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Az országos tanévnyitónak mindenütt a diákokról kellene 
szólnia. Igyekszem ehhez az elváráshoz igazítani köszöntő sza-
vaimat, bár kétségtelen, hogy jelen esetben a Diák főnév elé – 
csakúgy, mint minden más alkalommal minden más embercso-
port neve elé – odakívánkozik a melléknév: galántai, gimnazista, 
magyar, katolikus, református vagy evangélikus, és még sorol-
hatnánk. Mert nem mellékes, sőt, a tartalmat illetően egyenest 
pontatlan volna csak magában a főnév, a „diák”: ti itt, a Szent 
István király római katolikus plébániatemplomban mindnyájan 
galántai magyar katolikus, evangélikus vagy református  diákok 
vagytok. Ebből a csokorból ma a magyar nemzetiségeteket kell 
kiemelnünk, mert az összegyűlt vendégsereggel együtt a szlo-
vákiai magyar iskolák országos tanévnyitóját tartjuk.

Hálás szívvel köszöntelek hát benneteket és szüleiteket. 
Őket azért, mert magyar iskolába írattak benneteket, titeket 
pedig azért, mert már gyerekfejjel részt vállaltok a magyar 
nemzethez tartozás gyönyörű és néha bizony keserves meg-
tiszteltetéséből. 

Ti Szlovákiában éltek, és a szlovák állam, hála Istennek, sok 
mindenben példásan gondot visel a felnövekvő nemzedékre: 
ingyenes a közoktatás, még a tankönyvek is ingyenesek, és 
lehetőség van sajátos pedagógiai programok kidolgozására 
és alkalmazására is. (Hogy ne legyünk ünneprontók, most ne 
foglalkozzunk az iménti megfogalmazásom szerint „a magyar 
nemzethez tartozás keserves megtiszteltetésének” okaival.) 

Köszönet illeti aztán a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetségét, amely évtizedek óta lankadatlanul, kitartóan igyekszik 
megteremteni a magyar iskolákban a minőségi oktatás szakmai 
feltételeit, valamint a város, a járás, a megye felelős vezetőit, 
amiért gondoskodnak a személyi és tárgyi feltételekről. 

Mi, magyarországi magyarok az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumán keresztül szintén megtesszük, ami tőlünk telik, 
hogy szüleiteknek megkönnyítsük a ti taníttatásotokat, tanára-
itokat pedig hozzásegítsük a színvonalas munkához szükséges 
szakmai és egyéb leh etőségekhez. 

Ám mindez az erőfeszítés meddő volna, ha nem élne a szlo-
vákiai magyarokban az a mélységes meggyőződés, hogy itt is 
van magyar jövő. Hogy érdemes! Minden ellenkező elmélet, 
kísérlet vagy szándék dacára érdemes a szülőföldjén magyar 
iskolába íratni és járatni a magyar gyereket. Mert itt vannak a 
gyökerei és itt fog zamatos, hamisíthatatlanul édes gyümölcsöt 
teremni.

S ha már a gyökereket említettem, szóljunk a történelem-
tanításról. Örömmel értesültünk róla, hogy ismét a hivatalos 
tankönyvlistán szerepel a Kovács–Simon-féle történelemkönyv. 
Tudnotok kell, hogy a történelem az egyik legveszélyesebb 
tantárgy. Azt mondjátok, hogy nem robban? De robban. Akár 
sokkal nagyobbat, mint egy félresikerült kémiai kísérlet. Kö-
zösségeket, egyéni életeket tud szétrobbantani, de elég, ha 
csak megerjeszt, szétbomlaszt valamit, ami szervesen együvé 
van teremtve. „Elég”, mondom, pedig sok is. Hány nemzedék, 
hány ezer, százezer vagy millió magyar ember tudatát rombolta 
majd’ kilenc évtizeden át a történelemhamisítás! Hány család 
lett földönfutóvá, váltott hazát – nem, rosszul mondom, hazát 
nem lehet váltani, legfeljebb lakhelyet, hagyta el a szülőföldjét 
vagy olvadt bele nyomtalanul más népekbe, mert nem magyar 
iskolába jártak, vagy, mert hamisított történelmet tanultak. Az 
igazságnak nagy ereje van. A hazugságnak is, de ez ideig-óráig 
tart, amaz meg, az igazság, megáll az idők végezetéig. A tör-
ténelemben nincs sokféle igazság, legfeljebb sokféle tévedés. 
Minden nemzedéknek szent kötelessége, hogy igyekezzék 
lefejteni a történelmünkről a rátapasztott hazugságokat, mert 
csak az igazság hoz békességet nekünk, és megbékélést, termé-
keny együttélést a környező népekkel.  

Deáky András, a gyimesbükki „építő ember” üzenetét 
idézem végezetül, mert magam sem tudnám szebben befe-
jezni köszöntő szavaimat: „Hiszek abban, hogy bármerre élünk 
e nagyvilágban, vállalnunk kell önmagunkat, hiszen a magyar 
nemzet része vagyunk, és lehetőleg próbáljunk megmaradni 
ott, ahol élünk: őseink nyelvében, hitében, kultúrájában. Ezt 
nem valami ellenében kell tenni, hanem önmagunkért, gyer-
mekeinkért, azokért, akik vállalják magyarságukat.”

Kívánok mindnyájuknak eredményes, szép munkás hétköz-
napokat és felemelő, szabad ünnepnapokat, békés új iskola-
évet!

Dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
oktatásért felelős államtitkárának köszöntője 

Elhangzott a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó 
ünnepségén a galántai Szent István király római katolikus 

plébániatemplomban, 2012. szeptember 1-jén

Vállalnunk kell önmagunkat!
Pedagógusfórum  n  A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitója
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Az SZMPSZ állásfoglalása  
a pedagógusok és az  

oktatásügyi alkalmazottak 
sztrájkjához

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos El-
nöksége támogatja a pedagógusok és az oktatásügyi alkalmazottak 
béremelést, és az iskolaügyre fordított állami költségvetési támo-
gatás emelését követelő egynapos figyelmeztető sztrájkját. 

Az oktatásügyi alkalmazottak, s ezen belül a pedagógusok bé-
reinek átlaga évtizedek óta rendkívül alacsony. Az egyetemi vég-
zettséghez kötött igényes szakmai és szervezési feladatok ellátása, a 
családi nevelés hiányosságaiból és a szociális problémákból adódó 
feszültségek lecsapódásának kezelése, a kor kihívásaira való folya-
matos reagálások, és a felesleges adminisztrációval túlterhelt peda-
gógusi munka anyagi megbecsülése továbbra is késik. Ebből adó-
dóan alacsony a pedagóguspálya iránti érdeklődés, egyre több nem 
odavaló ember kerül a pályára, míg a pedagógiai karok végzősei – az 
alkalmasnak mutatkozó potenciális pályakezdők – anyagi okok miatt 
jelentős számban más, jobban fizetett területeken helyezkednek el. 

Tény, hogy a bérek növelése az oktatásügyi alkalmazottak magas 
száma miatt az állam számára jelentős költségvetési tételt jelent, 
de a korrupció mértékének csökkentésével, az adózások átlátha-
tóságával, a gazdaság hatékonyabb koordinációjával, a pályázati 
programok, tenderek ésszerűsítésével stb., olyan anyagi források 
szabadulhatnának fel, melyek töredéke elég volna a pedagógusok 
bérének emelésére. Sajnálatos, hogy az egészségügy mellett az 
oktatásügy az a másik terület, ahol a piaci viszonyokra épülő ver-
senyszféra alig képes a lábát megvetni. Üdvözöljük az oktatásügyi al-
kalmazottak szakszervezetének sztrájkra felszólító kezdeményezését, 
viszont a megszólítottak elvárták volna, hogy a sztrájkalap időbeni 
létrehozásával megkíméljék a munkabeszüntetésben résztvevőket 
az így jelentkező adminisztratív teendőktől.  

Ahhoz, hogy a pedagógusok az oktatási és nevelési intézmé-
nyekben olyan munkát végezzenek, mely a tudásra épülő igényes 
feladatok ellátására készíti fel a diákokat, a katedrákon nem elfásult, 
anyagi gondokkal küzdő, alulfizetett, az értelmiségi létformát és a 
közösségi cselekvést nem vállaló egyéneknek, hanem anyagilag is 
megbecsült személyiségeknek kell állniuk, akik igazi egyéniségek, 
akik emberi tartásra nevelik diákjaikat, akik számukra példát jelen-
tenek.

Tisztán kell látniuk mind a döntéshozóknak, mind a szakszerve-
zeteknek, hogy az alapbérek általános emelése ma már elengedhe-
tetlen követelmény. Látniuk kell azonban azt is, hogy elsősorban a 
valós és eredménnyel elvégzett munkát tükröző, a munka minő-
ségét is figyelembe vevő pedagógusbérek serkenthetik csak a pe-
dagógusokat az innovatív módszerek bevezetésére, ösztönözhetik 
a hatékonyabb munkavégzésre, az iskolák munkájának javítására. 
Gondoljunk itt a tanórákon alkalmazott és elvárt igényességre, a ne-
velési szempontok figyelembe vételére, a halmozottan hátrányos 
gyermekek felzárkóztató foglalkozásaira, a tehetségek gondozására, 
a szakkörök és a diákcsoportok keretében végzett munkára, stb.

Mindehhez viszont társulnia kell annak is, hogy az állami okta-
tásirányítás teremtse meg a pedagógus hivatásának gyakorlásához 
szükséges munkakörülményeket, eszközöket, beleértve a tanköny-
veket és a szakmai hátteret, csökkentse az adminisztrálással járó 
többletterheket. Számítunk az önkormányzatok megértő hozzáállá-
sára is. Iskoláink csak így tudják teljesíteni a szülők és a társadalom 
részéről velük szemben támasztott elvárásokat! 

Az SZMPSZ Országos Elnöksége
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A szlovákiai magyar iskolák ma Galántáról indítják útjára az 
idei tanévet.  Innét, a Szent István király nevét viselő plébánia-
templomból, ahol több mint két évszázada nemcsak a templom és 
kastélyépíttető Esterházyak utódai, de Galánta polgárai is áhítattal 
imádkoztak, imádkoznak. Lelkünkben ma – Mesterként és galántai 
kisdiákként – Kodály Zoltán is közöttünk van talpig derék pajtásaival 
és a dalos, táncos, illedelmes, jódolgú lányokkal, hogy bátorítsanak 
bennünket, arcunkat a fény felé emelni.

Köszöntöm mindnyájukat, akik eljöttek ide, Mátyusföld köz-
pontjába, ahol a gazdasági fejlesztés mellett a régiek örökségére is 
odafigyelnek, ahol a vasútállomáson az Esti dal hangjaival fogadják 
naponta az idelátogatókat és a hazaérkezőket.

Véget ért a szünidő, melynek során a diákoknak és a pedagógu-
soknak mód nyílott a pihenésre, a felüdülésre, az élményszerű isme-
retszerzésre. Londonban a magyar sportolók olimpiai sikerei a példa 
erejével szolgálhatnak diákságunknak arra, hogy a kemény és kitartó 
munka eredményhez vezet, de jóérzéssel töltött el bennünket az is, 
hogy a sportolók emberi gesztusaira, és az önkéntesek ezreinek mun-
kájára is odafigyelt a világ.

Hétfőtől újra megnyílnak az iskolák kapui, elkezdődik az új tanév. 
Vajon mit tartunk folytatásra érdemesnek, és milyen új folyamatok 
indulhatnak el iskoláinkban a műveltség gyarapodása, közösségünk 
tagjainak derűsebb világlátása érdekében? Az elmúlt hónapokban 
az oktatáspolitikát irányító miniszter sok új ötlettel rukkolt elő. A 
kérdés csak az, hogy a felvetett ötletek mikor érnek szakszerű megol-
dásokká. Az oktatás tartalmi modernizációja ugyan már a teljes köz-
oktatást lefedi, mégis sokan látjuk úgy, hogy módosítani kell a gyors-
menetben végrehajtott tartalmi reformon, a kreditpont-vadászattá 
silányult továbbképzési rendszeren, és vajon meddig viselhető el, 
hogy a 21. század iskolájában – a tantárgyak nagy részében – tan-
könyvek nélkül folyjék az oktatás. 

Évtizedek megoldatlanságait cipeljük magunkkal a nemzetiségi 
oktatásügy területén, ahol addig nem jutottunk el, hogy irányítá-
sában részt vegyünk, hogy a korlátozó tényezők megszüntetésével 
és az oktatási színvonal emelésével megoldást találjunk a magyar is-
kolák diáklétszám-csökkenésének megállítására. Hivatkozunk hata-
lomra, törvényekre, időszakok és helyzetek alkalmatlanságára. Ki kell 
mondanunk azt, ami a lelkünket nyomja és cselekednünk kell elkép-
zeléseink érdekében! Közösségünk jövőjének kedvező alakulása leg-
inkább tőlünk függ. A magyar iskola arról szól, hogy gyermekeink 
anyanyelvünk, nemzeti kultúránk értékeivel gazdagodnak-e, hogy 
életükben ez a kultúra fontos szerepet játszik-e, műveltségük, kötő-
déseik szerves részévé válik-e? 

Kitekintve a nagyvilágba a globális gazdaságban erősödik a küz-
delem a természeti és az emberi erőforrások megszerzéséért, ural-
máért. A pénzvilág célja, hogy a manipulált egyént, a fogyasztót 
saját gazdasági céljai szolgálatába állítsa. A befektetői világban az ed-
digi értékek és igazságok megkérdőjeleződnek. Az emberek, közös-
ségek szeretnének életben maradni. A hagyományos közösségek osz-
tódnak, atomizálódnak, míg mások új értékek vagy érdekek mentén 
alakulnak.

Vállaljunk-e, és kivel a sorsközösséget, vagy járjunk magán úton? 
Saját fénnyel világítsunk, mint homlokon a bányászlámpa, hátha 
a pislákoló fények egymásra találnak?  Váljunk meg az eddigi érté-
kektől, melyek évszázadok nyomait viselik, melyeket emberi sorsok 
csiszoltak össze és teremtsünk a semmiből egy új, más világot, aho-
gyan azt ihletett állapotában a Bolyai János tette?   

Veszteségeink halmozódnak, de szerencsére vannak történések, 
melyek jóérzéssel töltenek el bennünket. A nagycsaládosok példái, a 
manipuláció ellen tudatosan ellenszegülők, a természettel és a kör-
nyezetükkel összhangban élők, a kétnyelvűségre feliratokkal figyel-
meztetők, a sok-sok civil szervezeti, egyházi, önkormányzati rendez-
vény sikere, fiatalok, akik tehetségüket eredményekkel bizonyítva 
visszatérnek a szülőföldjükre. 

Kedves diákok!
Kívánom, hogy örömöt jelentsen számotokra barátaitokkal a 

hétfői újratalálkozás. A kiselsősöknél a kacskaringós vonalak, néhány 
hónapon belül betűkké formálódjanak, a nagyobbaknál a megfej-
tésre váró számsorok, vegyjelek, a szellemi kalandokra hívó könyvek, 
a távoli és a parányi világokat befogó távcsövek és mikroszkópok, 
segítsenek számotokra felfedezni a világot és benne önmagatokat. 
Kapcsolódjatok be a diákcsoportok munkájába, a tanulmányi ver-
senyekbe, élvezzétek a sportmeccsek izgalmát, kössetek egymással 
életre szóló barátságokat! 

Tisztelt Pedagógusok, kedves Szülők!
Az oktatás hivatott a gyermeket a múlt tapasztalataira építve egy 

számára ismeretlen jövőbe segíteni. A gyermeki lélek a holnap há-
zában lakik. Többségében az új megoldásokat kedvelik, kíváncsiak, 
bátrak, kockázatot vállalnak, ezért könnyen hibázhatnak. Figyelmük 
szerteágazó, játékosak, lendületesek, érdeklődők, a képzeletük repíti 
őket. Annyifélék, ahányan vannak. Segítenünk kell őket, hogy meg-
leljék önmagukat, de azt is, hogy jó diákközösségeket alakítsanak ki 
egymással, pozitív élményeket szerezzenek az iskolában.

Kívánom minden pedagógusnak, hogy serkentse diákjai tudás-
szomját, adjon hitet, tartozzon azon személyek közé, akik örökre 
nyomot hagynak diákjaikban! Pályakezdő fiatal kollégáimnak kí-
vánom, jusson hely számukra a felvidéki magyar tannyelvű iskolák 
katedráin! Kívánom, hogy a szülők és a pedagógusok kapcsolata a jó-
indulatra és a bizalomra épüljön!

Kívánom, hogy a hazai oktatásirányítás a pedagógusok munká-
jához méltó körülményeket teremtsen! Az önkormányzatok, az egy-
házak, a szakmai-civil szervezetek, a közélet és a gazdaság szereplői 
legyenek jótékony támogatói oktatási intézményeinknek! Kívánok 
minden iskolavezetőnek, pedagógusnak, iskolai alkalmazottnak és 
diáknak sikeres és eredményekben gazdag 2012/2013-as tanévet!

Pék László, az SZMPSZ elnöke 

Elhangzott a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó 
ünnepségén a galántai Szent István király római katolikus 

plébániatemplomban, 2012. szeptember 1-jén

Ki kell mondanunk azt,  
ami a lelkünket nyomja, 
és cselekednünk kell
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének üzenete 
a szlovákiai magyar iskolákba, a magyar szülőkhöz és magyar közösségeinkhez

Kedves Pedagógusok, ti vagytok nyelvünk, kultúránk őrzői, köz-
vetítői – jól vigyázzatok, mert kezetekben van a jövőnk záloga! Jól 
vigyázzatok, iskolavezetők, mert tőletek függ, hogy veretes műhely 
vagy kényuralom színhelye lesz-e az általatok vezetett iskola. Legyen 
iskolátok a megértésre, az elfogadásra, a nemzetünk és hitünk meg-
tartására nevelés helyszíne. Legyen műhely, amely egyszerre felel meg 
a felzárkóztatás és a tehetséggondozás kettős feladatának. Legyen 
szeretetteljes otthon, amely megfelel a szülők bizalmának, ahová szí-
vesen tér be a gyermek.

Ma, amikor országok, sőt nemzetek keresik helyüket a világban, 
az egyetlen biztos igazodási pont a család. Az iskola nem helyette-
síti, nem helyettesítheti a családi nevelést, csak kiegészítheti azt. Az 
értékeket a család határozza meg. Szülők! Ne engedjétek, hogy ezt 
felborítsa a fogyasztói társadalom zűrzavaros felszínessége! Ne hagy-
játok magukra a gyermekeket, ne váltsátok anyagiakra azt az időt, 
amit velük kellene töltenetek! Nem a pénz, a gyermek, a gyermekre 
szánt idő a legjobb befektetés, amely százszorosan térül meg, amikor 
már nektek lesz szükségetek rájuk. Neveljétek gyermekeiteket hitben, 
szeretetben, és tanítsátok meg nekik, hogy hitet, nemzetet nem vált 
az ember. Magyar szülők, szerte az országban! Ti se kényszerítsétek 
nemzetváltásra gyermekeiteket a rossz iskolaválasztással! 

 „Ez a kis magyar világ, itt, háborog, fekete, csúnya felhők kava-
rodnak rája – írta Ady, a publicista. – Aki nem csupán arra termett, 
hogy egy számmal növelje a születési és halál-statisztikát: most nem 
alkudozhat. Harcol, ahogy tud. Kezeli a viharágyút a butaság, sö-
tétség ránk tornyosuló felhői ellen.“ Vezetőinknek és politikusainknak 
üzenjük: iskoláink és közösségünk egéről oszlassátok el a torzsalkodás 
és a megosztottság viharfelhőit! Ne legyenek az iskolák a politikai csa-
tározások és az önös érdekek színterei! Munkálkodjatok, munkálkod-
junk közösen értékeink gyarapításásán, magyarságunk megtartásán!

Tartsuk szem előtt a Szent István-i eszmét: Az erősek egyesülnek, 
a gyengék széthullanak – ezt üzenjük minden szlovákiai magyarnak 
2012. szeptember elsején Kodály városából, Galántáról, a Szent István 
király római katolikus templomból.

Szanyi Mária

Őrzők, vigyázzatok a strázsán, 
Az Élet él és élni akar,
… 
S a csillag-szóró éjszakák 
Ma sem engedik feledtetni 
Az ember Szépbe-szőtt hitét 
S akik még vagytok, őrzőn, árván, 
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.

– Adyval üzenjük ezt mi is a védőknek, megmaradásunk és kultú-
ránk őrtállóinak. Üzenjük minden magyar pedagógusnak, hogy az új 
tanév kezdetén induljatok a mindenkor megújulás erejével, és hittel, 
erős küldetéstudattal felvértezve vigyázzatok a strázsán: neveljétek a 
gyermekeket családszeretetre, sírig tartó nemzeti hűségre. A magyar-
ságra nevelés nem magyarkodás, hanem szent kötelesség. Ennek je-
gyében működjön országunk minden magyar tannyelvű iskolája és 
osztályközössége. Iskoláinkat csak a minőségi pedagógiai munka és a 
nemzeti értékek mély bevésődése tarthatja meg, amely által gyerme-
keink eligazodási pontokat kapnak, megtartó erőt kultúránk, hagyo-
mányaink, és elődeink példamutatásai által. 

Minden magyarhoz, de még inkább hozzánk szólnak Füst Milán 
szavai: „Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok s azt 
meg kell védened.“ 

Képek a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitójáról

A lapunkban megjelent képeket az Országos Tanévnyitóról Oriskó Norbert készítette
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Kedves pályakezdő fia-
talok!

Számomra nagyon meg-
tisztelő, de nem könnyű fel-
adat az, amire felkértek: Út-
ravalót adni az ifjú, kezdő pe-
dagógusoknak. Hogy felada-
tomat tudom-e teljesíteni 
úgy, hogy abból valamit haza-
vigyetek, nem tudom.

Harminchat évet taní-
tottam a Felsőszeli Széchenyi 
István Alapiskolában, de 
mindig úgy éreztem, hogy 
számomra igaz volt Vásáry 
Tamás mondása: Aki szereti 
a munkáját, annak nem kell 
egy életen át dolgoznia – én 
ugyanis 9 éves koromtól erre 
a pályára készültem. Célom 
elérésében segítettek engem 
szüleim, a nagyfödémesi alap-
iskola és a galántai gimnázium 
kitűnő tanárai, később csa-
ládom és a férjem, aki szintén 
pedagógus, akinek ezúton is 
köszönettel tartozom.

A pedagógusi pályámon 
két gondolatot tartottam 
fontosnak, amelyet Kodály 
Zoltántól tanultam: 

„ Csak a gyermekeken át 
lehet jövőt alakítani.”

„ Értjük még a szót, 
Mit örökségül kaptunk. 
Üzenj hát gyakran, 
És kérdezd magyarul 
Mennyit ér az anyatej 
S a szülőföld 
E mesterkélt világban? ”

Akármerre néz az ember, 
mindenütt az emberi kapcso-
latok megfogyatkozását, az 
ürességet, az anyagiasságot és 
a magányosságot tapasztalja. 
Az emberek bezárkóznak, 
ezért fontos, hogy közösséget 
építsetek, és azt egybe is tud-
játok tartani.

Az Ószövetségben ezeket 
olvashatjuk: „Örök szeretettel 
szeretlek. A hegyek megmoz-
dulhatnak, de az én szeretetem 
nem hagy el téged soha.” Én hi-

Mindenki a saját őrhelyén munkálkodjék

 n Hoffmann Rózsa gratulál a pályakezdő pedagógusoknak

 n Pályakezdők: tőlük is függ a jövőnk

szek a szeretetben. Szeretet 
nélkül nem lehetsz jó tanító, 
hiszen e szónak megértésétől 
függ az ember és a közösség 
sorsa. Szeretetről beszélni 
egyedül nem lehet, mert a 
szeretet lényege az együtt. 
A tanítás pedig mindig vala-
kivel való együttlétet jelent. 
Sokszor érzitek majd, hogy 
az, amit tesztek vagy tettetek, 
csak falra hányt borsó, de ne 
higgyétek, mert később rá-
jöttök, hogy az elvetett mag 
termést hozott.

Azt is tudnotok kell, hogy 
ezen a pályán meggazda-
godni nem lehet. Aki pénzt 
akar keresni, az ne menjen pe-
dagógusnak, mert azt ott nem 
talál, de meglel valami mást: 
Az alkotás felemelő érzését. 
Hiszen a tanítványok százai 
visznek magukkal a világba 
az életművedből egy-egy tö-
redéket. Mindehhez, hogy ez 
így legyen, fontos az állandó 
önművelés Eötvös Loránd 
azt mondja: „A műveltség dol-
gában alkudozni, és annak egy 
alantabb fokával megelégedni 
nem szabad.” Adjatok hitet ta-
nítványaitoknak, hogy „mer-
jenek naggyá lenni”.

Értsétek meg, és bíztas-
sátok egymást erre a felelős-
ségteljes munkára, ne csüg-
gedjetek az első kudarcoknál, 

mert az elvetett mag kikel, 
megnő, megérik, s gazdag 
aratással örvendeztet meg 
majd benneteket.

További feladatotok, hogy  
– Széchenyi szavai szerint – 
„Tiszteljük mindenkinek a leg-
nagyobb kincsét, a honi és nem-
zeti hűségét. Szövetkezzünk egy 
testtel és egy lélekkel közös ha-
zánk boldogítására” – meg-
tartva és ápolva saját gyökere-
inket, amivel úgy érzem, most 
gond van. Mindannyian tudjuk, 
hogy kevesebben lettünk. 
Mindannyiunknak lélekben 
kell megújulnunk. Ehhez kell 
nektek hozzátennetek.

Szerencsére a múltunkban 
és jelenünkben találtok olya 
világító tornyokat, akikhez 
va ló igazodás utat mutat. Az 

élet által feltett nagy kér-
désekre megfelelő vála-
szokat találtok Szent István 
királyunknál, Széchenyinél, 
Adynál, József Attilánál, Ily-
lyés Gyulánál, Kodály Zol-
tánnál, Sütő Andrásnál, Márai 
Sándornál, Wass Albertnél és 
a többi, fel nem sorolt nagy-
jainknál. 

A legnagyobb feladatotok: 
„megmaradni”. De ezt csak 
az tudja elérni, akinek nem 
csak joga, hanem ereje is van 
hozzá. Jól tudjuk, olyanná lesz 
a jövendő, amilyenné a gyer-
mekeinket neveljük. Ez viszont 
az iskola és a család közös 

munkája. Együttes erővel kér-
hetjük, hogy mindenki a saját 
őrhelyén munkálkodjék. Élni 
kell életünket azon a földda-
rabon, ahová születtünk.

Kérem az Úr segítségét, 
hogy a pályakezdő fiatalokat 
támogassa, és adjon nekik 
erőt ehhez a nem könnyű fel-
adathoz.

Sikerüljön elérni, hogy fel-
nőjön egy új, felelős, elköte-
lezett, cselekvőképes, más 
nemzeteket tisztelő és a saját 
gyökerét megtartó nemze-
déknek, hogy továbbra is 
szólhasson majd a gyönyörű 
zoboralji népdalunk: A Csitári 
hegyek alatt…

Valacsai Ilona, 
nyugalmazott pedagógus üzenete 

a pályakezdő pedagógusokhoz
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 n Kenuval a Mosoni-Dunán

FUTURA, új lehetőség az oktatásban
Interaktív Természettudományi Élményközpont nyílt Mosonmagyaróváron

A FUTURA Élményközpont egy olyan hely, ahol játékos for-
mában fedezhetik fel a világ természeti jelenségeinek műkö-
dését a látogatók. A fejlesztés fő célja egy állandó, de folya-
matosan megújuló interaktív természettudományi kiállítás lét-
rehozása volt, mely újfajta szemlélettel mutatja be a fizikát, 
technikát, biológiát, kémiát. A modern technológiák megis-
merése mellett a látogatók, ötleteket kaphatnak a környezettu-
datos életvitelhez, játszva tanulhatják meg, hogyan lehet össz-
hangban élni a Földdel, az elemekkel. 

A 3.600 m2 alapterületű, a régi magtárat megőrző, új ga-
bonatárolókat idéző henger alakú, új funkciókkal megtöltött lé-
tesítmény négy szintjén a négy őselemhez – a Föld, a Víz, a Tűz, 
a Levegő – kapcsolódva mutatjuk be a természet törvényszerű-
ségeit. 

A Föld szintjén a kiállítási elemek látványosan szemléltetik 
az energia-megmaradásra, a gravitációra és a tehetetlenségi 
erőre vonatkozó legfontosabb fizikai törvényeket. A Taposó la-
birintus az egyensúlyozási képességet, a fizikai terhelés elosz-
lását pedig a Fakírágy mutatja be, ahol közel 4000 szögön 
fekve szerezhetnek maguknak pihentető perceket a gyerekek. A 
földrengés szimulátor mérhető módon érzékelteti, milyen lehet 
az igazi földrengéshez hasonló élményt átélni. Ehhez kapcsoló-
dóan a kreativitás kerülhet előtérbe: építő kockákból házakat 
építve egy terepasztalon tesztelhető, vajon kibírna-e az épít-
mény egy ilyen erősségű természeti katasztrófát.

Hullámgenerátorunk a hullámmozgás jelenségét mutatja 
be. Az ingatag zsombékokon végighaladva kipróbálható, 
tényleg olyan egyszerű-e egy mocsár zsombékjain áthaladni? 
A Mostari híd a klasszikus boltíves hidak szerkezetét szemlélteti, 
melyet elemeiből kell felépíteni és azután lehet biztonsággal 
áthaladni rajta. A Tépőzárfalnál a gravitációt tapasztalhatják 
meg, s lehet találgatni, vajon egy ember súlyát is meg tudja-e 
tartani a tépőzár? A Piruetten az impulzusmomentum megma-
radásának a törvénye, Coriolis-erőt bemutató játékunkkal Föl-
dünk szeleinek, áramlatainak alakulása tanulmányozható. Al-
ternatív üzemanyaggal működő építésére is van lehetőség. Az 
így összeszerelt napelemes vagy üzemanyagcellás autómodel-
lekkel versenyezni is lehet.

Az SZMPSZ vezetése időszerű céljai közé sorolta a ter-
mészettudományi tantárgyakat oktató kollégák számára az 
oktatási, továbbképzési, tehetséggondozó stb. programok 
megvalósítását. A természettudományos diákversenyek, be-
mutatók, az egyetemekkel való kapcsolatok kiépítése, a Tan-
tárgyi felületek kihasználása az SZMPSZ honlapján, alkalmat 
adnak a kollégáknak az együttműködésre. 

Ezt a célt szolgálta a mosonmagyaróvári élményköz-
ponttal való megismerkedés, melyet a Futura vezetése kínált 
fel a tesztidőszak alatt a központhoz közelebbi térség peda-
gógusai és diákjai számára. A tanulmányút 2012. augusztus 
8-án valósult meg 18 iskola tanárai és diákjai részvételével. 
Az érdeklődők az élményközponton kívül megtekintették 
a város nevezetességeit, valamint a Dunaszigeten létreho-
zott Ökoparkot.

(pl)

A Futurában betekinthetünk a világ egyik legerősebb álla-
tának otthonába. A levélvágó hangyák Dél-Amerika trópusi er-
dőinek lakói. A Hangyavárban egy levélvágó hangya kolónia 
él az 50 méter hosszú átlátszó alagútrendszerben, amelyen ke-
resztül hamarosan bejárják az épület négy szintjét. Mosonma-
gyaróvár és a Szigetköz természeti környezete, növény- és állat-
világa is megismerhető a Föld szintjén. Az itt elhelyezett fák kö-
zött rejtőzködő állatok után kutathatnak, ragadozó madár mód-
jára UV fénnyel kereshetnek táplálékot, és denevér módjára, 
egy különleges sisak segítségével, ultrahanggal közlekedhetnek 
az erdőben. Aranymosás, kavicsbányászat, erdőgazdálkodás, 
mezőgazdaság – a szigetközi mesterségeket is játékos for-
mában, gyerekeket a gondolkodásra ösztönözve mutatjuk be. 
Az Érzékek falán próbára tehetik érzékszerveiket: a tapintófalnál 
a szigetközi erdőkben talált dolgokat kell érintés alapján felis-
merni, a szaglófalnál a virágos rétek különböző növényeinek il-
latát fedezhetik fel, a látófalon pedig rejtőzködő botsáskákat 
kereshetnek a levelek között. A kiállítás szerves részét képezik a 
Simonyi Károly Auditórium természettudományos előadásai is. 
Itt különleges kísérletekkel várják az érdeklődőket. A Föld ős-
elemhez kapcsolódóan többek között bemutatják a földkéreg 

elemeinek tulajdonságait, a 
Duna-völgyi kőzeteket, látvá-
nyos földfémégetést, termit 

 reakciót, mangán és króm 
előállítást, a gravitáció mé-
résének lehetőségeit, hajítá-
sokat, mozgásokat, mágne-
sességet, a talajlakó élőlé-
nyeket, házi komposztálást.

Fűzfa Zoltán, fejlesztési referens
FUTURA Interaktív Természet- 

tudományi Élményközpont 
Web: www.futuramoson.hu

 n Kerékpározás a levegőben

Látogatóban  n  Pedagógusfórum
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A szlovákiai Szakképző 
és Felnőttképzési Intézet 
és a magyarországi Bethlen 
Gábor Alap Zrt. a Magyar-
ország–Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési 
Program 2007–2013 keretén 
belül közös pályázatot nyert 
Partnerségek a szakkép-
zésben címmel. A program 
szeminárium, workshop, és 
intézménylátogatások szer-
vezésével lehetőséget bizto-
sított 30 magyarországi és 30 
szlovákiai szaktanintézmény 
vezetőjének új kapcsolatok 
kialakítására, közös gondol-
kodásra.

A találkozók két hely-
színen zajlottak:

A projektnyitó rendez-
vény Budapesten a Rubin 
szállóban valósult meg 2012 
áprilisában. A megnyitó után 
a projekt céljai és tevékeny-
ségei hangzottak el.

Első este Benkő Szabolcs 
és kvartettje szórakoztatta 
a résztvevőket, akik később 
Magyarország borvidékeit és 
borait ismerhették meg.

Másnap, miután a részt-
vevő iskolák bemutatkoztak, 
a jelenlévők a két ország ok-
tatási rendszeréről, a szak-
képzés helyzetéről, a nem-
zetközi együttműködésekről 
hallhattak előadásokat. 
Morvay Endre, közgazdász a 
szlovák-magyar határ menti 
munkaerőpiacról és a szak-
képzésről tartotta előadását, 
Albert Sándor, egyetemi 
tanár a szakoktatásról és a 
minőségbiztosításról beszélt.

Délután szakmai kerek-
asztal volt programon a szak-
középiskolák igazgatóinak 
részvételével: Horváth Lász-
lóval, a budapesti Puskás 
Tivadar Távközlési Tech-
nikum vezetőjével, Vetter 
Jánossal, a komáromi Ipari 
Szakközépiskola igazgató-

jával, Cservenka Jánossal, 
a hidaskürti Magán Szakkö-
zépiskola tulajdonosával, va-
lamint Vasas Joachimmal, az 
egri Mezőgazdasági, Keres-
kedelmi és Vendéglátó Ipari 
Szakközépiskola igazgató-
jával.

A délutáni „nagyelőadást” 
Bod Péter Ákos közgazdász, 
politikus, a Magyar Nemzeti 
Bank egykori elnöke, egye-
temi tanár tartotta. 

A budapesti találkozót 
vasárnap Répás Zsuzsanna, 
nemzetpolitikáért felelős he-
lyettes államtitkár zárta.

A következő találkozó 
Szlovákiában, Gyűgyön volt 
2012 májusában, mely éle-
sebb hangnemben folytató-
dott. A bevezető előadásokat 
ismét Morvai Endre és Albert 
Sándor tartották, akik tovább 
bontották a Budapesten fel-

vezetett témákat. Nagy Gab-
riella, a komáromi Munka-, 
Családügyi és Szociális Hi-
vatal igazgatójának előadása 
„Szakképzés a statisztika 
tükrében” élénk vitát váltott 
ki a vezetők körében. A dis-
kurzus elsősorban a statisz-
tikai adatok valós értékéről, 
értelméről folyt.

A délelőtt 4 szakiskola 
igazgatójának előadásával 
foly tatódott:

Hajtman Béla, az alsó-
bodoki Magán Szakközép-
iskola igazgatója a szlová-
kiai magán szakiskolákról, az 
azokat érintő tévhitekről és 
igazságokról beszélt. Vasas 
Joachim, a magyarországi 
szakiskolák helyzetét taglalta. 

Matej Éva, a kassai 
Szakkay József Szakközépis-
kola igazgatónője szomorú 
számokat és tényeket tárt 

elénk a kelet szlovákiai is-
kolák helyzetéről. Vetter 
János, a komáromi Ipari Szak-
középiskola igazgatója „Mi-
lyen egy jó iskola, avagy ál-
modik a nyomor” című derűs, 
szarkasztikus előadásával ke-
serű mosolyt csalt a hallga-
tóság arcára.

A délutáni kerekasztal-be-
szélgetés „Milyen egy jó is-
kola” címen zajlott és a dél-
előtti előadásokra reagált. A 
beszélgetést Fabó Mária, a 
Szakképző és Felnőttképzési 
Intézet igazgatója vezette. 
Éles vita alakult ki a magánis-
kolák és az állami iskolák kép-
viselői között a diáklétszá-
mokat és az iskolák színvo-
nalát illetően. Ez a téma több 
figyelmet és elemzést igé-
nyel, állapították meg a jelen-
lévők.

A találkozó másnap Mi-
hály Erzsébet, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatásfinanszírozási igazga-
tójának előadásával folyta-
tódott, aki válaszolt a neve-
lési- oktatási és tankönyv tá-
mogatási ösztöndíjakkal kap-
csolatos kérdésekre.

A két találkozóból a ve-
zetők azt a tanulságot vonták 
le, hogy a szakiskolák prob-
lémáit nem „beszéljük ki” 
eléggé, keveset tudunk 
egymás problémáiról, a hely-
zetek megoldásának lehető-
ségeiről. A Szakképző és Fel-
nőttképzési Intézet az igaz-
gatók javaslatára évente ha-
sonló, a szakiskolák vezető-
inek szervezett találkozót 
szeretne megvalósítani.

A projekt szakértői csa-
pata egy „Ki kicsoda a szak-
képzésben?” partnerkereső 
adatbázist készít elő, ahol az 
együttműködésre hajlandó 
szakképző intézményeket 
mutatják be, amely tartal-
mazza az együttműködési el-
képzeléseiket, legfontosabb 
adatokat. Célja a partnerke-
resés, a partnerkapcsolatok 
fenntartása a korszerű inter-
netes kommunikációs lehető-
ségek biztosításával.

Fabó Mária

Partnerségek a szakképzésben
a Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007–2013 keretében

Pedagógusfórum  n  Szakközépiskolák együttműködése
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A Pedagógusfórum szerkesztősége és olvasói nevében gratulálok igazgatóvá történt megválasz-
tásodhoz. Milyen érzések kavarognak most benned?

Egyrészt felemelő érzés, hogy az iskolatanács egyhangúlag támogatott, ezt nagyon kö-
szönöm, igyekszem megszolgálni a bizalmat. Másrészt most kezdem érezni a tisztség súlyát, 
hogy mekkora felelősség is nehezedik a vállamra, hiszen a város és a régió legrégebbi középisko-
láját vezetem majd az elkövetkező öt évben. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszö-
netemet fejezzem ki elődömnek, Szkladányi Endrének, aki 13 éven át nagyszerűen vezette az is-
kolát, én pedig sokat tanulhattam tőle. Az ő nyomdokaiban szeretnék haladni, s folytatni a jó dol-
gokat, de természetesen változtatni is akarok.

Bizonyára vannak elképzeléseid, koncepciód az iskola további fejlődését illetően. Lennél szíves ezt 
röviden ismertetni!

A legfontosabb célkitűzésem, hogy Ipolyságon minden körülmények között meg kell tartani 
az önálló magyar állami gimnáziumot, amely  100 éve a minőségi középfokú oktatás egyik leté-
teményese. Ez csak úgy lehetséges, hogy továbbra is tartjuk a színvonalat, vagyis minőségi ok-
tatást tudunk biztosítani. Meggyőződésem, hogy ehhez minden feltételünk megvan: elsősorban 
a szakképzett tanári karunk, kitűnően, a legmodernebb technikával felszerelt biológia, kémia, fi-
zika, informatika és nyelvi szaktantermeink. A tehetséggondozásra is nagy figyelmet fordítunk, 
valamint kiemelném a harmonikus együttműködést a szülői szövetséggel. Úgy gondolom, hogy 
csak így tudjuk felvenni a versenyt az egyre erősödő konkurencia mellett. 

Fontosnak tartom a különböző tanulmányi versenyeken való részvételt, elmélyíteném az 
együttműködést az alapiskolákkal, külföldi (magyarországi) tanintézménnyel is szeretnénk majd 
felvenni a kapcsolatot. Feltétlenül folytatni szeretnénk a nyári nyugati tanulmányutak szerve-
zését, hisz alapvető fontosságú, hogy diákjaink megismerkedjenek sokszínű kontinensünkkel. 
Eddig Londonba, Párizsba és Máltára látogattak el diákjaink. Fel szeretném újítani a sítúrákat és 
az úszótanfolyamot is.  Alapvető fontosságúnak tartom a szlovák gimnáziummal való jó együtt-
működést, hiszen közös épületben vagyunk.

Említetted, hogy változásokat is tervezel. 
Hroncová Anna és Szkladányi Endre nyugdíjba vonultak, Koháry Veronika kolléganőnk pedig 

szülési szabadságra megy – ebből kifolyólag új tanerőket is fel kell vennem. Szeretném csökken-
teni a részmunkaidős tanárok foglakoztatását, s elérni, hogy teljes kötelezettséggel rendelkező 
tanárok tanítsanak. Ez az iskola hatékony működése szempontjából elsőrendű fontosságú. To-
vábbá több ezer kötettel rendelkező könyvtárunkat digitalizálni kell, ill. osztályteremmé, vala-
mint megfelelő reprezentációs helyiséggé alakítani. 

Iskolánk láthatóbbá tétele is a céljaim között szerepel. Ezalatt nem csupán a városi vagy re-
gionális kulturális rendezvényeken való részvételünket értem – húszéves Bartók Béla Ifjúsági 
Vegyeskarunk szinte minden rendezvényen fellép –, de tantárgy-népszerűsítő akciókkal is pro-
pagálni kell iskolánkat. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a diákok egy-egy témából (matematika, kémia, 
történelem stb.) prezentációt készítenek, s ezzel ellátogatnak a környező alap-és középiskolákba, 
ahol ezt előadják. 

Köztudott, hogy az iskolák anyagi helyzete – enyhén szólva – nem kielégítő. Szeretnék anyagi 
támogatást szerezni alapítványoktól, különböző pályázatokból, a 2 %-os adófelajánlásokból, 
s természetesen más szponzoroktól is.

Jövőre ünnepli az iskola fennállásának 100. évfordulóját. Mik a terveid ezzel kapcsolatban?
Nem véletlen, hogy iskolánk állami művelődési programja is a Centenárium nevet viseli, 

utalván a százéves évfordulóra. Kollégáim nevében is elmondhatom, hogy nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy 100 évesek leszünk, s ezt kellőképpen igyekszünk is megünnepelni. A cen-
tenárium kapcsán szeretnénk nevet adni alma materünknek. Olyan személy nevét szeretnénk 
felvenni, akinek a tevékenysége kötődik iskolánkhoz, városunkhoz vagy régiónkhoz. S ezt sze-
retném fórumra bocsájtani, várjuk majd tanáraink, diákjaink, a szülők, de a szélesebb közvéle-
mény javaslatait is. Természetesen, még nem tudok részletekbe bocsátkozni, de azt biztosan el-
mondhatom, hogy ünnepi évkönyv kiadását is tervezzük. Tehát lesz munkánk elég. 

Köszönöm szépen a beszélgetést. Igazgatói munkádhoz kitartást, sok erőt és jó egészséget kí-
vánok!

Tóth Tibor

Bemutatjuk  n  Pedagógusfórum

Petrezsél Zsuzsanna,  
az ipolysági állami magyar gimnázium új igazgatója

2012. július 2-án az Ipoly-
sági Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium mellett működő 
iskolatanács – egyhangúlag – 
Petrezsél Zsuzsannát válasz-
totta meg az oktatási intéz-
mény új igazgatójává, aki au-
gusztus 1-jén vette át az iskola 
irányítását.

Petrezsél Zsuzsanna 
1960. augusztus 29-én szü-

letett Ipolyságon, itt végezte a 
magyar alapiskolát és gimná-
ziumot is. A Nyitrai Pedagógiai 
Fakultáson szerzett matema-
tika-fizika szakos tanári okle-
velet. 1984-től 2003-ig az Ipoly-
sági Mezőgazdasági Szaktan-
intézetben tanított, 2003-tól 
az Ipolysági Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium tanára. 
Petrezsél Zsuzsanna férjezett, 
férje, Tibor agrármérnök-tanár. 
Három felnőtt fia van: Attila, 
kertészmérnök, Tibor, informa-
tikus és Dávid, egyetemista.
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Az Ipolysági Magyar Taní-
tási Nyelvű Gimnázium 

és a Pongrácz Lajos Alapis-
kola diákjai minden nyáron 
külföldi tanulmányútra in-
dulnak, hogy megismerjék 
kontinensünk sokszínűségét. 
A 2010-es londoni, és a ta-
valyi párizsi tanulmányút után 
Viczencz Gábor pongráczos 
kollégámmal elhatároztuk, 
hogy ezúttal összekötjük a 
kellemeset a hasznossal, azaz 
egyhetes angol nyelvtanfo-
lyamot és üdülést szervezünk 
érdeklődő diákjaink számára 
Málta csodálatos szigetén. 

Miért épp Málta? Nos, egy-
részt azért, mert a szigeten a 
máltai mellett az angol is hi-
vatalos nyelv, amelyet érthe-
tően, olaszos akcentussal be-
szélnek és a brit hatás (164 
évig volt brit gyarmat) még 
most is érezhető: többek kö-
zött a közlekedés is balol-
dali és az étkezési szokások 
is angolosak. Másrészt, ta-
valy volt alkalmam pár napot 
Máltán tölteni, és teljesen 
rabul ejtett a lovagok szigete, 
hisz a nyelvtanulás mellett 
aktív nyaralásra is lehetőség 
nyílik. Az egész sziget törté-
nelmi atmoszférája is lenyű-
göző: lépten-nyomon a ke-
reszténység emlékeivel – ha-
talmas katedrálisokkal, temp-
lomokkal, szobrokkal stb. 
– találkozhatunk. Ennél ideá-
lisabb helyszínt a nyelvtanu-
lásra és kikapcsolódásra nem 
is találhattunk volna.

A szervezés már a múlt év 
végén elkezdődött, összesen 
24 diák jelentkezett, több-
ségük az állami magyar gim-
náziumból és az állami alap-
iskolából, de pár egyházi gim-
nazista is velünk tartott. Újra 
a Student Lines utazási iro-
dával mentünk Kovács Tímea 
tapasztalt idegenvezetőnk 
irányításával. Július 3-án a bu-
dapesti reptérről indultunk (a 
repülőút külön élmény volt 
a gyerekek számára, hisz a 
többségük először repült éle-
tében), majd mindössze két 
óra múlva landoltunk a máltai 

Luqa reptéren, ahol már várt 
ránk a nyelviskola autóbusza, 
amellyel Sliemába, a sziget 
egyik legforgalmasabb, leg-
nyüzsgőbb városába hajtot-
tunk. Diákjaink – kettesével-
hármasával – máltai csalá-
doknál voltak elszállásolva, 
ezzel is motiváltuk őket arra, 

hogy ne csak az iskolában, 
hanem a családi környe-
zetben is használják az angol 
nyelvet. Természetesen so-
kuknak szokatlan volt a más 
környezet, az ételek, étke-
zési szokások, illatok, s főleg 
a trópusi hőség, amely magas 
páratartalommal vegyült, így 
éjjel-nappal csorgott rólunk 
a veríték, de a gyönyörű, ro-
mantikus, sziklás, mészköves 
tengerparti részek mindezt 
feledtették velünk. A víz kel-
lemesen hűs, a nagy forró-
ságban ideális felüdülés volt. 

Az angolórák után minden 
nap estig úsztunk, füröd-
tünk, pancsoltunk a Föld-
közi-tenger enyhet adó hul-
lámai közt. 

Diákjaink a délelőttöt (9-
től 12.30-ig) a nyelviskolában 
töltötték, még az első nap az 
írásbeli tesztek után kerültek 

Ipolysági diákok Máltán

nemzetközi csoportokba. 
Büszkén állapíthattuk meg, 
hogy diákjaink helytálltak, 
spanyol, francia és olasz kor-
társaiknál sokkal jobban be-
széltek angolul, és a kiejtésük 
is kitűnő volt.

A szabad hétvégén, ter-
mészetesen, kirándultunk. 
Szombaton Comino szigetén 
a Kék Lagúnát látogattuk 
meg, fél napot töltöttünk ott, 
pihentünk és főleg úsztunk a 
lagúna kristálytiszta, azúrkék 
vizében, amelyben pár me-
dúzával is összefutottunk,  

s a találkozásnak kisebb, kel-
lemetlen csípés lett az ered-
ménye, de túléltük. Vasárnap 
pedig komppal mentünk át a 
szemközti fővárosba, Vallet-
tába, ahol gyalogosan meg-
néztük e középkori hangu-
latot árasztó város neveze-
tességeit. Az egész sziget 
különben tele van törté-
nelmi emlékekkel. Máltát a 
lovagok szigeteként is emle-
getik. Szent Pál szenvedett a 
szigetnél hajótörést, s ő ter-
jesztette el a kereszténységet 
is. Majd a Szent János Lovag-
rend közel 300 évig uralta 
a szigetet. Földrajzi fekvé-
sének köszönhetően meg-
fordultak itt a föníciaiak, ró-
maiak, arabok, franciák és an-
golok. A máltai barátságos, 
vendégszerető latin nemzet, 
ezt mi is a gyakorlatban ta-
pasztalhattuk a vendéglátó 
családoknál.

Mindent összevetve el-
mondhatom, hogy felejthe-
tetlen egy hetet töltöttünk 
e mediterrán szigeten. Egy 
szervező tanár számára tán 
nincs is nagyobb elismerés, 
ha a diákjától ezt hallja: Tanár 
úr! Én ide biztos visszajövök!

Így legyen! Thank you 
Malta and see you soon! Kö-
szönjük Málta és a mielőbbi 
viszontlátásra!

Tóth Tibor

Pedagógusfórum  n  Nyári élményeink
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A Selye János Gimnázium ta-
nulói számára idén  is meg-

rendezésre került a már szinte 
hagyománnyá vált egyhetes 
nyári heidelbergi nyelviskola 
és tanulmányi kirándulás. Jú-
niusban, negyedik alkalommal 
is Szénássy Edit tanárnő szer-
vezte a kirándulást kolléganő-
jével, Ollé Edit tanárnővel.

Heidelberg városa Dél-Né-
metországban fekszik, Stutt-
garttól 100 km-re. Óvárosa 
joggal az UNESCO világörökség 
része, de a város fekvése, épü-
letei és környéke is csodálatos. 
A tanulmányi kirándulás egyik 
célja volt az épített örökség 
megismerése, másik pedig a 
német nyelvtudás elmélyítése 
és bővítése volt.

A  legapróbb részletekig ki-
terjedő szervezést követően 8 
lány és 2 fiú repült a tanárnők 
kíséretében július 7-én a bécsi 
repülőtérről Stuttgartba. Innen 
vonattal jutottunk el a Neckar 
folyó partján elterülő mese-
beli városba, Heidelbergbe. 
Szálláshelyünk a helyi ifjú-
sági szálló volt (németül: Ju-
gendherberge), amely magas 
szintű ellátással, ízletes reg-
gelikkel és vacsorákkal örven-
deztetett meg bennünket. A 
városba való megérkezésünk 
első pillanatában észrevettük, 
hogy mennyivel másabb Eu-
rópa ezen szeglete. Az egész 
város emberközpontú felépí-
tése tömegével vonzza a tu-
ristákat a világ minden szegle-
téből, akik között rengeteg fo-
gyatékkal élő ember  is talál-
ható.  Ők is bekapcsolódnak a 
város vérkeringésébe. A közle-
kedés,  az infrastruktúra, az in-
tézmények mind az ő érdeke-
iket is szolgálják, hogy teljes 
értékű életet élhessenek. Na-
gyon sokat kellene tanulnunk 
a németektől, mind fejlesztési, 
mind gondolkodásmód-beli 
szempontból. Itt vettük észre 
igazán, hogy a volt keleti tömb 
évtizedekkel el van maradva a 
fejlett nyugattól.

Megérkezésünk  estéjén 
végigsétáltunk Heidelberg 
híres sétányán,  a „Filozófusok 
útján“, ahonnan gyönyörű ki-
látás nyilik az óvárosra. Nevét 
onnan kapta, hogy  híres tu-
dósok, költők és filozófusok sé-

táltak itt „anno”, többek között 
Goethe, Eichendoff, Hölderlin. 
A sétát követően  a sok ezer di-
áknak és lakosnak pihenést és 
kikapcsolódást nyújtó Neckar-
parton pihentünk meg.

Másnap Speyerbe, az egy-
kori császárvárosba látogat-
tunk, ahol megtekintettük Né-
metország legnagyobb román 
kori dómját. Voltunk  a speyeri 
Technik Museumban is, ahol 
rendivüli 3D IMAX mozi él-
ményben részesültünk. Ez  
abban különbözött a hagyomá-
nyos mozitól, hogy a film egy 
gömbkupola belső részére volt 
vetítve, így adta vissza a 3D él-
ményt szemüveg nélkül.

Hétfőn kezdődött az 5 
napos tanítás a helyi nyelvisko-
lában, ahol német anyanyelvű 

lektorok foglakoztak velünk 
két kiscsoportban, napi négy 
órán keresztül.

Délután meglátogattuk a 
Heidelbergi Kastélyt, ahol – ter-
mészetesen német nyelvű- 
rendkivül élvezetes  idegen-

Egy hét a Neckar-parti paradicsomban
Heidelbergben, diákszemmel

 n Schwetzingen, kastélykert

 n A Heidelbergi Kastélyban

vezetésen rengeteg érdekes-
séget, anekdotát és legendát 
megtudtunk a város és a kas-
tély történelméről. Nagy él-
ményt jelentett a világ legna-
gyobb hordójának megtekin-
tése, amelyet Carl Theodor vá-
lasztófejedelem készíttetett, s 
amely több, mint 200 000 liter 
bor befogadására volt képes.

Kedden  a schwetzingeni 
parkot tekintettük, meg amely 
a pfalzi választófejedelmek 
nyári rezidenciája volt. A ha-
talmas angolpark körüljárása 
fárasztó,  de életre szóló él-
mény volt.

A szerda délután volt talán a 
legizgalmasabb, ugyanis aznap 
tartottuk a szintén hagyomá-
nyos „stadtrallyet“: kettes és 
hármas csoportokban jártuk 
az óvárost két órán keresztül, 
közben a város nevezetes-
ségeivel összefüggő feladat-
lapot töltöttünk ki, gyakran 
segitségért fordulva a Fő utcán 
sétálókhoz. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a megkérdezett 
helybeliekkel megértettük egy-
mást és szabadon használtuk a 
német nyelvet.

Csütörtökön egy nagyvá-
rost, Mannheimet látogattunk 
meg, ahol a belváros neve-
zetességei mellett megtekin-
tettük a helyi planetáriumot is.

Pénteken délután szabad 
programunk volt. Mivel 
Heidelberg híres nyomdaipa-
ráról, meglátogattuk a Print 
Academia 21. századi, a nyom-
dagép működését imitáló  épü-
letét is. Végül a belvárosban 
szabadon sétálgattunk és vásá-
roltunk kedvünkre. Este pedig 
kiértékeltük közösen a hetet és 
a Stadrallye eredményét.

 Azt hiszem, hogy nem 
volt olyan perc, amire panasz-
kodhatnánk. A tartalmas hét 
tanulmányi szempontból és a 
szórakozás szempontjából is 
tökéletes nyaralás volt mind-
annyiunk számára. Bátran kije-
lenthetem, hogy bármikor szí-
vesen visszatérnék e meseszép 
városba. Ezúttal is köszönettel 
tartozunk a tanárnőknek, hogy 
gondunkat viselték és meg-
szervezték a kirándulást. Hálás 
köszönetünk.

Végül Heidelberg híres da-
locskájával zárom soraimat:

„Ich hab mein Herz in 
Heidelberg verloren…”
(Elvesztettem szívemet 

Heidelbergben...)

Hostomsky Fanni, 
Selye János Gimnázium, 

Komárom
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A szabadegyetem megnyitóján Bába Iván, a Magyar Külügy-
minisztérium közigazgatási államtitkára köszöntötte a részt-
vevőket, méltatta a pedagógusok kulcsfontosságú nevelői és 
oktatói szerepét személyes tornaljai és kassai iskolai visszaem-
lékezésein keresztül. Jelenlétével megtisztelte a rendezvényt 
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország kassai főkonzulja is. 
Pék László, a SZMPSZ elnöke megnyitóbeszédében üdvözölte 
a tanulni vágyó pedagógusokat a szakmai továbbképzésen.

Az előadásokat elismert szakemberek tartották. Baráth 
Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Továbbképző Intézetének 
igazgatója a tanulás és a tanítás minőségéről tartott előadást. 
Cseh Györgyi, a szegedi Qualitas Tanácsadó cég ügyvezetője a 
kreativitás fontosságáról beszélt az iskolai oktatás folyamán. 
Monoriné Papp Sarolta Budapestről egy optimális tanóra mo-
delljét elemezte, majd a jelenlévők bevonásával be is mutatta 
egy emlékezetes gyakorlati foglalkozás alatt. Mező Katalin és 
Mező Ferenc, a Debreceni Egyetemről a fejlesztő pedagógiai 
módszerekről és a tanulás és a tanítás közbeni érzelmi intel-
ligencia fontosságáról adott elő. Lányi Marietta és kolléganői 
a budapesti Gyermekek Háza alternatív iskolát mutatták be, 
ahol az integrált nevelés, oktatás személyiségfejlesztő hatása 
és a sérült emberek elfogadása és tisztelete jelen van az iskolai 
élet minden mozzanatában. 

A szakmai programok mellett a résztvevők megismer-
hették Kassát és a Szepességet is. A kassai városnéző túra 
idegenvezetői, Veres Tímea és Gablyasz Andrea bemutatták 
a város legismertebb nevezetességeit, a Szent Erzsébet szé-
kesegyházat, a Rákóczi kriptát, az Alsókapu Múzeumot, a 
Puskin utcai Zsinagógát, a Református templomot, a Rodostói 
házat, a Miklós börtönt, a Márai emlékszobát, Márai Sándor és 
Eszterházy János köztéri szobrait. Sok erdélyi, délvidéki és ma-
gyarországi pedagógus először járt Kassán és elbűvölve látta a 
magyar vonatkozású emlékhelyeket és a több helyen rekonst-
rukciók miatt lezárt városszakaszok ellenére is megérintette 
őket ennek a városnak az egyedi, multikulturális hangulata.

A szepességi kirándulás első állomása Eperjes volt, ahol 
Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem Bölcsészettudomá nyi Ka-
rának professzora vezetésével megtekinthettük a bel várost, 
valamint az Evangélikus Kollégium nagytermét és könyvtárát 
is. Az eperjesi Sóbánya Múzeumban a híres eperjesi sógyártás 
folyamatát nézhettük végig a bánya eredeti műszaki beren-
dezéseivel és állomásaival. A csodálatos fricsi kastélyban elfo-
gyasztott ebéd után Lőcse, majd a Szepesi vár szépségeiben 
gyönyörködhettünk. Akik eddig a Szepességet csak Krúdy és 
Jókai műveiből ismerhették, most megbizonyosodhattak a 
kárpáti tájak természeti és épített örökségének szépségeiről 
és bizonyosan kitörölhetetlen benyomásokat hagyott bennük 
a tanulmányi kirándulás.

 n Kirándulás a Szepességben

 n Szabó Pál fizikai kísérletei

 n Rácz Olivér orvostudományi előadása

Ez volt a vezérgondolata a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabad-
egyetemének, amelynek idén Kassa adott otthont július 
23-tól 27-ig. Közel 130 hazai és Kárpát-medencei pedagógus 
érkezett Kassára, hogy a szakmai továbbképzés mellett 
megismerje a várost és környékét.

Az esti programok folyamán a résztvevők megismerked-
hettek a kassai tudományos élet két személyiségével is, akikkel 
a Kassai Mindentudás Egyetemén a kassai közönségnek már 
volt alkalma találkozni. Szabó Pál, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Kassai Kísérleti Fizikai Kutatóintézetének tudományos 
igazgató-helyettese a szupravezetőkről és a kassai kutatóköz-
pont világszintű eredményeiről tartott előadást, majd olyan 
fizikai kísérletekkel szórakoztatta a pedagógusokat, amelyek 
az iskolákban is könnyen bemutathatóak. Élménypedagógia 
volt ez a javából.

Pedagógiai szemléletváltás
– személyes szakmai megújulás

Pedagógusfórum  n  II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Szabadegyetem
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Rácz Olivér orvosprofesszor az egészségről, gyógyításról, 
egészséges életmódról, a drága gyógyszerekkel való ravasz-
kodásokról és az orvoslás különböző szemléleteiről beszélt 
orvostudományi és társadalmi szempontból. Az érdeklődők 
kérdéseire válaszolva elemezte a helyi egyetemi oktatás hely-
zetét is.

Az esti szabadidős programokról a Rozmaring tánccsoport, 
a Varjos népi zenekar és Snír Kornélia gondoskodott.

A záróest a város kedvenc kirándulóhelyén, a Bankón, az 
Aranyszarvas panzióban volt. Jakab Zoltán kassai zongoramű-
vész kiváló zenéje mellett és finom vacsora közben búcsúztak 
a szabadegyetem résztvevői Kassától.

A rendezvény fő szervezője a SZMPSZ Komáromi köz-
pontja volt. A helyszíneket és kassai vonatkozású programokat 
a SZMPSZ Kassai Területi Választmánya szervezte. A szállást és 
az étkezést a Szakkay József Szakközépiskola kollégiuma biz-
tosította, a lelkes helyi rendezőcsapat pedig vendéglátásból és 
szervezésből – a visszajelzések alapján – kitűnően vizsgázott. 
Reméljük, hogy a résztvevők a jövőben is ellátogatnak majd 
Kassára, akár diákjaikkal osztálykirándulás keretén belül, akár 
családjaikkal, barátaikkal. Jövőre Kassa Európa Kulturális Fővá-
rosa lesz – ez még egy ok arra, hogy visszatérjenek.

Hanesz Angelika  n Pedagógiai szakmai előadáson a Pasztorációs központban

Rendhagyó tanévnyitó Buzitán
Gyermeki izgalommal 

vártam szeptember harma-
dikát. Először amiatt izgultam, 
hogy minden elkészüljön erre 
a napra, aztán amiatt, hogy ne 
legyen rossz idő, hogy eljöj-
jenek a meghívott vendégek, 
hogy örüljenek a gyerekek. 
Egyszóval sok volt a kérdés és 
a kérdőjel.

Ma már azt mondhatom, 
hogy kár volt izgulni, félni, 
mert minden sínen volt! Gyö-
nyörű időre ébredtünk a tanév-
nyitó reggelén, minden készen 
állt a nagy napra. S hogy mitől 
is volt rendhagyó ez a tanév-
kezdés? Átadásra és megszen-
telésre került iskolánk felújí-
tott tornaterme, gyönyörköd-
hettünk a többi megújult épü-
letben is, átadtuk a Bethlen 
Gábor Alap és Buzita község tá-
mogatásával vásárolt 9 szemé-
lyes iskolabuszunkat, valamint 
megkoszorúztuk iskolánk kop-
jafáját. 

Tele volt az iskolaudvar mo-
solygós, boldog gyerekkel és 
felnőttel. Az ünnepi szöveg, el-

sőseink szavalatai, a nagyok 
biztató szavai, zenetanárunk 
által megzenésített „Vár a suli” 
című dalocska és az országos 
tanévnyitó üzenetének elhang-
zása után kicsik és nagyok bol-
dogan néztük meg a megvásá-
rolt iskolabuszt, bejártuk a fel-
újított tornatermet. 

A kopjafa megkoszorúzá-
sával a község vezetése, a Cse-
madok, a szülői szövetség kép-
viselői, iskolánk diákjai és peda-
gógusai hajtottak fejet az anya-
nyelvi oktatás megtartása előtt.  
A Himnusz közös eléneklé-
sével tettünk tanúbizonyságot 
arról, hogy ebben a tanévben 
is azon munkálkodunk majd, 
hogy tovább növeljük iskolánk 
jó hírét, őrizzük hagyománya-
inkat és erősödjünk hovatar-
tozásunkban. Következtek az 
első osztályfőnöki órák, majd 
ökumenikus istentisztelettel 
zártuk ezt a csodálatos napot, 
amelyről egyik kis elsősünk azt 
mondta: Tanító néni, ez volt 
életem legszebb napja!

Mohňanský Csilla



14

Médiaprojekt
a Pázmány Gimnáziumban

A média napjaink részévé vált – a televízió, rádió és ezek 
online verziói, az internetes műsorok intenzíven „bombázzák” 
agyunkat, befolyásolják nézeteinket, világképünket. Egy nem-
zetközi – Kelet-Európa országait összekötő – program, az ACES 
a 2012/2013-as tanévre megpályázható projektek fő témakö-
reként  a médiát szabta meg: „A valóság ellenőrzése – ho-
gyan érzékeljük és építjük fel világunkat a médián keresztül”. 
Az ACES program az ERSTE Alapítvány kezdeményezése és az 
Interkulturelles Zentrum a szlovákiai VČELÍ DOM-mal együttmű-
ködve koordinálja tevékenységét. A programban résztvevő 15 
ország oktatási minisztériumai támogatják a kezdeményezést, 
amelynek lényege, hogy lehetőséget kínáljon fel közép- és dél-
kelet-európai fiataloknak határon túli barátságok kialakítására, 
valamint nemzetközi iskolaprojektekben való aktív részvételre.

A programba idén 550 iskola regisztrált be (minimum 2 is-
kola 2 különféle országból alkothat egy közös projektet), akik 
összesen 178 pályamunkát küldtek be. A Pázmány Péter Gim-
názium, egy bosznia-hercegovinai és egy romániai partnerrel, a 
rajzfilmek és képregényeknek a fiatalokra való hatásának tanul-
mányozását vetette fel ötletként az együttműködésre. A projekt 
valóban minőséginek bizonyult, hiszen az összes pályamunka 
mintegy 25%-át fogadták el, pontosabban 107 iskolát bekapcsoló 
44 projektet – köztük a Pázmány Péter Gimnáziumét!

Ez a tény nemcsak anyagi támogatással jár, de egy nagy nem-
zetközi találkozóra is meghívást kaptunk – szeptember végén 1 
hétre Szlovéniába utazik 1 tanár és 1 diák, megismerkedni a le-
endő partneriskolákkal, megbeszélni a projekt munkamenetét 
és eltervezni az együttműködés minden apró részletét. Ameny-
nyiben valamire nem jut idő, további 3 alkalommal személyesen 
is alkalom nyílik az egyeztetésre – utazunk még Romániába és 
Bosznia Hercegovinába is, majd partnereink Szlovákiába is ellá-
togatnak, ahol az összes pályázó (107 iskola képviselői) bemu-
tatja munkája gyümölcsét.

36 szlovákiai iskola pályázatából 12 lett sikeres. Többnyire kö-
zépiskolák próbálkoztak, és csak 2 magyar tanítási nyelvű iskola 
projektjét fogadták el – a Komáromi Ipari Szakközépiskoláét és 
a Pázmány Péter Gimnáziumét. A rövidtávú (8 hónapos) együtt-
működés nagyon intenzív munkát igényel, viszont kiváló lehető-
séget nyújt a diákok angol nyelvtudásának és kommunikációs ké-
pességeinek gyakorlására.

Peternai Zsuzsa, Pázmány Péter Gimnázium

Lépj túl az iskola falain!
Mostanság egyre gyakrabban lehet hallani az oktatás megre-

formálásának szükségességéről, mely nem csak a taneszközök 
modernizálását jelenti, hanem ami ennél is fontosabb, az órán 
alkalmazott tananyag átadási technikáját kell új, színesebb kön-
tösbe öltöztetni. Bármennyire is nehéz belátni, mi magunknak, ta-
nároknak kell saját tantárgyunk menedzserévé válnunk, és csak 
akkor leszünk ebben sikeresek, ha mind magunkat, mind az álta-
lunk kínált tudáscsomagot a lehető leghitelesebben tudjuk „el-
adni”.

Szerencsére nem maradunk egyedül ezzel a problémával. Kü-
lönféle fórumok, továbbképzési lehetőségek állnak rendelkezé-
sünkre, hogy a pedagógus szakmai fejlődésén ne essen csorba. 
Külön figyelmet érdemelnek azonban a magyar nyelvű képzések, 
ahol a magyar ajkú pedagógusok anyanyelvükön sajátíthatják el 
az új ismereteket. 

2012. április 27-én vette kezdetét Ádám Zita és Ferencz Anna 
vezetése alatt a Projektalapú oktatás címen megrendezett 30 
órás akkreditált képzés a rimaszombati Tompa Mihály Református 
Gimnázium dísztermében. A képzésre mintegy 30 pedagógus je-
lentkezett.

Az oktatási projekt alapja, hogy a tanulót az életre kell nevelni. 
Nem elég a lexikális tudás megszerzése, azt meg kell tanulni al-
kalmazni a mindennapokban. Ebben segít a projekt, ahol van 
egy központi téma, amely köré altémák szerveződnek. Ezeket az 
altémákat csoportokban dolgozzák fel a tanulók – ez az ismeret-
szerzés fázisa. Majd a projekt időkorlátjának lejárta után bemuta-
tásra kerülnek a kész termékek, produktumok.

A képzés központi témája az Emberi hajlékok címet viselte, 
melyre számtalan altéma született, mivel semmilyen megkö-
töttség nem volt ezt illetően. Ezután kiválasztottuk azt az 5 
altémát, amely a leginkább szimpatikus volt számunkra és ezeket 
dolgoztuk ki csoportokban. Mindezt gondolattérképen jelení-
tettük meg, ami önmagában is esélyt adott új ötletek születésére, 
valamint a művészhajlamú kollégák is csillogtathatták képessége-
iket.

A képzés nem várt sikerekkel zárult. Folyamatosan értek 
minket a meglepetések már a munka megtervezése és kivitele-
zése során is. Az utolsó napon bemutatott produktumok azonban 
mindenki számára kellemes meglepetéseket tartogattak. Színvo-
nalas, igényes munkák kerültek bemutatásra. Az emberi hajlékok 
kapcsán született egy csodálatos mese egy gyönyörű leporelló 
társaságában, a Mesebeli házak apropóján. Készült egy bemutató 
várakról és kastélyokról, tájékoztató és foglalkoztató könyvecske 
az ökoházakról és azok szerepéről. A falusi és városi otthonokról 
egy gyönyörű kiállítást tekinthettünk meg, egy nagyszerű előadás 
kíséretében. Végezetül pedig az építkezési stílusokról született 
egy tájékoztató munkafüzet, ami dióhéjban vázolja az emberi haj-
lékok alakulását a történelem függvényében.

Leginkább az a fajta lelkesedés volt rám a legnagyobb ha-
tással, ahogyan megszűntek a projektben dolgozó tanárok közti 
idő- és térbeli korlátok. Mintha mindannyian egy időgépben visz-
szautaztunk volna saját gyermekkorunkba, és mint a gyermek a 
játékban, mi a feladatban találtuk meg a játékot, amire mindenki 
egyaránt ráhangolódott. 

Mindezek ellenére nem tartom valószínűnek, hogy minden 
osztályban kivitelezhető lenne egy projekt levezénylése, mind-
azonáltal egyes elemeit bármelyik osztályban sikerrel lehet alkal-
mazni a szükséges ráhangolódást követően.

Azokban az osztályokban pedig, ahol mindezt meg lehet való-
sítani, új értelmet nyer a tanulás fogalma, a tanóra határai elmo-
sódnak, a tanuló valóban kilép az iskola falai közül, és megteszi az 
első lépést a körülötte lévő világ felfedezésére. Segítsünk a gye-
reknek felfedezni saját kreativitását!

Rabec László

Pedagógusfórum  n  Sikeres képzéseink / Sikereink

 n Makai Karmen (II.B) a nemzetközi projekt egyik résztvevője
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Egyre sivárabb, silányuló korunkban, 
amikor az öröknek hitt, tudott és vallott em-
beri és erkölcsi értékeket a pénz uralma, az 
anyagi haszonszerzés vágya próbálja fel-
váltani, a legnagyobb elismerés illeti meg 
azokat, akik önzetlenül hajlandók dolgozni 
nemzetükért. Ugyanez kijár a hivatásukban 
rendkívüli teljesítményt nyújtó szakembe-
reknek. Az már szinte az álmok világába tar-
tozik, ha mindkét területen egyetlen sze-
mélyiség fejt ki nem mindennapi tevékeny-
séget. E kettős hitvallás és áldozatos tevé-
kenység letéteményese Élesztős Pál, aki egy 
évtizeden át volt a pozsonyi műegyetem tan-
székvezető professzora, az átszervezéseket 
követően, jelenleg az Alkalmazott mecha-
nika és mechatronikai intézet helyettes ve-
zetője.

Az 1948-ban Kolozsnémán született 
mérnök-professzor végigjárta a hazai magyar értelmiség ter-
mészetes pályáját: a csicsói magyar alapiskola elvégzése után 
a híres-nevezetes komáromi ipari diákja lett, ahol 1967-ben ki-
tűnő érettségi vizsgát tett. Ezt követően az egykori Szlovák 
Műszaki Főiskola hallgatójaként 1972-ben szerzett gépészmér-
nöki oklevelet.

Szakmai tudásának elmélyítése okán négy éven át anyain-
tézménye aspiránsaként működött, kandidátusi disszertáci-
óját 1976-ban nyújtotta be. Eredeti kutatási területe a vegyipari 
és élelmiszeripari gépek és berendezések, 1977-től szakiránya 
– tudományos kutatási területe – a szilárd rugalmas testek me-
chanikája. Érdeklődésének és tevékenységének eredménye-
képpen 1977-ben megszerzi a műszaki tudományok kandidá-
tusa fokozatot, ezt követően tíz éven át a gépészmérnöki kar 
adjunktusaként fejti ki tevékenységét. 1986-ban megszerzi az 
egyetemi docensi címet. Közben kutatóprogramokban vesz 
részt, hazai és külföldi szaklapokban publikál. Szakmai tudá-
sának, tapasztalatainak, mindennapi magas színvonalú tevé-
kenységnek elismeréseképp 1997-ben a Szlovák Műegyetem 
Szilárdság- és rugalmasságtan tanszékének vezetőjévé ne-
vezik ki. 

Laikus számára szakterülete, a szilárd rugalmas testek me-
chanikája nem sokat árul el. Ha viszont tudjuk, hogy a kőolaj- és 
gázvezetékek, turbinák, turbókompresszorok és hasonló mű-
szaki berendezések üzembiztonsága attól függ, hogy Élesztős 
Pál és kollégái megfelelően határozták-e meg ezeknek a műtár-
gyaknak a statikai és dinamikai méretezését, ahol a tét, hogy 
esetleg üzemi balesetre, netán robbanásra is sor kerülhet, 
azonnal világossá válik e műszaki szakemberek tevékenysé-
gének fontossága, felelőssége, tudományos eredményeik tár-
sadalmi jelentősége. Élesztős Pál ezen a területen impozáns 
eredményeket tudhat magáénak: eddig harminchat kutatási 
feladat vezetője, illetve tudományos munkatársa; munkáinak 
eredményét több mint százötven alkalommal használták fel az 
iparban, két szabadalom társtulajdonosa. 

Tudományos kutatómunkájában a végeselem módszer el-
méletével és gyakorlati felhasználásával, hő okozta feszültsé-
gekkel, illetve nyomástartó edények és acélszerkezetek szi-
lárdságával, megbízhatóságával és élettartam vizsgálatával 

foglalkozik. Több tudományos projekt ve-
zetője illetve munkatársa volt. Kutatómun-
kájának eredményeit az ipar különböző te-
rületein – atomerőművek, nagynyomású 
vegyi reaktorok, tranzit gázvezeték, szén-
hidrogén gáztartályok, kőolajtároló tartá-
lyok stb. – alkalmazta, ezen berendezések 
statikai, dinamikai és biztonságtechnikai  
megbízhatóságának és élettartamának 
meghatározásánál.

Gazdag tapasztalatait hazai szakmai 
és tudományos lapokban hatvan tanul-
mányban foglalta össze, ugyancsak hu-
szonhat tudományos dolgozata jelent meg 
külföldön. Munkásságával külföldön is elis-
merést szerzett, ennek köszönhető, hogy 
száznál is több előadást tartott hazai és kül-
földi konferenciákon.

Az egyetemi elméleti oktatásból is ki-
vette a részét: négy tankönyve illetve jegyzete szolgálja a jö-
vendő mérnökeinek felkészítését. E szerteágazó tudomá-
nyos tevékenység egy embernek is sok. Élesztős Pál élete nem 
lenne teljes, ha a közéletben a magyarság ügyéért nem vál-
lalna feladatokat.

A rendszerváltást követően azonnal bekapcsolódott a ki-
sebbségünk jogérvényesítéséért kibontakozó küzdelembe, 
pontosan érzékelve, hogy Európa e sokat próbált szegletében 
a jogsértés még hosszú időn át a mindennapi politika gyakor-
latának eszköze lesz. Ennek keretén belül komoly közéleti sze-
repet vállalt: nemcsak aktív tagja, de 1997-től a Magyar Koa-
líció Pártja Somorjai helyi szervezetének elnöke, 1998-tól az 
MKP országos tanácsának tagja. 2003-tól hét éven át Somorja 
város alpolgármestere felelősségteljes feladatkörét is ellátta. 
Megalakulása óta a révkomáromi Selye kollégium aktív támo-
gatója és védnöke.

Saját életét és tapasztalatait elemezve egyértelműen vallja: 
csak azért tudta elérni szakmai sikereit, vált a magyarság ér-
dekei érvényesítésénekek aktív részesévé, mert anyanyelvén 
sajátította el a világ megértéséhez nélkülözhetetlen, alap-
vető ismereteket, nemzetéhez hű szellemben nevelkedett. 
Ugyanezt látja magyar gyökerű hallgatóin is: akik anyanyelvi is-
kolába jártak, sokkal nyitottabbak, önállóbbak, határozott vé-
leményük van a világról. Érthetően: nem kellett kisebbségi ér-
zéstől szenvedniük, mert idegen nyelven nehezen tudják kife-
jezni magukat az iskolában, kisdiákként nem kellett szemle-
sütve gúnyos tekintetekkel szembesülniük a tanórákon. Egész-
séges gondolkodású, egészséges öntudatú, egész ember vált 
belőlük. 

Élesztős Pál félemberként valójában csak fél életet élhetne. 
Egész emberként viszont az élete így teljessé vált. Egyszerre 
vált kiváló tudóssá és népe elkötelezett szolgájává. Olykor 
szemben az árral abban a világban, ahol az erkölcsi és etikai ér-
tékeket megpróbálják kiszorítani, nevetségessé tenni, feles-
leges ballasztnak feltüntetni.  Régen sem volt ilyen a világ és 
a jövőben sem lesz ilyen. A percemberkék nem tudják, hogy az 
örök értékek búvópatakként utat törnek maguknak. Azok az ér-
tékek, amelyeket sokadmagával Élesztős Pál is magáénak vall.

Ozogány Ernő

A nemzet és a tudomány szolgálatában

 n Élesztős Pál arcképe
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Felettébb hasznos, pre-
cízen összeállított szak-

könyv került a kezembe a 
napokban – és azóta már ott 
van a könyvespolcomon. A 
kézikönyv témája igencsak 
aktuális, hiszen nap mint 
nap, sőt, percről percre va-
lamennyien átéljük. Igen, a 
társalgásról, a véleménycse-
réről, vagyis a kommuniká-
cióról van szó. Köztudott, 
hogy jól, értelmesen, ész-
szerű gondolatokat egymás 
mellé sorakoztatva kom-
munikálni végképp nem 
egyszerű folyamat. Ezt 
emeli ki a részletezett ta-
nulmány szerzője, Vlasta 
Konečná is. A pozsonyi 
Book & Book Kiadó gondo-
zásában nemrégiben meg-
jelentetett szakkönyv szer-
zője már több mint harminc 
éve a Comenius Egyetem 
oktatója. A zsurnalisztika 
tanszéken elsőként vezette 
be és kezdte meg a jöven-
dőbeli tollforgatók, rádi-
ósok és tévések beszéd- és 
mozgásoktatását. Igen, 
egyebek mellett a mozgásét 
is, mert valamennyi moz-
dulatunk, homlokráncolá-
sunk, mosolyunk, mutoga-
tásunk a nyilvános kommu-
nikáció szerves része. Vlasta 
Konečná azonban nem ál-
lapodott meg csupán a 
mozgás- és beszédtechnika 
szintjén, a kommunikáció-
elméletet tovább fejlesz-
tette, és 1996 óta az egyetem 
marketingtanszékén okítja 
az egyetemi hallgatókat a 
nyilvános társalgás tudo-
mányára. Most megjelente-
tett könyvének előszavában 
egyebek mellett rámutat, 
hogy munkáját mindazok 
számára készítette, akik 

A kommunikáció alapjairól
(Főképpen szlovák szakos kollégák figyelmébe)

kommunikálnak. S mivel az 
életben senki sem kerülheti 
el a részletezett folyamatot, 
a szerző bízik abban, hogy 
kézikönyvét nagyon sokan 
fellapozzák majd. A kötet 
egyes fejezeteiben a szerző 
részletezi a nyelv, a beszéd 
és a gondolkodás közti ösz-
szefüggéseket, illetve tisz-
tázza ezeket az alapfogal-
makat, a továbbiakban szól 
a beszédtechnika fontos-
ságáról, a paralingvisztikai 
hangeszközökről, a beszéd 
optikai eszközeiről, vagyis 
a testbeszédről, valamint a 

társalgás extralingvisztikai 
eszközeiről is. „A kommuni-
káció felettébb igényes tevé-
kenység, nagyon bonyolult 
folyamat, amelyet számos 
tényező befolyásol. Ezeknek 
a tényezőknek a kölcsönös 
hatásától függ a kommuni-
káció sikere vagy sikertelen-
sége. Természetesen saját 
érdekünk, hogy társalgá-
sunk sikeres legyen. Hiszen 
ezért kommunikálunk,” írja 
többek között a szerző. 

Módfelett érdekes a ta-
nulmány harmadik fejezete, 
melyben Konečná az ún. 

paralingvisztikai hangesz-
közöket taglalja. Itt részle-
tezi a hangsúly, a hanglejtés, 
a szünet, a melódia, az ütem, 
a ritmus fontosságát a kom-
munikációs folyamatban. 
A 4. fejezet a testbeszédről, 
azaz a beszéd optikai esz-
közeiről szól. Az alapisko-
lákban is, de főképpen a kö-
zépiskolások körében egyre 
többször nyomatékosítani 
szükséges, hogy gyakran 
magával a testünkkel, moz-
gásainkkal közlünk valamit, 
s nem csupán szavakkal, va-
gyis beszéddel fejezhetjük 
ki gondolatainkat, néze-
tünket, egy-egy dologhoz, 
történéshez való hozzáállá-
sunkat, viszonyulásunkat. 

Az eredményes, ésszerű 
kommunikáció tehát igen-
csak összetett folyamat. A 
szlovák tanítási órákon is 
mind gyakrabban hang-
súlyozzuk, hogy szükség 
van az értelmes kifejezés-
módra. S fűzzük hozzá rög-
vest azt is, hogy egyáltalán 
nem mindegy, hogyan gesz-
tikulálunk, milyen álló- vagy 
ülőhelyzetben adjuk elő 
mondanivalónkat, milyen 
arckifejezéseket váltakoz-
tatunk az előadás közben, 
mennyire hadonászunk ke-
zünkkel, milyen a beszédünk 
hanglejtése, hogyan tartunk 
beszéd közben szüneteket, s 
miképpen választjuk meg a 
szövegmelódiát. Igen, mert 
ez mind-mind kommuniká-
ciós összetevő, melyről egy 
nagyon hasznos, rendezett 
kötetet állított össze Vlasta 
Konečná. Legyen ott ez a 
kézikönyv segítségül, útmu-
tatóul a szlovák szakos pe-
dagógusok asztalán/polcán, 
de ugyanúgy azok is gya-
korta lapozzák fel, akik nap 
mint nap nyilvános kapcso-
latba kerülnek ügyfeleikkel, 
tárgyalópartnereikkel!

Susla Béla

 n  (Vlasta Konečná: Komunikácia vo verejnom styku. 
Vydavateľstvo Book & Book, Bratislava, 2012)  
     (A szerző felvétele)
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Pénzes István  
1951–2012

Tisztelt Gyászoló Család, 
tisztelt végtisztességet tevő 
Gyülekezet!

A Szlovákiai Magyar Írók 
Társaságának honlapján, a 
tagok listáján fekete keret 
jelzi, hogy dr. Pénzes István 
bibliográfiája nem bővül 
többé újabb művekkel. A kö-
nyörtelen valóság: súlyos be-
tegség után elhunyt Pénzes 
István pedagógus, szakíró, 
szerkesztő, versenyszer-
vező, helytörténetíró. Rész-
vétet nyilvánítunk, és bú-
csúbeszéddel óhajtunk eny-
híteni a Hozzá legközelebb 
állók fájdalmán. De tud-
nak-e szavak, gondolatok fáj-
dalmat enyhíteni? Nem ma-
gunkat nyugtatjuk-e csupán 
álszent módon, amikor bele-
törődést próbálunk a gyászo-
lókra erőltetni? Hiszen ezzel 
már akkor is kudarcot val-
lottunk, amikor őt, Pénzes 
Istvánt akartuk vigasztalni 
nyolc évvel ezelőtt felesége 
sírjánál.

Tőle tanultam: a koporsó 
előtt elmondott gyászbeszéd 
nem lehet vigasztalás, hanem 
számadás. Becsületes, túlzá-
soktól mentes számadás. Te-
kintsük át ezért életét dió-
héjban! 1951. október 19-én 
született Kürtön, itt járt alap-
iskolába, majd az Érsekúj-
vári Gimnáziumban érettsé-
gizett. A Nyitrai Pedagógiai 
Főiskolán magyar–szlovák 
szakon szerezte tanári okle-
velét, később a doktori címét. 
1975-től 2001-ig a Szímői 
Alapiskolában tanított, 1987-
től igazgatóként. 2001-től 
2005-ig szülőfalujában, a 
Kürti Alapiskolában dolgo-
zott, 2005-ben az Ógyallai 
Magyar Tanítási Nyelvű Spe-
ciális Alapiskola pedagó-
gusa volt. 2007-től haláláig 
az Ipolyszalkai Alapiskolában 
tanított.

Bibliográfiája hatalmas 
munkabírásról tanúskodik. 
Lant és kard című sorozata 
hét kötetben foglalja össze 
versekben a magyar törté-
nelmet. 2003-tól szervezte 
a Katedra folyóirat országos 
irodalmi versenyét; ehhez 
jó előtanulmánynak bizo-
nyult az 1996-ban megjelent 
Anyanyelvi játékok című kö-
tete. Számos hazai lapnak 
volt munkatársa. A Szlová-
kiai Magyar Írók Társasá-
gának 2000-ben lett tagja, de 
sok más szervezetben is tevé-
kenykedett: a Csemadokban, 
a Katedra Társaságban, a 
Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetségében. Ala-
pító tagja volt a szímői Jedlik 
Ányos Társaságnak.

Pályája során számos el -
is merésben részesült: meg-
kapta – többek közt – a Cse-
madok-emlékérmet, a Ka-
tedra-díjat és A szlovákiai 
magyar iskolákért emlékpla-
kettet.

Könnyezve, szívfájdal-
munkban a család és mi, pe-
dagógusok is legyünk Rá 
büszkék! És ne csupán az 
írásaira: a bármikor felmu-
tatható írásaira, hanem em-
beri nagyságára is! Becsületes 
életvitelére, a betegségében is 
töretlen munkabírására, em-
berségére, figyelmességére, 
megingathatatlan magyarsá-
gára.

Örökre megőrizzük em-
lékét. Nyugodjék békében!

Horváth Géza

Oláh György 
1940–2012

A középiskolai matematika-
oktatás és a tehetséggondozás 
területén évtizedeken át vég-
zett magas szintű, eredményes 
szakmai és szervezési munkát. 
Áldozatos tevékenységével já-
rult hozzá a matematikai is-
meretek népszerűsítéséhez. A 
szakköri foglalkozások irányítá-
sával, hazai és nemzetközi mate-
matikaversenyek szervezésével 
az elmúlt évtizedekben felbe-
csülhetetlen értékű munkát vég-
zett a magyar matematikai te-
hetségek felkutatásában, gondo-
zásában. Szakköri tevékenysége 
is  rendkívül jelentős volt, tanít-
ványai szép eredményeket értek 
el a hazai és nemzetközi mate-
matikaversenyeken. Több mint 
ötven tanulmányt írt, számos 
tankönyvvel, példatárral, tanári 
segédkönyvvel, fordítással és re-
cenzióval járult hozzá a mate-
matikai ismeretek bővítéséhez 
és népszerűsítéséhez. Nemzet-
közi magyar rendezvények és 
matematikaversenyek kezde-
ményezője, alapítója volt. Ezek 
közül talán a legjelentősebb a 
Nagy Károly Matematikai Di-
áktalálkozó, melynek húsz éven 
át volt a főszervezője, illetve a 
Nemzetközi Magyar Matemati-
kaverseny. 1999-ben jelent meg 
a budapesti TYPOTEX Kiadó 
gondozásában „Határon túli 
matematikaversenyek“ című 
könyve. Tanítványaival több 
éven keresztül havonta utazott 
Budapestre, ahol bekapcsolta 
őket a Középiskolai Matema-
tikai Lapok (KöMaL) feladat-
megoldó versenyébe, és rend-
szeresen elvitte őket a Kossuth 
klubba is. Több alkalommal tar-
tott előadást Magyarországon, 
természetesen a tehetséggondo-
zással kapcsolatban. Megbecsült 
szakemberré vált a szakma ma-
gyarországi keretein belül is.

A matematika tanítását 
mindig gondosan összekötötte 
a magyarságtudat erősítésével. 
Azt vallotta: „Nem létezhetünk 
az anyaországból érkező egye-
temes magyar gondolkodás és 
kultúra tiszta forrásai nélkül.” 
Így is élt. – Egyszemélyes intéz-
mény – mondták róla barátai a 
Kárpát-medencében. Hatéko-

nyan ápolta a szülőfalujából, 
Komáromszentpéterről szár-
mazó felvidéki magyar költő, 
tanár, Kossányi József hagyo-
mányait, életművét. Komoly 
szakmai munkát végzett a Cse-
madokban, a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségében, a 
komáromi Múzeumbarátok Kö-
rében, a komáromi Öregdiákok 
Baráti Körében, a Széchenyi 
István Polgári Társulásban. Je-
lentősebb kitüntetései a Beke 
Manó-díj első és második fo-
kozata, Komárom város Polgár-
mesteri Díja, a Felvidéki Ma-
gyar Pedagógus-díj.

Emlékezetes marad nagy 
mondása: „A magyar könyv úgy 
kell, mint a kenyér.“ Mindig a 
könyv, a könyvek bűvöletében 
élt, soha ki nem hagyott egy 
könyvhetet sem Budapesten. 
Saját könyvtára is rendkívül 
gazdag – amely egyértelműen a 
felvidéki magyarság legjelentő-
sebb könyvgyűjteményei közé 
tartozik. Lankadatlan hévvel, 
szenvedéllyel, hittel és akarattal 
szervezte a különöbző mate-
matikai találkozókat, ahol a 
Kárpát-medence matematikata-
nárai és azok diákjai vettek részt. 
Sokat járt Erdélybe, ahonnan 
komoly szellemi táplálékot ho-
zott haza a Felvidékre. Rendsze-
resen járt Budapestre, a Pano-
ráma Világklub rendezvényeire, 
ahol szerették, s ahol számos ba-
rátot szerzett.

Csodálatos érzékkel mu-
tatott rá az egyetemes magyar 
kulturális értékekre. Vonzódott 
a magyar kultúrához, támo-
gatta, népszerűsítette azt. Tette 
ezt mély magyarságtudatával, 
hazaszeretetével, a szülőföld, a 
Felvidék és Komárom iránti hű-
ségével.

Őszinte baráti szeretettel és 
nagyrebecsüléssel gondolunk 
rá! Itt marad közöttünk örökre!

Tarics Péter
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Rendkívül intelligens, ki-
váló retorikai adottságokkal 
megáldott politikus volt. Már 
a reformkorban ott találjuk a 
közélet élvonalában. Az utolsó 
két reformországgyűlés egyik 
fontos alakja. Kiemelkedő sze-
repet játszott a reformellenzék 
egységesülésében, az Ellen-
zéki Párt létrehozásában. A 
forradalom és szabadságharc 
alatt volt belügyminiszter, 
teljhatalmú országos biztos és 
korlátozott jogkörökkel ren-
delkező miniszterelnök. Az 
emigrációban élesen szembe-
fordult a magyar történelem 
egyik legnagyobb ikonjával, 
Kossuth Lajossal. Ez döntő 
hatásúnak bizonyult úgy élete 
utolsó szakaszára, mint utó-
életére nézve.

*
Származását a honfog-

laló Hubáig visszavezető 
Szemere Bertalan az Európa 
régi rendjét felforgató napó-
leoni háborúk idején, 1812. augusztus 27-én született a Borsod 
vármegyében fekvő Vattán. A református vallású elszegénye-
dett köznemes, Szemere László és Karove Erzsébet harmadik 
fiúgyermeke volt. Gimnáziumi tanulmányait Miskolcon, Kés-
márkon és Sárospatakon folytatta. 1832-ben jogi diplomát 
szerzett. Az ifjú Szemerére óriási hatással volt a 19. század két 
kiemelkedő személyisége, Kölcsey Ferenc és Kazinczy Ferenc. 
Tulajdonképpen korának pezsgő politikai élete ragadta el az 
általa hőn szeretett irodalomtól. 

Tanulmányai befejezése után Szemere Bertalan Borsod 
vármegyében a liberális ellenzékhez tartozó Pálóczy László 
főszolgabíró mellé került gyakornoknak. Pálóczy 1832 végén 
Szemerét jurátusként magával vitte a pozsonyi országgyűlésre. 
A politikára fogékony ifjú itt döbbent rá arra, hogy a magyar 
nemesség nem lehet közömbös a haza dolgaival szemben. A di-
étán megismerte az Országgyűlési Tudósításokat megjelentető 
Kossuth Lajost, de politikai nézeteinek formálódására igazán 
komoly hatással Szatmár megye liberális követe, Kölcsey Fe-
renc volt. 

1834-ben sikeres ügyvédi vizsgát tett a Királyi Táblán. 
Borsod megyében hamarosan aljegyzőnek választották. 1835-
ben a megyei közgyűlésben felszólalt a perbe fogott Wesselényi 
Miklós báró ügyében. A jelentős visszhangot kiváltott expozé 
már felcsillantott valamit a később oly sokszor megcsodált re-
torikai képességeiből. 1836–37-ben Szemere nyugat-európai 

körutat tett. Járt Németor-
szágban, Franciaországban, 
Angliában, Írországban, 
Hollandiában, Belgiumban és 
Svájcban. Élményeiről Utazás 
külföldön címmel útikönyvet 
írt, mely a cenzúra beavat-
kozása miatt csak 1840-ben 
jelenhetett meg. A kiváló 
stílusban megírt, értekezé-
sekkel teli kötetben, amely 
nagy visszhangot váltott ki a 
magyar írástudók körében, 
a szerző – külföldi tapasz-
talataiból kiindulva – egy, a 
hazájában is megvalósítandó 
modern polgári világ vízióját 
tárta az olvasók elé. Szemerét 
a Magyar Tudományos Aka-
démia XI. közgyűlése még a 
kötet megjelenésének évében 
levelező tagjává választotta. 
Szemere Bertalan politikai 
pályája innentől fogva töret-
lenül ívelt felfelé. 1842-ben 
megyéje alispánja lett. Az 
1843–1844-es pozsonyi di-

étán Pálóczy László mellett immár ő Borsod vármegye másik 
követe. Az országgyűlésen több mint hetvenszer emelkedett 
szólásra. Országgyűlési jegyzőként részt vett a törvényjavas-
latok, feliratok, válaszok megalkotásában. Az európai mércével 
mérve is színvonalas új büntető törvénykönyv javaslatának ki-
dolgozásában szintén fontos szerepe volt. Más kérdés, hogy a 
javaslat a hatalom ellenállása miatt zátonyra futott.

Az országgyűlés után megtartott követjelentési beszédében 
a kormányzat éles bírálata mellett kijelentette: a rendi ország-
gyűlés nem alkalmas az ország polgári átalakításához szükséges 
törvények meghozatalára. Ebben a beszédében szorgalmazta 
(a politikusok közül elsőként) az egységes ellenzéki reformpárt 
létrehozását. Sajnálattal vette tudomásul azonban, hogy az első 
lépést a „fontolva haladó” konzervatívok tették meg, létrehozva 
országos pártjukat. A Konzervatív Párt megalapítása azonban 
végül döntő mértékben hozzájárult a reformellenzék pártjának 
létrehozásához. Az Ellenzéki Párt 1847. március 15-ei meg-
alapítása előtt három programtervezet is napvilágot látott. Az 
egyiket – a Kossuth Lajosé, illetve az Eötvös Józsefé mellett – 
Szemere Bertalan jegyezte. Az 1847. március 14-én sorra került 
ellenzéki értekezlet úgy döntött: Kossuth és Szemere prog-
ramját ötvözzék. Az így megalkotott tervezet képezte végül a 
Deák Ferenc által a későbbiekben még jelentősen átírt, és 1847. 
június 7-én elfogadott Ellenzéki Nyilatkozat alapját.

Egy (majdnem) elfeledett politikus a 19. századból
200 évvel ezelőtt született Szemere Bertalan

„Van szabadság, de kell lenni rendnek is. A rendetlenség sírja a szabadságnak.”
(Szemere Bertalan, 1848. május 13-án)

 n Szemere Bertalan (1812-1869)

Pedagógusfórum  n  Történelmi évforduló



19

Időközben Szemere Ber- 
talan a magánéletében is  
társra lelt. 1846-ban házas-
ságra lépett Jurkovich Li-
poldával, Jurkovich Mátyás 
udvari ügyvivő lányával.

1847 őszén Borsod vár-
megye képviselőjeként Sze-
mere újra a pozsonyi diétán 
található. A Kossuth vezette 
reformellenzékhez csatlako-
zott, ám Magyarország akkor 
legnagyobb hatású politiku-
sának tevékenységével nem 
minden esetben értett egyet. 
Zavarta, hogy Kossuth mindig 
magának követelte a vezető 
szerepet, akkor is, ha elkép-
zelései nem kaptak többséget. 
Ugyanakkor Kossuth sem szívlelte nagyon Szemerét, aminek 
többször is hangot adott. Kettejük viszálya felkeltette a tit-
kosrendőrség figyelmét is. Egy jelentésben az olvasható, hogy 
Szemere az ellenzék vezetője szeretne lenni.

Amikor azonban Kossuth 1848. március 3-án a párizsi for-
radalom hírére előterjesztette híres felirati javaslatát, Szemere 
egyértelműen támogatta azt. Tagja volt a felirati indítványt 
Bécsbe vivő országgyűlési követségnek. Jelentős szerepet ját-
szott az „április törvények” megfogalmazásában is. Ezzel pár-
huzamosan a kormányalakítással megbízott Batthyány Lajos 
miniszterelnök a belügyi tárca vezetésével bízta meg Szemere 
Bertalant. Tette ezt annak ellenére, hogy Kossuth inkább Nyáry 
Pált látta volna szívesebben e poszton. A kormányzati munka 
megindulása után azonban Kossuth és Szemere kapcsolata nor-
malizálódott, sőt, az utolsó napokat leszámítva ebben az időben 
zavartalan volt az együttműködésük. 

A nagy közigazgatási tapasztalattal és megfelelő elméleti 
készségekkel is rendelkező Szemerének belügyminiszterként 
a legfontosabb feladata az „április törvények” gyakorlati meg-
valósítása volt. Az ő minisztériuma rendelte el a megyei és a 
városi tisztújításokat. Fontos szerepet játszott a forradalom 
vívmányainak védelmére létrehozott nemzetőrség megszerve-
zésében is. Tevékenységének legneuralgikusabb pontja 1848 
tavaszán a sajtótörvény életbeléptetése volt. A belügyminiszter 
ugyanis a törvény első változatában túl magasan szabta meg az 
induló lapok kaucióját (ez a napilapok esetében 20 000 az idő-
szaki sajtótermékek esetében 10 000 forint volt). A Pest-Budán 
összpontosuló forradalmi ifjúság óriási felháborodással fogadta 
az általuk egyik legjobban várt törvényt. A csalódás olyan nagy 
volt, hogy még a törvény szövegének nyilvános égetésére is sor 
került. Szemere belügyminiszter végül a felére csökkentette a 
kauciót – ám népszerűségét a törvény körüli huzavona beár-
nyékolta. 

Amikor 1848 késő nyarán kiéleződött az ellentét a magyar 
politikai vezetés és az udvar között, a Batthyány-kormány be-
jelentette lemondását. A miniszterek közül Szemere Bertalan 
maradt legtovább a posztján, hogy az új kormány kinevezését 
ellenjegyezze. Az új kormány névsorát azonban V. Ferdinánd 
nem fogadta el, ugyanakkor már folyt a horvátok elleni háború 
a Dunántúlon. A miniszteri posztjáról lemondott Szemere 
október 1-jén a Kossuth vezette Országos Honvédelmi Bizott-
mány tagja lett. December közepén Felső-Magyarország telj-

hatalmú országos biztosának 
nevezték ki. Fontos szerepet 
játszott a felső-tiszai hadtest 
megszervezésében.

1849 áprilisában a Habs-
burg-ház trónfosztása és a 
függetlenség kimondása után 
Szemere politikai súlya je-
lentősen megnőtt. Kossuth 
először belügyminiszterként 
számított rá, majd május 2-án 
ő lett Magyarország új minisz-
terelnöke. Igaz, a miniszterel-
nöki hatáskörök egy részét a 
nádori jogköröket is birtokló 
Kossuth kormányzó szerezte 
meg. A Szemere-kormány a 
polgári állam létrehozásán 
óhajtott munkálkodni, ám 

a honvédelmi kérdések mindennél fontosabbakká váltak. Az 
osztrák–orosz támadás elől menekülő kabinet a szabadságharc 
utolsó napjaiban Szegeden az 1849. július 14-én megkötött ma-
gyar–román egyezményre építve július 28-án a képviselőházzal 
nemzetiségi törvényt fogadtatott el. Ugyanezen az ülésen köz-
felkiáltással törvény született a szabadságharc idején a honvéd-
sereg felszerelésében és a hírszerzésben fontos szerepet játszott 
zsidóság emancipációjáról is. Mindkét jogszabály megteremté-
sében kulcsszerepe volt Szemere Bertalannak. 

*
A szabadságharc bukása után Szemere Bertalan szintén 

emigrációba kényszerült. Ám nem a Kossuth vezette törökor-
szági csoporthoz csatlakozott, hanem miután a birtokában levő 
koronázási ékszereket Orsovánál elásatta, az Oszmán Biroda-
lomból Franciaországba távozott, családjával itt telepedett le. 
Politikai pamfletek sorozatában támadta Kossuthot. Főleg azt 
rótta fel neki, hogy Kossuth magát tartja a magyar emigráció 
vezetőjének, pedig a szabadságharc utolsó napjaiban lemondott 
kormányzói tisztségéről, míg ő (Szemere) a posztján maradt. 
Kétségtelen tény, hogy augusztus 10-én Szemere és Batthyány 
Kázmér az előtt távozott Aradról, hogy Kossuth és a kormány 
nagyobb része lemondott hivataláról, és Kossuth Lajos diktá-
tori ranggal ruházta volna fel Görgey Artúrt. Bár Szemerének 
Kossuth kapcsán több kérdésben igazat lehetett adni, ez nem 
változtatott azon a tényen, hogy Magyarország második kor-
mányfője fokozatosan elszigetelődött. Amikor 1854-ben utolsó 
politikai szövetségese, Batthyány Kázmér meghalt, Szemere 
teljesen magára maradt. A külföld mindig is Kossuthban látta 
a magyar ügy megszemélyesítőjét, Magyarországon pedig az 
egykori kormányzónak olyan kultusza alakult ki, hogy Szemere 
Bertalan csak magának ártott a bírálatokkal. 

Az 1860-as évek elején érzékeny idegrendszere már nem 
bírta a megpróbáltatásokat; családi problémái és az emigráción 
belüli totális elszigetelődése felemésztették energiáit. Egyre 
gyakrabban mutatkoztak nála az elmebaj jelei. 1864-ben család-
jára támadt, a családtagok az utcára menekültek előle. 1865-ben 
Ferenc Józseftől amnesztiát kapott, és hazatért. Ám a hazatérés 
sem hozta meg számára a gyógyulást. 53 évesen emberi roncs-
ként lépte át a magyar határt.

„Élt még három évet; ha élet az!” – emlékezett vissza lánya, 
Szemere Mária. Magyarország második miniszterelnöke, elbo-
rult elmével, 1869. január 18-án hunyt el Pest-Budán. 

Pelle István

 n A Szemere-kormány
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A vérszívó lényektől az angol nyelvvizsgáig

 n Balról jobbra: Uzsák Krisz-
tina, Lőrincz Nikolett ta-
nárnő, Farkas Dóra, aki a 
párkányi zsidóság történetét 
dolgozta fel

A Tudományos Diákkörök Regionális Konferenciája minden év őszén öt különböző ma-
gyarországi és három határon túli, felvidéki, vajdasági és erdélyi helyszínen kerül meg-
rendezésre. Azok a diákok, akik itt eredményesen mutatták be kutatásaikat, lehetőséget 
kapnak, hogy összemérjék tudásukat a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján, 
vagyis a TUDOK-on. A Dunaszerdahelyen megrendezett felvidéki regionális fordulóban 
a Párkányi Gimnázium öt diákja is képviseltette magát, közülük Farkas Dóra Helytör-
ténet-kategóriában, Uzsák Krisztina pedig Orvostudomány Kategóriában ért el első helye-
zést. A Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájára 2012. április 13-14-én került sor, 
immáron tizenkettedik alkalommal. Az eseménynek az idei évben a budapesti Puskás Ti-
vadar Távközlési Technikum adott otthont. A Kárpát-medence különböző pontjairól érkező 
magyar diákok Informatika-, Műszaki tudományok-, Robotika-, Kémia-, Biokémia-, Köz-
gazdaságtan-, Szociológia-, Orvostudomány-, Ökológia-, Biológia-, Történelem-, Egész-
ségtan-, Helytörténet-, Irodalom-, Környezetvédelem-, Természetvédelem-, Matematika-, 
Fizika-, Csillagászat- és Pszichológia-szekciókban mutatták be kutatásaikat a szakmai 
zsűri előtt. Egészségtan kategóriában Uzsák Krisztina, a Párkányi Gimnázium VII. D osz-
tályos diákja ért el első helyezést. A beszélgetést vele készítettem.

Hogyan szereztél tudomást a TUDOK konferenciáról, és kinek 
az ösztönzésére vettél részt a Dunaszerdahelyen megrendezett  Fel-
vidéki Regionális Konferencián?

Iskolánk diákjai a kezdetektől fogva, a legkülönbözőbb témák 
feldolgozásával és bemutatásával vesznek részt a versenyen. Sok 
tanáromtól és diáktársamtól hallottam, hogy bár mindig jó han-
gulatban zajlik, egyben komoly megmérettetés is. Először 2011-
ben, egy osztálytársnőmmel közösen vágtunk neki. Mivel mind-
kettőnket érdekelt a mostanában népszerű vámpírirodalom, sze-
rettük volna bemutatni, honnan is erednek a valaha borzongást, 
ma heves lelkesedést kiváltó legendák. Munkánknak a Vérszívó 
lények nyomában címet adtuk, mert – ugyebár – találékonyság 
és frappánsság mindenekfölött. Hajszál híján sikerült is bekerül-
nünk a biológia szekcióba az áhított történelmi helyett, ugyanis a 
zsűri oly remekbeszabottnak hitt címünk alapján azt hitte, valami-
féle szúnyogokról lesz szó. Hegyes szemfogú „szúnyogjaink” be-
mutatása sajnos nem bizonyult elegendőnek a továbbjutáshoz, el-
lenben adott egy kimondottan használható ötletet: miről tudnék 
őszintébben és meggyőzőbben beszélni, mint egy olyan problé-
máról, amely nemcsak tinédzserek százait, de személyesen engem 
is érint? Így indult útjára a – nem kevésbé találékonyan – Görbe 
utakon című, a gerincferdülés fajtáit és kezelési módjait bemutató 
szakdolgozat és előadás.

Az elért sikerednek köszönhetően egy Természetbúvár ma-
gazin-előfizetéssel és bármely magyarországi egyetemen elfogadott 
tizenkét felvételi ponttal lettél gazdagabb. Kihasználod a felkínált le-
hetőségeket?

A Természetbúvár magazinnak lelkes olvasójává váltam, mint 
a biológia tudományának, illetve az állatvilágnak lelkes rajongója. 
Mégis, legnagyobb örömmel a felvételi pontok megelőlegezése 
töltött el, mivel a gimnázium elvégzése után tanulmányaimat Ma-
gyarországon, a Debreceni Egyetemen szeretném folytatni. 

Angol nyelvvizsgát tettél a nyár folyamán, melyhez gratulálok. 
Mi a konkrét célod az angol nyelvtudásoddal?

Az angol nyelvvizsgára elsősorban az extra felvételi pontok 
miatt volt szükségem, de persze nagy előny, hogy az egyetemi 
éveim alatt már nem kell miatta aggódnom. Szerencsés vagyok, 

mert az angol nyelv tanulása számomra sosem jelentett nyűgöt 
vagy kötelességet, épp ellenkezőleg. Úgy gondolom, az élet legtöbb 
területén hasznát veszem majd, legyen szó akár külföldön való ta-
nulásról vagy álláskeresésről.

Ahogy elmondtad, Magyarországon szeretnél továbbtanulni. 
Ez azt  jelenti, hogy Magyarországon is szeretnél majdan munkába 
állni vagy inkább Szlovákiában kamatoztatnád megszerzett tudá-
sodat?

A Magyarországon való továbbtanulás mindig is az egyik fő 
célom volt, de hogy az ott eltöltött egyetemi évek alatt merre in-
duljak tovább, még nem tudom biztosan. Addigra valószínűleg 
rengeteg élmény és ismeretség köt majd az anyaországhoz, ugyan-
akkor nem szeretnék veszni hagyni egyetlen jó lehetőséget sem. 
Mindemellett nagy álmom, hogy felnőttként Svédországban él-
hessek és dolgozhassak, így az sem lehetetlen, hogy néhány év el-
múltával mindkét hazámnak búcsút mondok majd. 

Voltak és vannak olyan pedagógusok tanulmányaid során, 
akiket példaképednek is tekintesz? Ha igen, mit köszönhetsz nekik?

A TUDOK-on való eredményes szereplésben sokat segített bi-
ológia szakos tanárnőm, Lőrincz Nikolett, aki átolvasta a szakdol-
gozatot, többször is meghallgatta az előadást, illetve elkísért a ver-
senyre. Emellett rengeteget köszönhetek Himmler György tanár 
úrnak, akitől a történelem iránti olthatatlan szeretetemet kaptam, 
és Bobor János tanár úrnak, amiért kritikus hozzáállásával támo-
gatta angol nyelvtudásom fejlődését. Életemben nagy szerepe van 
a könyvek és a kultúra szeretetének is, ezt édesanyámnak köszön-
hetem, aki magyar szakos tanárnő.

Mit üzensz diáktársaidnak: hogyan lehet valakiből sikeres diák? 
Te minek (kinek) köszönheted mindezt? 

A legfontosabb, hogy nem szabad félni a kihívásoktól. Ha 
látjuk magunk előtt a célt, és biztosak vagyunk benne, hogy el is 
érjük, akkor nincs semmi, ami megakadályozhatna ebben. Taná-
rainktól rengeteg segítséget és hasznos tanácsot kaphatunk, de a 
legfontosabb, hogy mi, diákok magunk akarjuk felfedezni tehetsé-
günket, és élni a felkínált lehetőségekkel. 

Hajtman Béla
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Nagyon jó lehetőség, ha egy diák érdeklődési köre sze-
rint kutathat, többlettudást szerezhet. Így van ez az alapiskolák 
felsőtagozatos tanulói, de még inkább a középiskolás diákok ese-
tében. A TUDOK konferencia-sorozat évek óta erre ad lehetőséget 
a Szlovákiában magyarul tanuló diákjaink számára. Ezt a lehető-
séget minél több tanulónak, minél több iskolai intézménynek ki 
kell aknáznia. Iskolai keretek között a szakköri foglalkozások ezt a 
célt is szolgálják. Az alapvető motiváció mindenképpen jelen van, 
hiszen a diák valamely tudományág iránt olyannyira érdeklődik, 
hogy tanára, mentora, de sok esetben a szülője segítségével saját 
maga kezd dolgozni, kutatni, megfigyelni. „Így születnek a jövő 
tudósai, szakemberei“. A tehetséges és állhatatos diákoknál a ke-
mény munka után a siker sem marad el. Csak példaként említem a 
rimaszombati Farsang István esetét, aki a TUDOK-on elért ered-
ményeire való tekintettel – Sólyom László jóvoltából –1 évre  szóló 
kiemelt ösztöndíjjal Angliában folytatta kőzettani kutatásait. 

További hozadéka a versenynek, hogy nemzetközi porondon 
is megmérettetik magukat a versenyzők, mert Szlovákiában, Ro-
mániában és Szerbiában is vannak konferenciák, a döntő Magyar-
országon zajlik általában a következő év tavaszán. A TUDOK ver-
senyt a SZK Oktatási Minisztériuma is jegyzi, és anyagi támoga-
tásban részesíti. 

A TUDOK konferenciák gesztora a magyarországi Kutató Di-
ákokért Alapítvány. Ebben az évben sok előnyös változást eszkö-
zöltek a verseny gördülékenyebb lebonyolítása érdekében. A to-
vábbiakban vázolnám, melyek érintik a határon túli konferen-
ciák megszervezését. Az idézett 
gondolatok a KUTDIAK elnö-
kének, Korcsmáros Tamásnak 
számunkra eljuttatott leveléből 
valók:

„Természetesen továbbra is 
lesz TUDOK konferencia-so-
rozat, azonban ennek magyar-
országi, selejtező fordulóját az 
elmúlt 10 évben szerzett tapasz-
talatok alapján átalakítjuk. A 
határontúli TUDOK fordulókat 
és azok jelenlegi formáját ezt kö-
vetően is fontosnak és megtar-
tandónak tartjuk. Itt a korábbi 
szervezőktől kapott visszajel-
zések alapján javasolunk változ-
tatásokat. Az alábbiakban felso-
rolom, hogy melyek a főbb válto-
zások, amelyek a 2012/13 tanévi 
TUDOK konferencia-sorozatot 
érintik:

Magyarországon a regionális 
felosztású selejtező konferenciák 
(a tavalyi tanévben három ilyen 
volt) megszűnnek, helyettük a 
KutDiák szakmai tagozataihoz 
hasonló felosztású, tematikai 
alapon szerveződő konferen-

ciák lesznek. Azaz szervezünk egy Humántudományi, egy Élettu-
dományi, valamint egy Műszaki és Természettudományi Tematikus 
TUDOK konferenciát. Tehát a magyarországi selejtező nem a lakó-
hely, hanem a kutatás tematikája alapján kerül bontásra. A követ-
kező tanévben a tematikus (előválogató) TUDOK konferenciák vár-
ható helyszínei: Pécs, Szeged és Győr. Mindhárom helyen a tervek 
szerint 2013. január eleje és február közepe között lesznek a konfe-
renciák. 

További változás, hogy az ezen konferenciákon alkalmazott 
pontozólapok készítésekor nagyobb hangsúlyt fogunk fordítani a te-
hetséggondozási, minőségi szempontokra.  Így azok a diákok fognak 
bejutni a tavasszal megrendezésre TUDOK döntőre, akik megfe-
lelő színvonalú kutatással indulnak. A TUDOK döntő Tatabányán 
kerül megrendezésre a Bárdos László Gimnáziumban.

A korábban már bevezetett, és tavaly 3000 Ft-ra emelt regiszt-
rációs díjat, amelyet induló diákonként és tanévenként kellett befi-
zetni, 1500 Ft-ra csökkentjük. Továbbra is tanévenként egyszer kell 
befizetni függetlenül a versenyek számától, amelyeken a diák indul. 
Azoknak a határon túli diákoknak, akik határon túli regionális kon-
ferencián indulnak, csak akkor kell befizetni ezt az összeget, ha to-
vábbjutnak a magyarországi TUDOK döntőbe vagy más KutDiák-
versenyen indulnak.

Nincs változás abban a szabályban, hogy a konferencián induló 
diákok 25%-a juthat tovább a TUDOK döntőbe.  Az idei tanévtől 
kezdődően új lehetőséget biztosítunk a tehetséges, ám valamiért a 
25%-ba nem bekerült – de a határontúli TUDOK konferencián el-

indult – diákok számára: egy 
rövid indoklás alapján lehető-
séget kapnak, hogy a magyar-
országi diákokkal egyenrangú-
ként elindulhassak a 2013 ja-
nuárjában, illetve februárjában 
Magyarországon megrendezésre 
kerülő valamelyik tematikus 
TUDOK konferencián is. Bí-
zunk benne, hogy ezáltal növel-
hető a nívós, szakmai kutatással 
rendelkező határontúli magyar 
KutDiákok részvétele a TUDOK 
döntőn. Azok a diákok, akik ezt 
választják, hasonlóan a már 
közvetlenül a TUDOK döntőbe 
továbbjutott társaikhoz, regiszt-
rációs díjat, valamint szállás/
étkezés hozzájárulást kell fizet-
niük.“ 

A diákoknak jó felkészülést 
és sok sikert kívánunk kutató-
munkájukhoz, tanáraiknak si-
keres támogatást a diákok fel-
készítése során.  *

Masszi János, 
 a TUDOK Felvidéki 

Konferenciájának főszervezője

Így születnek a jövő tudósai, 
szakemberei

TUDOK 2012  n  Pedagógusfórum
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7mérföldes csizmában 
heted7 határon át

Országos Mesevetélkedő 2012/2013
Ebben az évben immár ötödik alkalommal hirdeti meg 

a vásárúti József Attila Alapiskola és Óvoda a Csemadok 
Dunaszerdahelyi TV és a Pedagógusszövetség támoga-
tásával Szlovákiában a hat fordulós játékos mesevetélkedő 
sorozatot az alapiskolák 2–3–4. osztályos tanulói számára.    

A vetélkedőre 4 fős csapatok nevezhetnek, melyek ala-
kíthatók osztályokban, de elfogadjuk vegyes összetételű 
csapatok jelentkezését is. Ez az a játék, ahol a részvétel 
sokkal fontosabb, mint a győzelem! A közös „nyereség” a 
mesék olvasása, a közös játék öröme! 

A játék során a versenybe bekapcsolódó csapatok ér-
tékes ajándékokat kapnak a megmérettetéseken.

Iskolánként minimum 2 csapat nevezését várjuk, felső 
határ nincs. Nevezni csak a mellékelt összesített iskolai 
nevezési lapon lehet!

Nevezési határidő: 2011. november 30. 
Cím: József Attila Alapiskola és Óvoda, 930 13 Trhová 

Hradská, Školská 492
Nevezési díj: 5 €/csapat. A nevezési díjat átutalással (OTP 

banka DS 7711542/5200 Variabilný symbol: 7) lehet befi-
zetni. A befizetést igazoló átutalás másolatát kérjük mellé-
kelni.

A nevezés elfogadásának feltétele a nevezési lap elkül-
dése, illetve a nevezés díj befizetése a fenti határidőig.

Az idei játék keretét ismert történetek adják. Felidézik 
kedvenc mesehőseink kalandjait, de találkozhatunk eddig 
még nem ismert szereplőkkel is, határon innen és túl! 

A részletes menetrendet, a mesék listáját a nevezés után 
küldjük meg az iskoláknak.

Az első két fordulóra az iskolában kerül sor, ezt követik 
a körzeti, majd a területi elődöntők (az iskola körzetében 
lévő szervező iskolában), szlovákiai döntő (Vásárúton), az 
Országos Döntőre majd 2013 májusában kerül sor Magyar-
országon.

Bővebb információ kérhető a 031/5581287-es (iskola)  vagy 
a 0908/151 651-es telefonszámon, Mózes Hajnalka szerve-
zőnél, vagy a 7merfoldes@gmail.com e-mail címen.

KINCSKERESŐK VIII. 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-

sége nyolcadik alkalommal hirdeti meg a Kincs
keresők – helyi értékeket kutató diákok konfe
renciáját

 Cél: a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és 
közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó szemé-
lyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunka készítése 
tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, 
helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, 
földrajz, természeti értékek, gazdaságtörténet, építészet 
vagy további tetszés szerint választható témakörökben). 

A helyi értékek bemutatása 10 perces előadás keretében, 
számítógépes vetítés (pl. PowerPoint) és eredeti hang- és vi-
deofelvételek segítségével. (Az előadáshoz tárgyi emlékek 
bemutatása is kapcsolódhat.) 

Célcsoport: 
Az alapiskolák 5–9. évfolyama a nyolc- és négyosztályos 

gimnáziumok valamint a középiskolák diákjai (12–18. éves 
korosztály).

Feltételek: Jelentkezhetnek szlovákiai diákok, egyének 
vagy csapatok (maximum 2 fő!), bármely szabadon válasz-
tott témával. 

Nem feltétel a magyar iskola látogatása, de a pálya
munkákat magyar nyelven kell elkészíteni és bemu
tatni!

A pályázó felkészítője lehet a tanára, szülője, nagyszü-
lője, ismerőse vagy az adott témában jártas helytörténész, 
szakember. A számítógépes feldolgozás (pl. PowerPoint) 
és az írásbeli összefoglaló végén fel kell tüntetni a forrás-
anyagot (a szakirodalom pontos bibliográfiája, saját gyűj-
tésnél az adatközlő/k neve, szül. éve, lakcíme, ha a téma 
megkívánja, vallása, mestersége). 

A pályázat sikerét segíti elő, ha a pályázó tanácsért fordul 
a közeli múzeumhoz, levéltárhoz vagy a környezetében élő 
helytörténészekhez.

Jelentkezés: Jelentkezni – az SZMPSZ honlapjáról: www.
szmpsz.sk letölthető – kitöltött jelentkezési lapon lehet, 
amelyhez csatolni kell a pályamunka 1–2 oldalas összefog-
lalását és a forrásanyagot.

Az országos konferencián iskolánként legfeljebb 2 
csapat vehet részt. Nagy érdeklődés esetén a szervezők 
fenntartják a jogot, hogy a több csoportot indító iskolákból 
meghívásos alapon válasszák ki az országos konferencia 
résztvevőit. 

Jelentkezési határidő: 2012. október 19. 
Országos konferencia: 2012. november 7–8., Duna

szerdahely, Építészeti Szakközépiskola, Szabó Gyula u. 1.
Részvételi díj: 2 €/fő. A jelentkezési lapot (pontosan 

kitöltve) a munka 1–2 oldalas összefoglalójával együtt 
postán és elektronikus levélben kell eljuttatni a követ-
kező címekre: 

Szanyi Mária, Revolučná štvrť 970/17, 92401 Galanta, 
e-mail: szanyi.maria@gmail.com. 

További inf.: Szanyi Mária, 031 / 780 4864, 0911 451 024 

Újra megjelenik a Kabóca,  
a legkisebbek lapja

Az új tanévben, szeptembertől újra megjelenik a kisgye-
rekek lapja, a Kabóca. Változatlanul 32 színes oldalon kínál 
havonta sok érdekes olvasnivalót, mesét, verset, játékot a 
legkisebbeknek. 

A lap megrendelhető a kiadó címén (Anser Kiadó, Dunajská 
25, 931 01 Šamorín; tel: 0918 311753; e-mail: kabocalap@gmail.
com).

Pedagógusfórum  n  Ajánló
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A kassai kerület legna-
gyobb magyar tanítási 

nyelvű alapiskolájának név-
adója Erdélyi János, aki nem-
csak költő, népmese- és nép-
dalgyűjtő volt, hanem a sáros-
pataki iskola híres tudósta-
nára. 1814. április 1-jén szü-
letett Kiskaposon. Átlagon fe-
lüli értelme és képessége már 
hétéves korában megmutat-
kozott. Erre figyeltek fel ta-
nítói, amikor a szülőket arra 
ösztönözték, fiukat küldjék a 
nagy múltú sárospataki kollé-
giumba tanulmányai folytatá-
sára. Így lett a tízéves Erdélyi 
János sárospataki diák. 1835-
ben jogi tanulmányai befejez-
tével elhagyta Sárospatakot. 
Többször megfordult Pesten, 
ahol barátságot kötött a kor 
legnagyobb költőivel, íróival. 
1839-ben a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagjai 
közé választották, ami ed-
digi munkájának elismerése 
és egyben kitüntetés volt szá-
mára. Származásából ereden-
dően érzékenyen reagált a tár-
sadalmi igazságtalanságra, 
és erősödött felelősségérzete 
az egyszerű néppel szemben. 
Költészetét tekintve Petőfi 
előfutára volt, mintegy előké-
szítve Petőfi megjelenését a 
magyar irodalomban. Külde-
tése mégsem a költészetben 
teljesedett be. 1842-ben a Kis-
faludy Társaság tagjai közé vá-
lasztották, egy év múlva pedig 
már a Társaság titkára lett. 
1845-ben saját elhatározá-
sából és a Kisfaludy Társaság 
megbízásából gyűjtőmunkába 
fogott, a magyar népköltészeti 
alkotások, népdalok, népme- 
sék, mondák összegyűjtésébe. 
1846-ban jelent meg a Nép-
dalok és Mondák I. kötete, 
majd ezt követően 1847-ben a 
II. és 1848-ban a III. kötet. Er-
délyi Jánosnak köszönhetően 
a népköltészet felfedezésével 
megindult a népköltészeti al-
kotások gyűjtése és egyben 
ösztönzést adott a népművé-
szet tudományos feltárásához. 
A magyar forradalomról és 
szabadságharcról alkotott né-
zetei ismertek voltak, ezért 
1849-ben arra kényszerült, 

hogy elhagyja Pest-Budát. A 
világosi fegyverletétel után 
huzamosabb ideig bujdosnia 
kellett, egy időre a Zemplén 
megyei Cselejben húzta meg 
magát. 1851-ben elfogadta a 
sárospataki főiskola által fel-
kínált katedrát, és még ebben 
az évben kinevezték a filo-
zófia professzorának. Erdé-
lyit mindig is foglalkoztatta az 
oktatás ügye. Világosan látta, 
hogy a nevelésnek és közok-
tatásnak elengedhetetlen sze-
repe van a nép jövendő fel-
emelkedésében. A pataki évek 
alatt jelent meg a Magyar 
Közmondások Könyve, a Ve-
lencei hölgy című drámája, a 
Magyar népmesék és a Válo-
gatott magyar népdalok képes 
kiadása, valamint számtalan 
tanulmánya, irodalomkriti-

kája. 1857-ben megindította 
az első protestáns tudomá-
nyos folyóirat, a Sárospataki 
Füzetek kiadását. A Sárospa-
taki Füzetek országos jelentő-
séggel bíró tudományos folyó-
irat, általa a kor haladó eszméi 
eljutottak tanárokhoz, taní-
tókhoz, lelkészekhez. Sáros-
patak ismét vezető szerephez 
jutott az ország kulturális éle-
tében. Erdélyi János működé-
sének köszönhetően is az el-
németesítési törekvések elle-
nére a sárospataki főiskola az 
össznépi érdekeket szolgáló 
protestáns ellenállás központ-
jává vált. Kezdeményezésére 
tanítóképző alakult Patakon. 
Állandóan szorgalmazta az is-
kolák korszerű tankönyvekkel 
való felszerelését, síkra szállt 
az iskola autonómiájának 

megtartásáért. Egyértelmű 
volt számára, hogy olyan isko-
larendszert kell kiépíteni, ahol 
az iskolai oktatás és nevelés 
minden gyerek számára hoz-
záférhető.

Erdélyi János korában, a 
XIX.században még nagyon 
sok tehetséges gyermek épp 
a lehetőségek hiánya miatt 
kallódott el. Ma, a XXI. szá-
zadban megnyugvással mond-  
 hatjuk, hogy ez a gondolat 
már a múlté. Iskolánk, a 
Nagykaposi Erdélyi János Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alap-
iskola, hűen ápolja névadója 
emlékét. Minden évben az 
író születésének évfordulóján 
mesemondó versenyt szerve-
zünk a körzeti iskolák rész-
vételével. A Csemadok Alap-
szervezetével és a nevét viselő 
Csemadok vegyeskar rész-
vételével koszorúzási emlék-
napot szervezünk az iskola 
udvarán elhelyezett Erdélyi 
szobor előtt. A vendégek kö-
zött unokája Törökné Erdélyi 
Ilona, Budapestről is általában 
ellátogat a rendezvényre. Ő 
írja levelében: ,,Erdélyi János 
a szülői háztól korán elkerült, 
de soha nem felejtette el a szél-
járta rónát, visszavágyott erre 
a tájra, amely a Latorca fo-
lyásából emelkedve, mint örök 
oszlopokhoz támaszkodik az 
ungvári hegyekhez.” 

A nagykaposi alapiskola 
őrzi névadója üzenetét és le-
hetőséget biztosít, felkarolja 
tehetséges tanulóit. Több 
mint 13 féle érdekkör közül 
válogathatnak diákjaink, és 
az egyes versenyekre való 
felkészítéssel is odafigyelünk 
a tehetségeinkre. Kultúrmű-
sorokat, fellépéseket adnak az 
iskola tanulói, részt vesznek 
városi rendezvényeken, kép-
viselik iskolánkat a meghívott 
programokon. 

Böszörményi Edit 

Őrizzük névadónk üzenetét

,,Mennyi szellem van eltemetve
A nagy tömegekben művelés,
Nevelés hiánya miatt.” 
                                      (Erdélyi János)

Névadóink nyomában  n  Pedagógusfórum
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Erdélyi János Alapiskola, 
Nagykapos


