kisfiú elárulta miért is  
szokott rajzolni

Kovács Barbara: Rajzolok 
c. versével

Nincs szebb lány a magyar lánynál...  
még az óvó nénik is táncra perdülnek...

2012. május 11-én a Rimaszécsi Magyar Nevelé-
si Nyelvű Óvodában immáron ötödik alkalommal 
rendezték meg az óvodások „Napsugár”  szavaló-
versenyét, mely a környék magyar tanítási nyelvű 
óvodái körében nagy elismerésnek és részvételnek 
örvend. 

tartotta, üdvözölte a résztvevő-
ket, vendégeket, köztük a sza-
valóverseny fő védnökét, Se-
bők Valériát, a Feledi Kistér-
ségi Tanügyi Hivatal vezetőjét, 
aki egyik szervezője a Tompa 
Mihály Szavalóversenyeknek, s 
aki mindig szívesen vesz részt 
a legkisebbek megmérettetésén 
is. Értékeli a szavalatokat, biz-
tatja a szavalópalántákat, jó ta-
nácsokkal és építő kritikákkal 
látja el a jövő szavaló tehetsé-

geit, akiket szívesen látna a ké-
sőbbi évek folyamán az „igazi” 
szavalóversenyeken.

„Valódi öröm tudni és lát-
ni azt, hogy már óvodáskorban 
is milyen átéléssel, lelkesedés-
sel és tehetséggel szavalnak a 
gyerekek. Az óvodás korra jel-
lemző, hogy fogazati problémá-
ik miatt nem elvárható szem-
pont a tiszta beszédük, koruk-
ra való tekintettel pedig a pon-
tos szövegtudásuk, de a lelkese-
dés, amely a szemükből sugár-
zik, mindent felülmúl. Remé-
lem, hogy majd a jövőben sem 
hagyják abba a versek és a sza-
valás iránti rajongásukat, és 
még profibban kibontakoztat-
ják tehetségüket!” – zárta sza-
vait Sebők Valéria. 

A kis óvodások valóban ki-
magaslóan teljesítettek, s a 
szép szereplésért mindannyian 
oklevelet és emlékkönyvet kap-
tak. 

A Napsugár Szavalóverseny 
célja nem a versengés, hanem a 
tehetségek felkutatása, a rész-
vétel, a közös együttlét és az 
egymás megismerése. A meg-
álmodók nem igazi versengést 
akartak, ezért nincsenek kiosz-
tott helyezések sem, hanem ta-
lálkozót, ahol jó érzi magát ki-
csi és nagy, ahol szakmai be-
szélgetésekre, eszmecserékre, 
új információkra, a kicsik új ba-
rátokra és sok élményre tehet-
nek szert. 

Az óvoda kollektívája nem-
csak megszervezi a találkozót, 

de vendégül is látja a résztvevő-
ket. A gyermekek tízórait, ebé-
det kapnak, melyet az SZMPSZ 
Rimaszombati TV rendszere-
sen támogat, és sosem marad 
el a finom süti  és a közös já-
ték sem. Hogy még teljesebb le-
gyen az élményhatás a házigaz-
da óvodások rendszerint tánc-
cal kedveskednek a vendégek-
nek. Idén egy tengerész tán-
cot és egy néptáncot adtak elő, 
melynek csúcspontja volt, hogy 
az óvó nénik maguk is táncra 
perdültek. 

Mindannyian köszönettel 
tartozunk a szervezőknek, He-
gedűs Ilonának és Igó Máriá-
nak, aki rendszerint a talál-
kozók ceremóniamestere, vala-
mint az őket segítő valamennyi 
munkatársuknak, hogy ilyen 
nagyszerű élmény részesei le-
hettünk.  Végezetül hadd idéz-
zem az idei Napsugár Szava-
lóverseny mottójául választott 
Várnai Zseni idézetet, melynek 
vezérgondolata beteljesülni ta-
láltatott ezen a tartalmas ta-
lálkozón: 

„Ha van mit adnod,  
add jó szívvel át.

Add a munkád, a csekély  
tapasztalásod,

S bár nem váltod meg  
a világot,

De szebbé teheted egy  
pillanatát…”

Hajnovic Gabriella
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A magyar – világhírű – tehet-
séggondozás évszázados hagyo-
mányokra tekint vissza. Talán elég 
meggyőző érv e mellet, ha azokra 
a kiemelkedő, világhírű tudósok-
ra gondolunk, akik pályájuk csú-
csán a sikert az Alma Materben, 
azaz a tehetségüket kibontakoz-
tató iskolájukban látták. Kez-
detekben, a 19–20. sz. forduló-
ján, amikor az akkori iskolarend-
szer reformja idején elindult a ké-
sőbb világhírű, sőt a világot meg-
változtató magyar tudósnemze-
dék, eleve erős szelekció alapján 
kerültek felsőbb évfolyamokba, 
magasabb szintű tanulmányok-
ba a diákok. Mára ez a kép jelen-
tősen megváltozott. A minden-
ki számára elérhető iskolák nem, 
vagy csak nagyon nehezen (rit-
kán) élhetnek az eredményes mi-
nőségi szűrővel. A tehetséges di-
ákok egy-egy témára összponto-
sító pályáját az információk nagy-
mérvű áradata és a tudományok 
szerteágazó, nehezen áttekinthe-
tő részletességei is nehezítik. A 
tehetséges diákok kiszűrésére, il-

A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács  
a tehetségek felkarolásáért

letve a tehetségek segítségére (az 
információk áradatában való el-
igazodás és a tehetségek kibon-
takoztatására) az utóbbi évtize-
dekben jelentős szervezetek ala-
kultak Magyarországon. Ennek 
két jelentős példája a Kutató Diá-
kok Mozgalma és a Tehetségpon-
tok létrehozása.

Tehetségpontok nagy-
számban létesültek és létesül-
nek mind a mai napig Magyar-
országon és a határain túl, külö-
nösen Délvidéken és Erdélyben, 
de hazai tájainkon is (leírásuk-
kal és a Tehetségpontok térké-
pével a http://geniuszportal.hu/
tehetsegpontok honlapon ismer-
kedhetünk bővebben). A Tehet-
ségpontok segítésére és munká-
juk koordinálására jött létre a Ma-
gyar Tehetségsegítők Szövetsé-
ge, melyet „azok a magyarorszá-
gi és határon túli magyar tehet-
séggondozó kezdeményezések 
hívtak életre, amelyek évtizedek 
óta magas színvonalon törődnek 
a tehetséges fiatalok segítésével. 
A Szövetség olyan önálló elkép-

zelésekkel és célokkal rendelke-
ző közhasznú egyesület, amely a 
tehetséges fiatalok felismerésé-
vel, kiválasztásával és gondozá-
sával segíti a tehetség kibontako-
zását és hasznosulását”. A Szövet-
ség tagjai között kezdetektől fog-
va jelen van a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége is. A Te-
hetségsegítők Szövetségét tud-
ják helyi társulásokban segíteni a 
tehetségsegítő tanácsok. 

„A Tehetségsegítő Tanács 
olyan helyi vagy térségi kezde-
ményezésre létrejött szervező-
dés, amely a lehető legszélesebb 
szakmai és társadalmi összefo-
gással segíti a tehetségek felku-
tatását, fejlesztését, a tehetsége-
sek produktumainak hasznosulá-
sát és a szükséges erőforrások bő-
vítésének lehetőségeit. Tevékeny-
ségével hozzájárul a tehetségba-
rát társadalom kialakításához.” 
(Bővebben: http://geniuszportal.
hu/tehetsegsegito-tanacsok) 

A Felvidéki Tehetségsegítő ta-
nács a Szlovákiai Magyar Pedagó-

gusok Szövetsége keretében ala-
kult meg 2011. január 18-án Ko-
máromban. Megalakulásának kö-
rülményeiről és az alapító tagok, 
tisztségviselők listájáról lapunk 
hasábjain is hírt adtunk (Pedagó-
gusfórum, 2011. februári szám, 6. 
oldal). Eddigi eredményeink kö-
zül legjelentősebb a Farsang Ist-
vánnak juttatott, Sólyom László, 
volt köztársasági elnök által fel-
ajánlott ösztöndíj. A felterjesztést 
a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
kezdeményezte.

Lapunk hasábjain bemutat-
juk a Felvidéki Tehetségsegítő Ta-
nácsba tömörült Tehetségponto-
kat. Célunk ezzel a jó gyakorlatok 
bemutatása, valamint, hogy buz-
dítsuk azokat az iskolákat, szerve-
zeteket, amelyek tehetséggondo-
zással foglalkoznak, hogy jelent-
kezzenek a Tehetségsegítő Ta-
nácsba, ezzel is elősegítendő a te-
hetséges diákok lehetőségeinek 
bővítését, a tehetségek kibonta-
koztatását.

Szanyi Mária

 Az Óvodapedagógusok Szakmai Társulásának értékelése
Társulásunk elsődleges feladatának tartja a tájékoztatást, hogy egyre többen vegyenek részt rendezvényeinken, hogy egyre töb-

ben éljenek a pályázati lehetőségekkel.

 Nagy örömömre szolgált, hogy a Tananyagfejlesztésre 5 óvónő adta be pályázati munkáját, bízom benne, hogy az ő projekt-
jeik, terveik, vázlataik a jövőben pozitív motivációként szolgálnak majd a többi kolléganő részére is, hiszen nagy szükség van a 
szakmai megerősítésre. 

Nagyon fontosak a regionális szakmai napok, melyek szintén teret adnak találkozásra, beszélgetésre, tapasztalatcserére.

Évente megrendezésre kerül az Országos szakmai konferenciánk, melyet immár második alkalommal Galántán tartottuk. A kon-
ferencia rendhagyó volt abban a tekintetben, hogy első ízben adtuk át a Vankó Terike-díjat, melyet Szabó Edit óvónőnek,  a Selye 
János Egyetem oktatójának itélték oda, akit a kuratórium hét jelöltből választott ki. Vankó Terike-díjat 2008 decemberében a SJE 
losonci kihelyezett tagozatának volt hallgatói alapították. Tartozékai emléklap, pénzjutalom és egy egyedi kerámiacsengő, mely 
Gyetvai Zsuzsanna óvónő keze munkáját dicséri. A konferencia első napját a SZMPSZ által szervezett, Szvorák Katalin nagysikerű 
koncertje zárta a galántai Szent István király római katolikus templomban. A konferencia programját igyekeztünk úgy összeállítani, 
hogy ne csak szellemi táplálékul szolgáljon, de fizikai és lelki feltöltődést is nyújtson.

 „2012 a külhoni magyar óvodák éve” mottóval hirdette meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság Budapesten azt a programsoroza-
tot, amely a külhoni magyar óvodák fejlődését, vonzóvá tételét segítené. Olyan módszerek átadása a cél, melyek segítik a nemzeti 
hagyományok megismertetését a gyerekekkel. E célra 100 millió forintot különítettek el a Bethlen Gábor Alapból. A programsoro-
zat meghirdetése előtt tanácskozást tartottak a külhoni magyar óvodák képviselőivel, segítségükkel stratégiákat dolgoztak ki, mely-
nek reményeink szerint sok hasznos, pozitív hozadéka lesz, és segítik majd az óvodák beiratkozási programját.

A beiratkozási programon túl szükség lenne egy olyan tervezet kidolgozására is, amely segítené az óvoda–iskola átmenetet és 
rámutatna az óvoda–iskola közti együttműködés fontosságára és lehetőségeire.

Berky Angelika, (Elhangzott az SZMPSZ Országos Közgyűlésén, Rimaszombatban. Felolvasta Hajnovič Gabriella)
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
XXI. Jókai Mór Nyári Egyeteme

Komárom, 2012. július 9 – 14.
A meghirdetett szakcsoportok száma Komáromban 12. A szak-

csoportok programja általában 30 óra, az ettől eltérő óraszámokat 
külön feltüntettük. A programok tartalmi felépítése nem teszi lehe-
tővé az átjárást, ezért csak egy szakcsoportba lehet jelentkezni. Egy-
egy szakcsoport indításának az a feltétele, hogy arra legalább 20 fő 
bejelentkezik. A pedagógusok és az oktatásügyi dolgozók mellett va-
lamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára készülő 
egyetemi hallgatók is. A programok egy része akkreditált tovább-
képzés. A komáromi Jókai Mór Nyári Egyetem 2012. július 9-én, hét-
főn 13, 00 órakor kezdődik és szombaton 12, 00 órakor fejeződik be.                      

Komáromi XXI. Jókai Mór Nyári  
Egyetem meghirdetett szakcsoportjai:
S.sz. Tanfolyam megnevezése
KM - 1 Befogadóközpontú irodalomtanítás

 Célcsoport: magyar szakos pedagógusok

KM - 2 Fizikai kísérletek

 Célcsoport: fizika szakos pedagógusok

KM - 3 Élményszerű vizuális nevelés

 Célcsoport: óvópedagógusok,  
 nevelők, alsó-és felső tagozatos pedagógusok

KM - 4 Ismerd meg a gyermeket!

 Célcsoport: osztályfőnökök, speciális pedagógusok

KM - 5 Néptánc

 Célcsoport: érdeklődő pedagógusok

KM - 6 Regionális ismeretek

 Célcsoport: érdeklődő pedagógusok

KM – 7 *Karének és karvezetés az iskolai  
 és iskolán kívüli szakkörtevékenységben,) 
 akkreditált továbbképzés, 50 óra, 13 kreditpont

 Célcsoport: érdeklődő pedagógusok

KM - 8 **Grafomotorikus képességfejlesztés  
 a képzőművészet segítségével, akkreditált továbbképzés,  
 30 óra, 8 kreditpont

 Célcsoport: óvópedagógusok, alsó tagozatos pedagógusok

KM - 9 ***Projektalapú oktatás,  
  akkreditált továbbképzés, 10 kreditpont

 Célcsoport: alap- és középiskolai tanítók, nevelők, 

KM - 10 *** Interaktív és dinamikus matematika,  
 akkreditált továbbképzés, 40 óra, 11 kreditpont

 Célcsoport: matematika szakos alap- és középiskolai tanítók

KM - 11 ***A biológiatanár szaktudásának fejlesztése,  
 akkreditált továbbképzés, 50 óra, 13 kreditpont

 Célcsoport: biológia szakos alapiskolai tanítók

KM - 12 ***A multiperspektivikus történelemtanítás  
 lehetőségei a magyar-szlovák közös történelem  
 példáira alapozva, akkreditált  
 továbbképzés, 80 óra, 19 kreditpont

 Célcsoport: történelem szakos alap- és középiskolai tanítók

*  A nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Kara akkreditált továbbképzése. 50 óra a Nyá-
ri Egyetem ideje alatt. Jelentkezési lap mellékelve. „ének_zene_
nyitra”

** A kassai MPC akkreditált továbbképzése. Jelentkezési lap mel-
lékelve: „grafomotorika_kassa”

*** A Comenius PI akkreditált továbbképzései: 
-  Projektalapú oktatás: időtartama 40 ó, ebből a kontaktórák szá-

ma 30 ó a NYE alatt; 
-  Interaktív és dinamikus matematika: időtartama 40 ó (ebből a 

kontaktórák száma 30 ó a NYE ideje alatt, 10 ó otthoni felkészü-
lés, vizsga: augusztus-szeptember;

-  A biológiatanár szaktudásának fejlesztése: időtartama 50 ó (eb-
ből a kontaktórák száma 40 ó a NYE ideje alatt, 10 ó otthoni fel-
készülés, vizsga: augusztus-szeptember; 

-  A multiperspektivikus történelemtanítás lehetőségei a magyar-
szlovák közös történelem példáira alapozva: időtartama 80 ó 
(a kontaktórák száma 60 ó, ebből a NYE alatt 40 ó, augusztus 
-szeptember folyamán 20 ó, vizsga: szeptember második felében. 
Részvételi díj 70,00 EUR.
Jelentkezési lapok:  „biológia”, „történelem”
A KM-11 és KM-12 programok részletes lebontása és velük kap-

csolatos információ megtalálható az SZMPSZ honlapján.
FIGYELEM: KM-9 és KM-10-es akkreditált képzésekről az 

SZMPSZ által kiadott  jelentkezési lap elküldése után a Comenius 
PI küldi a másik jelentkezési lapot.

Jelentkezési határidő 2012. május 31. 

Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról letölthető jelentkezési lapon 
(www. szmpsz. sk) lehet. A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi cí-
mek valamelyikére kérjük elküldeni: levél-cím: SZMPSZ P.O.BOX 
49., 945 01 Komárno, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk. 

Az akkreditált továbbképzésekre való jelentkezés esetén az 
SZMPSZ által kiadott és a Comenius Pedagógiai Intézet vagy a 
Konstantín Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara 
által kiadott jelentkezési lapot aláírva postai úton kérjük elküldeni. 

A jelentkezéssel együtt megrendelt ellátást, kiegészítő programot 
is magába foglaló részvételi díj:
•	 a	nem	akkreditált	30	órás	továbbképzésekre	SZMPSZ-tagok	és	

az egyetemi hallgatók számára 23,50 EUR, a többi pedagógus-
nak 31,50 EUR.

•	 Az	akkreditált	30-40	órás	továbbképzésekre		SZMPSZ-tagok	
és az egyetemi hallgatók számára 50,00 EUR, a többi pedagó-
gusnak 75,00 EUR.

•	 Egyéb	esetben	a	képzés	díja	külön	feltüntetve.
A részvételi díjat a jelentkezés elfogadása után kell befizetni. Er-

ről az SZMPSZ Komáromi Központi Irodája írásban értesíti a jelent-
kezőket. 

Az érdeklődők bővebb információkat az alábbi telefonszá-
mokon kérhetnek. Komáromban a 035 7713 572 és 035 7714 755 
számokon, valamint Rimaszombatban a 047 5631205 telefonszá-
mon.
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II. Rákóczi Pedagógiai Szabadegyetem, Kassa, 2012. július 23 – 27.
Az SZMPSZ által második alkalommal szerveződő II. Rákóczi Ferenc Szabadegyetem célja a szlovákiai magyar pedagógusok megszólí-

tása a gyakorlatban hasznosítható, mindenkit egyaránt feszítő pedagógiai eszmecserére. Szlovákia kincsesládája: Kassa és a Szepesség  be-
mutatása.

A szabadegyetem napi témái:
Pedagógiai szemléletváltás – pedagógiai megújulás – a fejlesztő műhelyek kialakításának fontossága – együtt élni, együtt fejlődni – dif-

ferenciálás – tanulási stratégiák – tanóra-diagnosztika – több szakmaiságot! - Kassa értékeinek felfedezése, a Szepesség kincsesládájának 
felnyitása – ismerkedés Kassa neves személyiségeivel.

 A napi nagy témák altémáit egy-egy neves előadó fejti ki lehetőséget teremtve az interakcióra, vitára, eszmecserére.

Jelentkezési határidő 2012.május 31.  Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról letölthető jelentkezési lapon (www. szmpsz. sk) lehet. A kitöl-
tött jelentkezési lapot az alábbi címek valamelyikére kérjük elküldeni: levél-cím: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, e-mail: szmpsz@
szmpsz.sk. 

A jelentkezéssel együtt megrendelt ellátást, kiegészítő programot is magába foglaló részvételi díj az SZMPSZ-tagok és az egyetemi hall-
gatók számára 23,50 EUR, a többi pedagógusnak 31,50 EUR. A részvételi díjat a jelentkezés elfogadása után kell befizetni. Erről az SZMPSZ 
Komáromi Központi Irodája írásban értesíti a jelentkezőket. 

Az érdeklődők bővebb információkat az alábbi telefonszámokon kérhetnek. Komáromban a 035 7713 572 és 035 7714 755 számokon, 
valamint Rimaszombatban a 047 5631205 telefonszámon.

A nyári egyetem és szabadegyetem szakmai programjainak részletes tartalma, valamint az egyéb kiegészítő programok gazdag kínálata (vá-
rosnézés, történelmi kirándulások, kulturális rendezvények, meghívott vendégekkel való beszélgetés stb. az SZMPSZ honlapján 2012. május 15-e 
után megtekinthetők.

II. Harmos Károly Képzőművészeti  
Alkotótábor 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2012. július 1 - 
6. között Komáromban második alkalommal szervezi a Harmos 
Károly Képzőművészeti Alkotótábort az alapiskolák tanulói ré-
szére.

A tábor célja a fiatal tehetségek felkarolása és felkészítése a vizuá-
lis nevelés eszközeinek segítségével a hazai és nemzetközi képzőművé-
szeti versenyekre.

Az alkotótábort olyan pedagógusok vezetik, akik az elmúlt évek alatt 
szakmai továbbképzéseken vettek részt, elsajátították az élményszerű 
vizuális nevelés alapelveit, és azt sikeresen alkalmazzák a gyakorlatban.

A vizuális nevelés gyermekközpontú szemlélete fontosnak tartja  az 
érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését ellentétben  napjaink si-
vár, fogyasztói szemléletével. Előtérbe helyezi az élményközpontú, kre-
atív tevékenységi formákat, pozitív energiákat, alkotási kedvet szabadít 
fel a gyerekekben, segíti a tehetség kibontakozását.

A gyerek számára az a vonzó, amit élvezettel csinál, amihez élmény 
tapad, az  válik maradandóvá számára. Sok látványos technika van, amely-
lyel kifejezőeszközei gazdagíthatók, képességei fejleszthetők, ezeknek a 
technikáknak az elsajátítására törekszünk az alkotótábor foglalkozásain.

A tábor programjában egy balatonfüredi tanulmányút is szerepel, 
ezért a jelentkezőknek érvényes útlevéllel kell rendelkezniük. A hét fo-
lyamán a tanulókra pedagógusok felügyelnek, és szervezik a táborozók 
szabadidejét. 

A tábor részvételi díja bentlakóknak 50.-EUR, hazajáróknak 25.-EUR. 
A táborozók ellátásának további költségeit az SZMPSZ pályázati forrás-
ból fedezi. Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról (www.szmpsz.sk) letölthe-
tő jelentkezési lapon lehet 2012. június 10-ig.

Olyan alapiskolai tanulók jelentkezését várjuk, akik a 2011/2012-es 
tanévben országos vagy nemzetközi képzőművészeti pályázatokon, ver-
senyeken eredményesen szerepeltek.  

Bővebb információt Jókai Tibor irodavezető ad a 035 7714 755 vagy 
a 035 7713 572 telefonszámokon. 

Jelentkezési lapot a következő címekre várjuk. Levélben: SZMPSZ  
P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, e-mailon:  szmpsz@szmpsz.sk.

Magas létszám esetén a gyerekek besorolását a különböző versenye-
ken való részvétel és a jelentkezési sorrend alapján fogjuk meghatározni.

Részletes programot a visszajelzéssel küldünk.

/jt/

A Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. a Bethlen Gábor Alapról 
szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 
és a végrehajtását szabályozó 
367/2010. (XII.30.) Korm. rendelet 
alapján pályázatot hirdet a Beth-
len Gábor Alap 2012. évi „Egyéb 
támogatások” előirányzat „Ma-
gyarság Háza” elnevezésű kerete 
terhére az alábbiak szerint:

1.   A pályázat célja:
A Bethlen Gábor Alapkeze-

lő Zrt (továbbiakban: Alapkezelő) 
„Magyarság Háza” projekt kere-
tében tervezett módszertani to-
vábbképző, valamint tematikus 
rendezvény és konferenciaköz-
pont kialakításának megalapozá-
sához illeszkedik a „2012 a külho-
ni magyar óvodák éve” program 
egyik eleme, az óvodapedagógu-
sok számára szervezett szakmai 
továbbképzés.

A továbbképzés tartalma:

•	 az	anyanyelvi	fejlesztés	peda-
gógiája;

•	 a	 nyelvi-kommunikációs	
kompetenciák mérése (mé-

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
„2012 a külhoni magyar óvodák éve”  

központi pályázati felhívása
rési módszerek, segédletek – 
DIFER);

•	 néphagyomány	az	óvodában;

•	 a	bábjáték	pedagógiája;

•	 játékorientált	 tevékenység-
szervezés;

•	 kisgyermekkori	projektek;

•	 tehetséggondozás	 az	 óvodá-
ban;

•	 a	külső	világ	tevékeny	megis-
merése az óvodában;

•	 az	 óvoda-iskola	 átmenet	 pe-
dagógiája;

•	 szülők	 bevonásának,	 aktívvá	
tételének pedagógiája;

•	 együttnevelés-inkluzív	 peda-
gógia;

•	 a	 nemzeti	 identitást	 erősítő	
óvodapedagógiai módszerek.

2. A pályázati felhívás tárgya 

A 2012 a külhoni magyar óvo-
dák éve program keretében kül-
honi magyar óvónők részvétel-
ének támogatása módszertani to-
vábbképzési programon.

A pályázat további részletei a köv. linken érhetők el:

http://www.bgazrt.hu/id-532-quot_2012_kulhoni_magyar_ovodak.html
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MeGHívó
A Szlovákiai magyar Pedagógusok Szövetsége 2012. szept. 1-jén,  
10.30 órakor tartja a szlovákiai magyar tanítási nyelvű iskolák

Országos Tanévnyitó Ünnepségét. a Galánta, Szent István király  
plébániatemplomban, melyre mindenkit szeretettel várunk.

Program: 
•	 Megnyitó:	 Szetyinszký	 Ve-

ronika, az SZMPSZ Galánta-
Vágsellye	Területi	Választmá-
nyának elnöke

•	 Ökumenikus	istentisztelet:
 Józsa Attila, esperes-plébá-

nos, Galánta
 Nagy Olivér, evangélikus lel-

kész, Alsószeli
 Erdélyi Pál, református lel-

kész,	Vágfarkasd	
•	 A	magyar	iskolába	induló	el-

sős gyermekek megáldása 
•	 Tanévnyitó	ünnepi	beszéd	–	

Pék László, az SZMPSZ elnö-
ke 

•	 Ünnepi	köszöntő	–	Hoffman	
Rózsa, Magyarország Nem-
zeti Erőforrás Minisztériu-
ma oktatásért felelős állam-
titkára

•	 Helyünk	 Európában	 címmel	
előadást tart dr. Prokopp 
Mária, művészettörténész, 

professor emeritus, Buda-
pest 

•	 Útravaló	 –	 Valacsai	 Ilona,	
nyugalmazott pedagógus 
szavai a pályakezdő pedagó-
gusokhoz

•	 Üzenet	a	magyar	iskolákba	–	
A tanévnyitó ünnepély részt-
vevőinek felhívása a magyar 
diákokhoz, pedagógusokhoz 
és szülőkhöz – Szanyi Mária, 
a	GVR	TV	alelnöke	

Közreműködik: 
•	 a	 Galántai	 Kodály	 Z.	 Alapis-

kola énekkara, vezényel Ba-
logh Csaba; 

•	 a	Galántai	Kodály	Z.	Gimnázi-
um	énekkara,	vezényel	Varga	
Denisza;

•	 Ternóczky	István	orgonamű-
vész,	 a	 Szent	 István	 király	
róm. kat. templom kántora 

Javaslat a keleti régi-
ók pedagógusai számára: ha 
autóbuszzal érkeznek, több na-
pos kirándulás előzheti meg a 
tanévnyitón való részvételüket, 
amelyhez	a	G-Vs	TV	tagjai	szíve-
sen vállalják az idegenvezetést 
Nyugat-Szlovákia nevezetes vá-
rosaiba (pl. Deáki szálláshellyel a 
Nyitra–Nagyszombat–Szakolca–
Szenc vagy igény szerint más út-
vonalon).

Tisztelt pályakezdő  
pedagógus!

Az országos tanévnyitó ün-
nepségre ezennel tisztelettel 
meghívjuk	Önt	és	mindazokat	a	
pedagógusokat, akik az idén fe-
jezték be felsőfokú tanulmánya-
ikat, és szeptembertől a felvidé-
ki magyar iskolákban kezdik el 
pedagógiai	 hivatásukat.	 Ünne-
pi rendezvényünkön, melyen di-
ákok, pedagógusok, szülők, köz-

életi személyiségek szép szám-
mal vesznek részt, szeretnénk 
Önt	is	üdvözölni.		

Részvételi szándéka esetén 
kérjük	 Önt,	 hogy	 a	 jelentkezé-
si lapot 2012. június 30-ig szíves-
kedjék kitöltve visszaküldeni az 
szmpsz@szmpsz.sk e-mail cím-
re.  

A közép- és a kelet-szlováki-
ai régióból érkező pályakezdők 
számára a lakhely és a Galánta 
közötti utazás díját (az egyik 
utat) a leadott menetjegy alap-
ján megtérítjük. 

A gépkocsival érkezők szá-
mára a helyszínen szintén a tö-
megközlekedési tarifa szerinti 
menetjegy árát térítjük a fentiek 
értelmében. 

Az SZMPSZ elérhetősé-
gei: e-mail: szmpsz@szmpsz.
sk, tel.: 035 771 4755, 035 771 
3572.

Pék László

A helyi és regionális ismere-
tek átadásához, az értékek menté-
séhez, továbbadásához, megújítá-
sához, megismertetéséhez a diá-
kok körében elsősorban iskoláink 
pedagógusai rendelkeznek meg-
felelő eszközökkel és módszerek-
kel. A sikerhez azonban az ismere-
tek és értékek helyét meg kell talál-
nunk a tantervi lehetőségek között, 
s ehhez megfelelő célok, módsze-
rek, kompetenciák szükségesek, 
miközben a megismertetés során 
az élménynek is teret kell kapnia. A 
helytörténeti kutatás megismerte-
tése az információk keresésétől, az 
ismeretek felgyűjtésétől vezethet 
el bennünket az ismeretek rend-
szerezéséig, továbbadásáig, és a di-
ákok bevonásával az élményszerű 
foglalkozásokig. A tanulók és a pe-
dagógusuk közös munkája így az 
alapiskolában és a középiskolában 
a hagyományápolás és a diákkon-
ferenciák sikerei mellett akár az ér-

Regionális ismeretek csoport (KN-6).

„Tartsd tiszteletben a múltat, hogy büszkén nézhess a jövőbe!“
tékteremtéssel, új értékek megszü-
letésével is párosulhat. 

A nyári egyetemi továbbkép-
zés során a téma először szerepel, 
melyen jeles hazai szakemberek,  
kiadványok szerkesztői, a tehetsé-
ges diákokat mentoráló alapisko-
lai, középiskolai gyakorló pedagó-
gusok és egyetemi oktatók adják 
át tapasztalataikat a résztvevőknek. 
A programba igyekeztünk min-
den olyan tapasztalatot beépíte-
ni, amelyet a felvidéki magyar pe-
dagógusok ezen a téren az utóbbi 
években kialakítottak.

Mindazokat, akik érdeklődnek 
a helyi és a regionális ismeretek 
eredményes beiktatásához az isko-
laprogramba, vagy a tantárgy ok-
tatásához együttműködő szakmai 
kapcsolatokra tartanak igényt, kér-
jük jelentkezzenek be  a Komáromi 
Nyári Egyetem  Regionális ismere-
tek  csoportjába (KN-6). 

A képzés célja: A helyi és a re-
gionális ismeretek, értékek átadá-
sa, valamint a helytörténeti kutatás 
formáinak megismertetése és nép-
szerűsítése az iskolában.

A képzés célcsoportja: min-
den érdeklődő pedagógus és ne-
velő

A képzés tartalma:
l Regionális tudat az iskolában 

– regionális értékeink és az át-
örökítés

l	 Helyi és regionális ismeretek, 
értékek az iskolában

l	 A regionális nevelés helye és 
lehetőségei az iskolaprogram-
ban

l	 Régióismeret a történelem - és 
az irodalomórán

l	 A  természeti táj megismerése, 
a regionális földrajz 

l	 Néprajz, népi kultúra
l	 A Kincskeresők és egyéb diák-

versenyek szerepe a tehetség-
gondozásban

l	 Néhány sikeres példa:  helyi ki-
adványok, munkafüzetek, isko-
laprogramok bemutatása

l	 Honismereti órák, tanulmányi 
séták, kirándulások, táborok le-
hetőségeinek kiaknázása

A várható munka formái:
l	 csoportmunka, 
l	 segédeszközök készítése a 

honismeret, ill. regionális isme-
ret órákra,

l	 az értékeket őrző intézmé-
nyekkel való ismerkedés,

l	 tanulmányi kirándulás, 
l	 tapasztalatszerzést segítő ke-

rekasztal-beszélgetés. 

A képzés nem akkreditált. 
A továbbképzési programot az 
SZMPSZ akkreditálásra benyúj-
totta, elbírálása a közeljövőben 
várható. 
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Szombathy Viktorra emlékeztünk

A Feledi Magyar Tannyel-
vű Alapiskola több mint 60 éve 
alakult. Eredményes, sikerek-
ben gazdag múltat tudunk ma-
gunk mögött, és 2002. június 
21-én elérkezettnek láttuk az 
időt, hogy iskolánk méltó ne-
vet kapjon. Szombathy Viktor 
nevét vettük fel, mert minden-
képpen tisztelegni akartunk ré-
giónk szülöttje előtt. Már 10 
éve tevékenykedünk ebben a 
szellemben, nevelünk és okta-
tunk, kisebb-nagyobb sikerek-
kel, hogy méltóak lehessünk is-
kolánk becsületbeli nevéhez. A 
jövőben is bizonyítani szeret-
nénk, hogy e nevet kiérdemel-
tük, és gyermekeinknek a haza, 
a szülőföld szeretetét adjuk to-
vább. 

Iskolánk a Rimaszombati 
járás legnagyobb teljes szerve-
zettségű magyar tanítási nyel-
vű alapiskolái közé tartozik. A 
több mint 400 tanuló 22 osz-
tályban és 4 napközis csoport-
ban tanul.

A diákok többsége hát-
rányos helyzetű családokból 
származik, ahol a szülő min-
dennapos gondjai nem mindig 
egyeznek meg az iskola céljai-
val. Vannak azonban nagyon 
tehetséges, ügyes és eredmé-
nyes diákjaink is, akikre mél-
tón büszkék vagyunk, mert a 
lelkes tanítók és támogató szü-
lők segitségével szép eredmé-
nyeket érünk el tanulmányi és 
tehetségkutató versenyekben 
is egyaránt. Ebben az évben 
is vannak kiemelkedő eredmé-
nyeink a Pitagorasz járási ma-
tematika versenyen, a Zrínyi 
Ilona matematika versenyen, 
az Ipolyi Arnold mesemondó 

Szombathy Viktor (1902–1987) Gömör megye székhelye, Rimaszombat szülöttje. A szlovákiai magyar irodalom 
első nemzedékéhez tartozik, ismertek az ifjúsági regényei és útleírásai. A száztíz esztendeje született író joggal meg-
érdemli, hogy szelleme köztünk éljen, hisz minket, gömörieket – a legkisebbtől a legnagyobbig – senki sem ismert 
jobban. Legismertebb művei: Száll a rege várról várra, A félhold vándora, Szlovákiai utazások, Két kard, két orosz-
lán, Én kedves népem, Zöld hegyek balladája, Elesni nem szabad stb.

versenyen, a Rovásírás verse-
nyen; a Katedra Környezetvé-
delmi verseny országos döntő-
jében is szép helyezéseket értek 
el tanulóink. A Meseláda báb-
csoportunk, amely tavaly Gyé-
mántsávos besorolást ért el, az 
idén is részt vesz a Duna Menti 
Tavasz országos döntőjén. 

Iskolai rendezvényeink kö-
zül kiemelkedik a Szombathy 
Viktor nap, amely egy rend-
hagyó gyermeknap és projekt-
nap is egyben. Minden év má-
jus utolsó péntekén szervezzük 
már évek óta. Az idén különös 
tekintettel készültünk rá, hisz 
ebben az évben emlékezünk  a 
kiváló író születésének 110. év-
fordulójára. Az iskolai rendez-
vényünket már áprilisban egy 
megemlékezés előzte meg Ri-
maszombatban, ahol megko-
szorúztuk az író emléktábláját, 
mely a szülői házán van elhe-
lyezve.

A rendezvénysorozatun-
kat itthon folytattuk. Pénte-
ken, május 25-én reggel isko-
lánk igazgatónője, Ziman Ágo-
ta nyitotta meg az emléknapot 
a helyi kultúrházban. Ezt kö-
vette az ünnepi műsor, melyet 
iskolánk névadója születésének 
110. évfordulójára rendezett 
Mlynarčik Mária tanító néni. 
Elkezdődött a „Száll a rege 
várról várra „című irodalmi-
történelmi vetélkedő első része 
is, amelyben az egyes csapa-
tok egy-egy vármondát vittek 
színpadra. Ezt követte maga 
az izgalmas, agytekervényeket 
is megmozgató verseny, mely-
nek témája a vármondákon kí-
vül Szombathy Viktor élete és 
munkássága volt. A versengő 

öt csapatból  négy iskolánk szí-
neit képviselte, még az ötödik-
ben a gesztetei alapiskola ta-
nulói versenyeztek. Az igénye-
sebb feladatok mellett a játéko-
sabb feladványok is helyt kap-
tak, mint a puzzle vagy egy rö-
vid fogalmazás Királylány a fe-
leségem címmel.

Eközben iskolánk tanter-
meiben szorgos munka folyt 
mind az „Ökomókus” alkotó-
táborokban, mind a rajzkedve-
lőknek rendezett képzőművé-
szeti versenyen. A rajzverseny 
idei témája mi is lehetett volna 
más, mint a Szombathy Viktor 
által kiadott könyvek borítójá-
nak megtervezése.

Ökomókusaink az idén is 
az újrahasznosítást tartották 
szem előtt, így szebbnél szebb 
hűtőmágnesek készültek az 
üdítős flakonok kupakjaiból, 
valamint gyűrűk és karkötők 
a dobozos üdítőkön található 
nyitófülekből. A műhely másik 
része a papírhajtogatás művé-
szetével, az origamival ismer-
kedett. Az egyszerű papírból 
az ügyes kezek az ártatlanság 
és tisztaság virágát, a liliomot 
varázsolták.

 A legnépesebb tábort min-
den évben a sportolni vágyók 
és nézőik alkotják. Ebben az 
évben diákjaink a mezítlá-
bas futballt ismerhették meg. 
A négy főt számláló csapatok 
tagjai falvak szerint voltak be-
sorolva. A játékosok fegyelme-
zett, sportszerű játékkal örven-
deztették meg a szurkolókat.

Az alsó tagozatos tanulók a 
tornatermet foglalták el, ahol 
Szeretlek Gömörország címmel 
adhattak számot környékünk 

és Szombathy Viktorról szó-
ló ismereteikről. A délelőtt to-
vábbi részében a játék vette át 
a főszerepet. Neve a televíziós 
műsorhoz hasonlóan Egy perc 
és nyersz! volt, ahol a diákok-
nak ügyességüket, pontosságu-
kat és leleményességüket bevet-
ve kellett egy perc alatt külön-
böző feladatokat megoldaniuk. 

A napot egy közös értékélés-
sel, élménybeszámolóval zár-
tuk, ahol a csoportvezető peda-
gógusok beszámoltak a délelőt-
ti tevékenységükről és kihirde-
tésre kerültek az egyes verseny-
számok díjazottjai is. Majd sor 
került iskolánk egykori peda-
gógusának nevével jelzett rajz-
verseny, a Punka Gyula rajz-
verseny megnyitójára,melynek 
témájául a Szombathy Viktor 
által megénekelt várak szolgál-
tak.

A harmadik napon, szom-
baton, Mlynarčik Mária tanító 
néni – aki nemcsak Szombathy 
Viktor műveinek nagy rajongó-
ja, hanem Szlovákia természe-
ti szépségeinek is nagy szerel-
mese, s ezt a szeretetet tovább 
oltja diákjaiba – kirándulást 
szervezett Szombathy Viktor 
kedvenc hegyére, a Szinyecre. 

Úgy gondoljuk, színes és él-
ményekben gazdag napok ré-
szesei lehettünk, s diákjaink is 
érezhették, hogy ezek a napok 
értük voltak és róluk szóltak, 
méltón emlékezve Szombathy 
Viktorra. 

Zagyi Beáta és Bódi Katalin
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Szombathy Viktor Magyar Tanítási 
Nyelvű Alapiskola, Feled


