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Pedagógusfórum  n  Országos rendezvényeink

Az ősz nemcsak a betakarítás, hanem a konferenciák, az évi 
összegzések ideje is. – Persze, valamiképpen ez is betakarítás, 
az egész évi „szellemi termés“ betakarítása. Ugyanakkor, ha 
jól átgondolják a szervezők, hogy a továbblépéshez milyen 
kínálattal látják el a megszólítottakat, a konferencia egyben 
feltöltődés is a hosszú tél előtt.

Az SZMPSZ Országos Óvodapedagógiai Konferenciája is a 
fenti célokkal szerveződött, immár hagyományosan Galántán, 
2012. november 8–9-én. A konferencia jelmondata a címül 
választott Márai-idézet volt, ennek jegyében zajlottak az elő-
adások is.

A konferenciát, amely elé minden évben nagy várakozással 
néznek az óvónők szerte az országban, és mindig sokan je-
lentkeznek rá, Berky Angelika, az SZMPSZ Óvodapedagógiai 
Társaságának elnöke nyitotta meg, majd tartalmas előadások 
következtek. Az előadások beszédes címei egyben a tartalomra 
is utaltak: Stredl Terézia pszichológus, a Selye János Egyetem 
adjunktusa Életviteli (disz)harmóniák címmel a felnőttek lelki és 
életviteli – az óvodás korú gyermekekre is kiható – problémáiról 
tartott előadást. F. Lassú Zsuzsa pszichológus, az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Karának docense Együttműködés mentálisan sérü-
lékeny családokkal – mentálhigiénés kihívások az óvodapeda-
gógus munkájában című előadásában lépésről lépésre feltárta 
azokat a jelenségeket, amelyek a mentálisan sérült családok 
és az ilyen családokból kikerült gyermek óvodai nevelésével 
kapcsolatosak.Tehetünk ellene? Megoldások egy pedagógus 
szemszögéből az agresszió elleni harcról beszélt Gonda Judit, a 
budapesti Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet munkatársa.

A konferencián az idén másodszor adták át az óvónők által 
alapított Vankó Terike-díjat, amely méltó helyre, Losoncra ke-
rült: az országosan is ismert és elismert óvónő, Gyetvai Judit 
kapta. A szerda esti, vacsora utáni program csak látszólag 
szólt a szórakoztatásnak: a Tímár módszer – tánctanítás fontos 
része annak a Magyarországon meghirdetett, „2012 a külhoni 
óvodák éve” programnak, amely a jó gyakorlatokat mutatja 
be a határon túli óvodapedagógusoknak. Ugyan Tímár Böske 
személyesen nem tudott eljönni, de Mayer Orsolya és Rév Judit 
bemutatták azokat a módszereket, amely által a gyermekek a 
néptáncot anyanyelvként tanulják már 3 éves kortól. Az oktatás 
a Timár-módszer segítségével történik, amely módszer a nép-
tánc világában azt jelenti, amit a Kodály-módszer a zenében.

Pénteken a Test – lélek – szellem egysége c. előadással 
folytatódott a konferencia. Kovátsné Németh Mária, a Selye 
János Egyetem tanára az ókortól (görögök, rómaiak, bibliai 
zsidók) kezdve a különféle művészeti korokat érintve tekintette 
át napjainkig a nevelési eszményt. Katona Erzsébet, az ALITERA 
Ügyfél kapcsolati Kft. (Budapest) tréningvezetője Az empátia 
nyelve az óvodában címmel tartott előadást. A kulcsszó az 
empátia volt, azaz a másik ember iránti nyitottság, elfogadás, 
megértés. Innen csak egy lépés az együttérzés és a dolgok 
közös megvalósítása, az együttműködés.

Az együttműködés jegyében látogatta meg a konferenciát 
Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 
és Haraszti Attila, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
területi főreferense. A magyarországi vendégek átadták az 
óvodák területi képviselőjének azokat a módszertani cso-

Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás
magokat, amelyeket minden óvodába eljuttatnak a Külhoni 
óvodák éve program keretében. A Kárpát-medencei körút állo-
másai Felvidéken Kassa, Kolon, Tornagörgő és Pozsonypüspöki 
óvodái. A galántai Országos Óvodapedegógiai Konferencián 
pedig együtt voltak az óvodák képviselői az egész országból, így 
a módszertani anyaggal együtt a hozzá kapcsolódó informáci-
ókat is közvetlenül az illetékesektől hallhatták az érintettek. Az 
együttműködést és az óvodapedagógusok munkáját köszöntő 
szavaiban nagyra értékelte Mičuch Ildikó az SZK Kormányhiva-
tala Nemzetiségi Szekciója Oktatási Főosztályának vezetője is. 

A konferencia záró előadása igazi derűt hozott a szürke 
mindennapokba. Humor az óvodában címmel Pap János, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára tartott vetített képes 
előadást. A képeket, amelyek jól illusztrálták az előadás té-
máját, az óvodai gyakorlatból vette. Megfogalmazása szerint 
humor az,  amikor a nevetés, a jókedv kiváltó oka a megértés 
és elfogadás érzését is indukálja az emberben.

A konferencia résztvevői egymás iránti megértéssel és el-
fogadással fejezték be kétnapi együttlétüket. Megköszönték 
Szetyinszký Veronikának, az SZMPSZ Galánta-Vágsellye TV el-
nökének, Berky Angelikának, az óvodapedagógusok országos 
elnökének és a Galánta-Vágsellye TV óvodapedagógusainak 
azt, hogy kellemes légkörben, jó szervezéssel biztosították a 
zavartalan együttlétet, az új ismeretekkel való találkozást, a 
megerősítést és a feltöltődést a felelősségteljes munkájukhoz. 
A házigazdák pedig őszintén köszöntek el azzal, hogy találkoz-
zunk jövőre ugyanitt! 

Szanyi Mária
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Összegző gondolatok a téli napfordulókor
Tájainkon ádvent az ünnepvárás, a 

karácsony a lecsendesedés, a naptári 
év befejezése a számadás időszaka az 
egyén és közösség életében. Az iskolák 
tantestületeiben, s a Pedagógusszövetség 
életében is így van ez. Ahogyan a szőlő, 
a szilva, a dió is beérett, a késő őszi 
időszak az iskolákban is megtermette a 
maga gyümölcseit. A tanév első félévének 
leginkább tevékeny része ez az időszak. A 
tananyagba való elmélyedés lehetőségét 
kínálja, s az érdemjegyek is megszapo-

rodnak. Az iskolákban sikeres szakmai, tudományos napok meg-
valósítására nyílik alkalom, a szülői értekezlet mellett örömteli sza-
lagavatói ünnepségeken találkozik diák, szülő, tanár. Régiónként is 
jelentős a civil szervezetek programkínálata. 

Szövetségünk sem maradt ki mindebből. Az óvodapedagó-
gusok hangulatos és szakmailag is sikeres országos konferenciája 
méltó lezárása volt a külhoni magyar óvodák éveként meghirdetett 
programnak. A program keretében született, és a felvidéki ma-
gyar óvodákba eljuttatott kiadványok, hanganyagok bizonyára 
hasznos segédeszközeivé válnak az óvónők munkájának. A Kincs-
keresők és a TUDOK országos versenyek iránti érdeklődés és a 
diákpályamunkák színvonala bizonyítja, hogy a szorgalmat kívánó 
napi tanulás és tanítás mellett a tehetséges diákok és e diákok 
iránt elkötelezett felkészítő tanárok, mentorok ebben az évben is 
eredményes munkát végeztek. Csak bizakodni tudunk, hogy az 
elkövetkezőkben is mind több középiskolás diák kap kedvet az 
iskolai szakkörökben a tudományos munkához. Az SZMPSZ és a 
CPI által kínált akkreditált pedagógus-továbbképzési programok 
iránt jelentős az érdeklődés. Az informatikai eszközök használatát, 
a helyi és regionális értékek megismerését, valamint a tantárgyak 
kreatív, újszerű oktatását szolgáló képzések segítik tanítóink, taná-
raink munkáját. A Rozsnyón, Sárospatakon és a Tiszaháton, neves 
előadók közreműködésével megvalósult Móricz Zsigmond emlék-
konferencia a magyar irodalmat oktató tanárok mellett jelentős 
számban egyéb szakos érdeklődő pedagógusokat vonzott.  

Történik mindez akkor, amikor a pedagógusok önbecsülésük 
helyreállítása érdekében kénytelenek számot vetni azokkal a mos-
toha körülményekkel, melyek munkájukat nehezítik. Az ágazat 
forrásainak emelése, a pedagógusok és oktatási alkalmazottak 
magasabb bérezése, a felesleges adminisztrációval túlterhelt mun-
kafeltételek javítása érdekében az iskolák pedagógusai határozott 
szándékkal léptek: sztrájkot hirdettek, tiltakozó akciókat szerveztek. 
A gazdasági problémákkal szembenéző kormány igyekszik baga-
tellizálni és az önkormányzatokra áthárítani saját felelősségét, át-
láthatatlan számítási trükkökkel élét venni a tiltakozásoknak, komp-
romisszumos ígéretekre hivatkozva megakadályozni a sztrájkok 
folytatását. A szakszervezetek felkészületlenségét a pozsonyi iskolák 
tantestületei elszántságukkal igyekeznek kompenzálni, példát mu-
tatva az ország többi iskolájának. A váltósztrájkok és a megyeszék-
helyeken szervezett tiltakozások eredménytelenség esetén a jövő 
évben jobban időzített, célzott akciókkal folytatódhatnak.      

Néhány napon belül új naptári évet kezdünk. Ez az időszak 
a tervezés időszaka is. Az egész világra kiterjedő különböző ter-
mészetű válságok, az Európára nehezedő gazdasági bajok kö-
zepette nekünk, felvidéki pedagógusoknak saját közép-európai, 
kárpát-medencei életterünkben kell megtalálnunk a megmaradás, 
a jó irányba mutató fejlődés lehetséges útjait. Nemcsak jövőbeli 
elképzeléseinkről és az ezekhez szükséges hitünkről van szó, de 
a kényelmünk legyőzéséről, cselekvési programokról, a napi tet-
tekről. És nem csupán önmagunk miatt, de gyermekeink, diákjaink 
és közösségünk érdekében is. Hogy lesznek-e meghitt pillanataink, 
örömperceink, élményt adó rácsodálkozásaink, elismerést és meg-
becsülést kiérdemlő döntéseink, erőfeszítéseink és eredményeink, 
az leginkább rajtunk múlik! 

Pék László
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Végéhez érkezett a „2012 - a külhoni magyar óvodák éve” 
elnevezésű programsorozat, mely egy éve indult a Magyar Ál-
landó Értekezlet ülésén elfogadott nemzetpolitikai stratégia alapján 
készült akcióterv részeként. Megvalósítására 100 millió forintot 
különítettek el a Bethlen Gábor Alap keretéből. A program céljául 
a külhoni magyar nyelvű óvodai oktatás minőségének emelését, 
pedagógiai hiányterületek pótlását, magyar nyelvhasználati szín-
térhez kötését, a magyar tannyelvű óvoda és iskola közti átmenet 
segítését tűzték ki. Ennek keretében több olyan tevékenységre 
került sor, amely segíteni kívánta az óvónőket, a szülőket és – ter-
mészetesen – mindenekelőtt a kicsinyeket a tanulásban, tanításban 
egyaránt. A program keretei közt a külhoni magyar szakemberek, 
óvónők által felvetett igényeket figyelembe véve, az óvónők szá-
mára könnyen elsajátítható és hasznosítható módszereket tartal-
mazó csomagot állítottak összeírott, valamint oktató DVD és CD 
formájában. Ezeket a Kárpát-medence minden magyar nyelvű 
óvodájába kívánják eljuttatni még az év végéig. A felvidéki magyar 
óvodák küldöttei Répás Zsuzsanna, a Nemzetpolitikai Államtit-
kárság helyettes államtitkárától ünnepélyes keretek között vehették 
át módszertani csomagjaikat a november elején tartott Országos 
Óvodapedagógiai Konferencia alkalmával, Galántán. 

Mit adott „2012 a külhoni magyar óvodák éve” program?
A programmal még annak meghirdetése előtt, előző év de-

cemberében ismerkedhettem meg. Budapesten, a Magyarság 
Házában a szükségletek felmérése érdekében külhoni és ma-
gyarországi szakemberekkel egyeztető találkozót szerveztek, ahol 
Berky Angelikával, az Óvodapedagógusok Országos Társulásának 
elnökével együtt, a felvidéki óvónők képviseletében voltunk jelen. 
Az ott elhangzott felvetések, igények alapján határozták meg a 
program céleszközeit, köztük a magyarországi óvodapedagógiai 
jó gyakorlatok ismertetését, szakmai találkozót a magyar tannyelvű 
óvodában működő pedagógusok számára, az óvónők igényeinek 
megfelelő módszertani anyagot. Ettől kezdve nagy érdeklődéssel 
követtem az eseményeket, a program egyes szakaszait.

A programsorozat első elemeként a magyarországi jó óvo-
dapedagógiai gyakorlatok bemutatására május elején Kárpát-
medence szórványvidékeit bejáró körút indult el. A „jó gyakorlatok 
körút” Felvidéken négy óvodát érintett: Pozsonypüspökiben és 
KolononTímár Böske és kollégája, Mayer Orsi segédletével kezdett 
táncba kicsik és nagyok lába, Tornagörgőn és Kassán élőben 
hallhatták Fábián Éva meséjét a hét aranyalmáról. Igaz, a körút 
nem érintette közvetlen régiónkat (Közép-Szlovákiát), de a külhoni 
óvodák honlapja /www.kulhoniovodak.hu/ lehetőséget nyújtott 
nyomon követni minden állomást. Ezért történhetett meg, hogy a 
nyári, siófoki továbbképzés alkalmával sok ismerős arccal talál-
koztam. 

Július közepén, Siófokon „Hét aranyalma” címmel a módszer-
tani anyag alkalmazásáról, gyakorlati átadásáról szakmai tovább-
képző tanfolyamot tartottak, ahol tizennégy felvidéki, valamint 
közel száz, külhoni magyar kolléganőmmel együtt vettem részt. A 
„Hét aranyalma” szimbólum, mely mindenhol velünk volt a hét fo-
lyamán, az anyaországtól elszakított hét régiót jelzi, ahonnan, mint 
a pályázat támogatottjai érkeztünk. A legcsodálatosabb az volt, 
hogy bár több országból voltunk, mindannyian egy nyelvet beszél-
tünk. A továbbképzés szakmai részét az Apor Vilmos Katolikus Főis-
kola Neveléstudományi és Módszertani Intézete, az ELTE Tanító- és 
Óvóképző Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek 

Pedagógiai Kara, illetve a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és 
Felnőttképzési Kara biztosította.

Visszatekintve a Siófokon eltöltött egy hétre, képek és gon-
dolatok tömkelege cikázik fejemben. Mit hoztam magammal? 
Sok mindent! Kézzelfogható tárgyi anyagokat, gondolatébresztő, 
cselekvésre késztető új ismereteket, másfajta rálátásokat, problé-
mamegoldó módszereket, új praktikákat és kézműves technikákat, 
szakmait és emberit egyaránt, és még sorolhatnám. Ezen a to-
vábbképzésen együtt volt a magas színvonalú oktatás, a gazdag 
kiegészítő programok, a kiváló ellátás, remek szállás, és ami a 
legfontosabb: a jó szervezés. A találkozó szakmai fejlődésen kívül 
kapcsolatteremtésre, kellemes beszélgetésekre, eszmecserékre, 
ötletek és tapasztalatok átadására is szolgált.

A kézzelfogható tárgyi anyagok közé sorolom a program ke-
retében készített tartalmas módszertani csomagot, amit már az ér-
kezéskor valamennyi résztvevő megkapott. A módszertani csomag 
DVD és CD lemezeket, könyveket, valamint szakmai kiadványokat 
tartalmazott: Táncra lábam – a Tímár módszer alkalmazása az óvo-
dákban DVD-n, Gyökér adja fáját… Fábián Éva meséjét DVD-n, 
Népzenei szemelvények a Kárpát-medencéből – DVD-n , Gonda 
Judit: Kerek-világ, játékos óvodai projektek című kiadványát, Fogd 
a kezét! Add tovább! – hagyományokról és nyelvi örökségről szóló 
módszertani anyagot óvónőknek és még sok értékes könyvet. Itt 
jegyzem meg: az a módszertani csomag azonos az óvodákba 
eljuttatott csomaggal. 

A továbbképzés kitűzött célja mennyire teljesült? A gyakorlatban 
válik el, a további munkánk során. Ez hosszú távú befektetés, 
melynek kamatai a későbbiek folyamán fognak lehetőség szerint 
megmutatkozni, viszont megerősített minden résztvevő óvónőt 
abban, hogy jó helyen van, és amit megtehet saját nemzetéért, azt 
jó helyen teszi, mégha – hogy a szimbólummal éljek –, messzebb 
is került az alma a fájától.

A tanév kezdetekor a képzés hatására, a módszertani csomag 
alkalmazásával több új módszert, ötletet, nevelési elemet is beiktat-
tunk, amelyekkel erősíteni szeretnénk óvodánk minőségét. Csopor-
tunkban nagy elfogadásnak örvend a Tímár-módszer alkalmazása, 
melyhez nagy segítséget nyújt a módszertani csomagban található 
„Táncra lábam” DVD. A Tímár-módszert napi rendszerességgel 
alkalmazzuk, a mindennapi „táncikálás” lételemévé kezd válni 
gyermekeinknek. Reggelente rendszerint ezzel kezdjük a csoportos 
ráhangolódást. Feszültségoldó, hangulatkeltő hatását csak pozi-
tívan tudom értékelni. Eddig is fontos volt a mozgás gyermekeink 
életében, hisz az óvodás lételeme a mindenféle mozgás, a „Csi-
gabiga” azonban „bárhová elvisz” bennünket, közben mozgás-
kultúrájuk is fejlődik. Láthatóan egyre letisztultabbak mozgásaik, 
a tánclépéseket egyre szebben végzik, s a lényege az egésznek, 
hogy gyermekeink igénylik, örömmel, szeretettel végzik ezt a fajta 
tevékenységet. Nekünk, pedagógusoknak is nagy segítség, ezzel 
a módszerrel olyan könnyen taníthatók az irányított, ritmusos 
mozgások, aminek fontosságát a szakma emberének nem kell 
ecsetelnem – a ritmusos, koordinált nagymozgások elsajátítására 
szükség van később az iskolában a tanulás, olvasás, írás köny-
nyebb, sikeresebb elsajátításához. A gyakorlatból pozitívumként 
tudom még említeni, hogy a DVD-n az egyes foglalkozásokon 
gyermek gyermeket láthat, olyat is, akinek nem összehangoltak a 
mozgásai, de táncol, és jól érzi magát. 

Fábián Éva mesélési technikájából is sokat ellestünk, a mese-
hősök többször énekelnek, mondókáznak, igaz, egy „dudás” is 

A végéhez érő programsorozat keretében 
módszertani csomagot kaptak az óvodák
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Idén 40 éve, 1972. április 14-én Losoncon látta meg a napvilágot, 
a Demecs család harmadik gyermekeként. Tanulmányai is Losonc 
városához kötődnek, itt járta ki az alapiskolát, 1990-ben itt érett-
ségizett a Pedagógiai Szakközépiskolában, és itt végezte egyetemi 
tanulmányait is a Komáromi Selye János Egyetem kihelyezett karán, 
melynek megalakulásánál maga is bábáskodott. 2008-ban óvodape-
dagógiai diplomát kapott.Két csodálatos lánygyermek, Anna és Júlia 
édesanyja.

Pályafutása az érettségi után egy szlovák nyelvű óvodában kezdő-
dött, majd 1992-ben a Fülek utcai Óvoda magyar osztályába került, 
az ő segítségével 1997-ben már 2 majd 3 magyar nevelési nyelvű 
osztálya volt az óvodának és a városnak.  A járási tanügyi hivatalok 
megszűnte után az óvoda új helyre került, 2003 szeptemberétől 
jelenlegi munkahelyén, a Losonci Kármán József Alapiskola és Óvo-
dában dolgozik, melynek 5 éven keresztül vezető óvónője is volt. 

Óvónő szívvel-lélekkel, állítják róla kolléganői. Pályafutásának 22 
éve alatt szakmai elhivatottságával, példaértékű, magas színvonalon 
végzett, aktív, lelkes munkájával nemcsak a gyerekek, szülők, hanem 
a kollégák tiszteletét is kivívta, itt megjegyzem, nemcsak a magyar 
óvónők körében.  Ő a régió óvónőinek szakmai vezetője, mozgató-
rúgója.

Judit életút-tarisznyája már igen gazdag: 21 éve szakmai gyakorla-
tokat vezet középiskolásoknak, tapasztalt és sikeres pályázatíró, részt 
vett az szlovákiai óvodapedagógiai módszertan kidolgozásában.Elis-
mert személyiség – kapocs a szlovák és magyar óvodák között. Régi-
ójában elindította az óvodapedagógusok társulását SPV (Spoločnosť 

elkelne segítségnek a színesebbé tételhez, de megoldható saját 
készítésű hangszerekkel, mint pl. a nádsíp, aminek az elkészítését a 
tanfolyamon sikerült elsajátítanom. Bár emlékszem, annak idején 
nagyapámmal sokat készítettünk ilyet, s ami mára feledésbe me-
rült. Talán nemcsak nálunk. Az óvodai környezet az a hely, ahol 
a vegyes családokból, az ingerszegény környezetből származó 
hátrányos helyzetű gyerekek is elsajátítják anyanyelvi szinten a 
magyar nyelvet. Az anyanyelv az első nyelv, melyet a gyermek el-
sajátít, de hogy milyen szinten, azt a közvetlen környezete nagyban 
befolyásolja. Hozzánk sok gyermek jár ingerszegény környezetből, 
minimális szókinccsel. Gyakorta találkozunk vulgáris szavak és 
szópótló kifejezések használatával, érthetetlen hangképzéssel pl. 
az állandó cumi használata, ujjszopás, rossz beszédminta miatt, és 
még sorolhatnám. Ezek a gyerekek – bármennyire szükség lenne rá 
– nem vesznek részt szakember, logopédus általi fejlesztésben, már 
csak azért sem, mert környékünkön, magyar nyelven beszédjavítást 
végző szakember nincs. Ezen okokból az óvodára hárul minden 
fejlesztési feladat. A Fábián Éva-féle meseszövés módszere, Gonda 
Judit játékos óvodai projektjei sok lehetőséget nyújtanak a hibák 
felismerésére és korrigálására is. 

A program célzottan kiterjedt a külhoni magyar szülők figyel-
mének felkeltésére, az anyanyelven történő óvodai oktatás fontos-
sága iránt. Rajtunk, pedagógusokon múlik, milyen módszerekkel 
tesszük ezt hitelessé, értékessé. Az adománynak köszönhetően 
újra beköltözhet a népzene az óvodákba, a gyermekek többet 

megtudhatnak hagyományainkról és nyelvi örökségünkről, elvégre 
az identitástudat kialakulása érdekében a néphagyomány már 
kisgyerekkortól kezdve kell, hogy megjelenjen az életünkben, ez az 
egyik út a megmaradáshoz.

A helyettes államtitkár véleménye szerint egy program csak 
akkor lesz sikeres, ha az nem csupán egy évig tart! Folytatják! 
2013 a külhoni kisiskolások éve lesz, de nem kívánnak a további-
akban sem megfeledkezni a külhoni magyar óvodákról, szüleikről 
és pedagógusaikról.

Végül, egy ideillő idézet jutott eszembe:

„Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok
S azt meg kell védened. Hallgass reám. Egy láthatatlan lángolás
Teremté meg e nagyvilágot s benned az lobog. Mert néked is van lángod:
Szent e nyelv! S több kincsed nincs neked!”

Ez a gyönyörű Füst Milán-idézet mementó legyen mindazoknak, 
akik e nyelvet örökölték, és mementó legyen főleg azoknak, akik 
e nyelvet hivatottak tovább adni a maga szeretetében és tisztasá-
gában.

Hajnovič Gabriella

Óvónő szívvel-lélekkel
Gyetvai Judit, a Losonci Kármán József Alapiskola  

és Óvoda pedagógusa,  

a 2012. évi  Vankó Terike-díj jutalmazottja.

pre predškolskú výchovu – Iskoláskor Előtti Nevelés Társulása), 
szervezett már nemzetközi óvodapedagógiai konferenciát,óvodai 
módszertani nyitott napokat, szakmai előadásokat. Őt magát is 
szívesen hívják konferenciákra, szakmai napokra, tapasztalatok, taná-
csok átadása, segítségnyújtás céljából. Mindennapi óvónői munkája 
mellett nagyon aktív, tartalmas közösségi életet él. Nevéhez fűződik 
a Csiribiri játszó- és táncház Losoncon, amely hosszú ideig működött 
irányítása alatt.

A tarisznya tartalmát még sokáig lehetne sorolni, hosszú a lista.
Egy dolgot azonban még ki kell emelni Judittal kapcsolatosan: aki 
ismeri, tudja és állítja róla, hogy valódi  csapatjátékos. Nézetei között 
gyakran hangoztatja, hogy „egyedül nem megy“, minden csak akkor 
lesz sikeres, ha vannak segítők hozzá, család, barátok, kollégák, jó- és 
rosszakarók is, biztatók és kritikusok, akik mind segítik a sikerhez 
vezető utat. 

Judit, köszönjük eddigi munkádat, és a további munkádhoz sok 
sikert kívánunk! Teljen a tarisznyád minden jóval, maradj meg óvó-
nőnek szívvel-lélekkel!

Hajnovič Gabriella
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2012, a magyar 
külhoni óvodák éve
2012 februárjában kolléganőimmel, Hajnovič Gabriellával 

és Horváth Judittal egy szakmai megbeszélésen vettem részt Bu-
dapesten, melynek célja a külhoni magyar óvodák helyzetének 
felmérése volt. Bár nem tudtam, hogy ennek a tanácskozásnak 
milyen hozadéka lesz, mégis bizakodva indultam útnak. 

A megbeszélésen minden ország képviselője beszámolt az 
őket érintő problémákról, és nem vigasz, de rá kellett jönnünk, 
hogy gondjaink hasonlóak, jellegét tekintve ugyanazok: vajon 
lesz-e elég magyar anyanyelvű kisgyerek, s hogyan megtartani 
őket?  

A konzekvenciát nagyon gyorsan levonhattuk: ami igazán 
fontos, hogy színvonalas óvodáink legyenek, ehhez viszont jól 
képzett, tennivágyó pedagógusokra van szükség. 

A megbeszélésről nagyon jó érzéssel jöttem haza, mert úgy 
éreztem, nem „rólunk, nélkülünk” szeretnének dönteni arról, 
hogy mi az, ami segíthetné helyzetünket, hanem valóban a 
reális problémákra odafigyelve.

Kérések, észrevételek, ötletek sokasága hangzott el, s na-
gyon nehezen tudtam elképzelni, hogy mindebből hogyan lehet 
egy kerek egész, kíváncsian vártam hát a fejleményeket.

Érdeklődéssel és örömmel kísértük figyelemmel az óvodai 
foglalkozásokat a szórványvidékeken Tímár Böskével és Fá-
bián Évával, kicsit sajnálva, hogy nem lehetünk mindannyian 
részesei, mert akkor még nem tudtuk, hogy módunkban lesz 
megélni, átélni ezeket a remek hangulatú foglalkozásokat, és 
egy kicsit a módszertant is ellesni.

Ezt követően pályázati felhívás jelent meg egy  siófoki to-
vábbképzésre. Sok idő nem volt a gondolkodásra, mérlege-
lésre, de a gazdag program kínálatát olvasva az elszántabb 
óvónők azonnal éltek a lehetőséggel. 

Siófokon  szívélyes fogadtatásban volt részünk, olyan kö-
rülményeket biztosítottak számunkra, amilyenre gondolni sem 
mertünk volna, s bátran állíthatom, hogy ilyen színvonalas 
ellátást, ennyi odafigyelést még egy továbbképzésen sem kap-
tunk, már-már zavarba ejtőnek éreztük, hogy mindezt megér-
demeljük.

A program színes és gazdag volt, olyan tartalommal, té-
mákkal, amelyek valóban fontosak a modern pedagógiában, 

s meglepődve tapasztalhattam, hogy minden területet érin-
tettek, amiről azon a bizonyos megbeszélésen szó esett.  Volt 
szó többek között tehetséggondozásról, projektpedagógiáról, 
ökoszemléletű óvodákról, óvoda–iskola átmenetről, család 
és óvoda kapcsolatáról, de néphagyományokról és dráma-
pedagógiáról is. Megismerkedtünk a meseszövés módszerta-
nával és a Tímár-módszerrel. Kiválóan ötvözték az elméletet és 
gyakorlatot. Mindezek mellé módszertani könyveket, CD-ket, 
DVD-ket kaptunk, amit örömmel hoztunk haza, egyrészt, hogy 
beépíthessük a gyakorlatba, másrészt, hogy ízelítőként meg-
mutassuk azoknak a kolléganőknek, akik nem vettek részt a 
továbbképzésen.

Most már tudom, hogy sikerült a sok ötletből, kérésből 
egy kerek egészet alkotni, amiért elismeréssel és köszönettel 
adózom a szervezőknek. 

Az egyhetes továbbképzésről fáradtan ugyan, de mégis 
feltöltődve, megerősödve, új ismeretekkel, kapcsolatokkal gaz-
dagodva tértünk haza, bízva abban, hogy mindezeket kamatoz-
tatni fogjuk munkánk során. 

Köszönjük mindazoknak, akik felismerték, hogy a határon 
túli magyarság megtartásában központi szerepe van az óvo-
dáknak és munkájukkal segítik a külhoni magyar óvodákat, 
óvónőket.

Berky Angelika

 n Az elnöki asztal: Pék László, az SZMPSZ elnöke üdvözli a 
minisztériumi vendégeket

 n Pap János: Humor az óvodában  n F. Lassú Zsuzsa: Együttműködési lehetőségek ...
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2012. október 13-án születésnapot ünnepelni gyűltünk össze, 
hogy újra megtöltsük a buzitai kultúrházat. Születésnapot, de nem 
hagyományost, mégis a hagyományokról szólót! Tízévesek lettek 
csoportjaink, a Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes és a Buzitai 
Citerazenekar!

Amikor visszagondolok a születésre, a csoportok alakulására, 
olyan, mintha csak tegnap lett volna! Filmként pörögnek az emlékek, 
a helyszínek, a próbák, fellépések, sikerek öröme. Ez a tíz év azt bi-
zonyítja, hogy minden lehetséges, amit az ember, egy közösség, egy 
csapat nagyon szeretne! 

Az indulásnál óriási szerencsénk volt, hiszen rátaláltunk a meg-
felelő emberekre, a Kupec házaspárra, Andreára és Misire, akik tu-
dásukkal, hozzáállásukkal, példamutatásukkal irányították a gyere-
keket. Görcsös Jánosra, a citerások Jani bácsijára, aki kedvességével, 
közvetlenségével, pedagógiai módszereivel szerettette meg a cite-
ramuzsikát. Az eltelt évek alatt sikerült új embereket is elcsábítani 
erre a munkára, melynek igazi jutalma a csoportvezetők számára 
a gyermekek mosolya, öröme, a fellépések tapsai, az elismerő okle-
velek, amelyek nem mérhetők anyagiakban, csak érzelmekben! Ilyen 
elhivatott vezetők Bacso Alexandra, iskolánk pedagógusa, Kupec 
Zsófia, Nagy Dominik és Mohňanský Veronika, volt Kelepelősök. 

Ehhez a munkához, az elért sikerekhez hozzájárult a község ve-
zetésének pozitív hozzáállása és segítsége, a Csemadok lelki támoga-
tása, a szülők biztatása, a támogatók adományai. 

Gyönyörű eredményeket tudhatunk magunkénak, hiszen or-
szágos és nemzetközi szinten tudnak rólunk, ismernek minket, szá-
mítanak ránk! 

Azt mondják: „A hagyomány mélységes mély kút: az emberi élet 
forrása. Az ember csak e kút vizével betöltekezve lehet azzá, amivé 
lennie kell.“

Gyermekeink, táncosaink, citerásaink meríthettek ebből a mély 
kútból, megízlelhették vizét, megtapasztalhatták, hogy ebben a 
kútban rejlő víz tiszta, minden káros anyagtól mentes, vize hűsít, 
erősít, tartást, tudást, emberséget, magyarságot ad!

Őket ünnepeltük, néptáncosainkat és citerásainkat, akik 10 éve 
teszik szebbé ünnep- és hétköznapjainkat! Ez a nap mindannyiunk 
számára igazi ünnep lehetett.

Voltak vendégcsoportjaink is: a Dernői Kincskeresők Néptánc-
csoport, az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes, valamint a Szikes 
zenekar Nyíregyházáról, akik velünk  együtt ünnepeltek.

Ezen a felejthetetlen ünnepségen mindannyian meríthettünk 
abból a mélységes mély kútból, amely az emberi élet forrása!

Mohňanský Csilla

Tízévesek lettünk!

 n A nagy csapat: citerások, táncosok, csoportvezetők  n A Kelepelők Gyermek Néptáncegyüttes

 n A Buzitai Alapiskola citeracsoportja és az utánpótlás citeracsoport n A tízéves Buzitai Citerazenekar
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A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége és a társ-
szervezők ennek a hívó gondo-
latnak a jegyében tisztelegtek 
Móricz Zsigmond halálának 
70. évfordulójára emlékezve. 
A tanári konferencia, melyre 
százan mutattak érdeklődést, 
Rozsnyó és Sárospatak helyszí-
neken zajlott 2012. november 
23–24-én, és 25-én tartalmas 
tiszaháti tanulmányúttal zá-
rult.

A szervezők a konferencia 
céljaként a következőket je-
lölték meg:

Mindenekelőtt tisztelegni 
akartak Móricz zsenialitása, 
nagysága és igazlátása előtt. 
A konferenciával bizonyítékot 
akartak adni nemzeti nagyjaink 
megbecsülésének. Megismer-
tetni a magyar szakosokat a 
legújabb Móricz-kutatásokkal, 
tekintettel a Napló(k) (2010, 
2012) megjelenésére, a móriczi 
életmű feltárására, újrafogal-
mazására.

A szervezők Gömör szí-
vében meg akarták mutatni 
Móricz és Gömör kapcsolatát 
különös tekintettel Holics Eu-
génia Janka és Bandika sírja, a 
Rozsnyó ihlette írások kapcsán 
a helyi értékek tudatosítása, a 
regionális identitástudat izmo-
sítása céljával. Az ideológiáktól 
mentes új Móricz-kép kiala-
kítása a konferencia üzenetei 
között szerepelt. Izgalmas 
feladatnak bizonyult a móriczi 
életmű tanításának megvita-
tása a szlovákiai magyar alap- 
és középiskolákban.

A konferencia szervezőinek 
nagy kihívást jelentett a cé-
loknak való megfelelés. Szilágyi 
Zsófia Móricz-kutató vállalta 
a fővédnökséget, segítve ezzel 
tartalmilag és szervezésileg is 
a konferencia megálmodóinak 
feladatát.

A konferencia üzenetét két 
Móricz-idézet foglalja össze a 
legjobban, ami a hívó gondo-
latként is szolgált:

„Itt vagyunk itthon, Európa 
kellős közepén…“ – tükrözi az 
író anyanyelvének szeretetét, 

„Itt vagyunk itthon, Európa kellős közepén…”

 n A konferencia résztvevői Kölcsey sírja előtt, Szatmárcsekén

kitűzi a magyarság helyét a 
glóbuszon. A másik: „… az Írás 
nekem fontosabb … az egész 
életnél. … az Írás a virág,…“ Az 
Írás, így nagybetűvel, jelentette 
az ember, az író életét, élete 
értelmét, mindennapjai külde-
tését, célját, küzdelmeit, sorsát.

A konferencia neves elő-
adói, a téma szakértői, kutatói 
voltak: Szilágyi Zsófia (MTA 
TKI), a Móricz Zsigmond 
Társaság elnöke, Cséve Anna 
gyűjteményi igazgató (PIM), 
Tverdota György nyugalma-
zott tanszékvezető (ELTE), 
Gintli Tibor  tanszékvezető 
(ELTE), Takács Miklós, Ba-
ranyai Norbert  egyetemi ad-
junktus (Debreceni Egyetem), 
Onder Csaba irodalomtörté-
nész (Nyíregyházi Főiskola), 
Hamar Péter irodalomtörté-
nész (Fehérgyarmat), Szarvas 
Melinda doktorandusz (ELTE), 
Tardy Anna egyetemi hallgató 
(ELTE), Fenyő D. György tanár 
(ELTE, Radnóti M. Gyakorló 
Gimnázium).

A konferencia mintegy 100 
résztvevője istentisztelettel 
emlékezett a mélység és a fel-

emelkedés gondolatával Mó-
ricz Zsigmondról a rozsnyói re-
formátus templomban. A helyi 
temetőben Tóth Sándor és a 
református alapiskola tanulói 
Bandika sírjánál felidézték az 
író és felesége, Holics Janka 
kötődéseit a gömöri városhoz, 
tájhoz, emberekhez.

Szilágyi Zsófia Kutya 
nehéz című előadásában a 
készülő, új szempontokat 
figyelembe vevő Móricz-mo-
nográfia elkészítésének nehéz-
ségeiről szólt. Előadása címét 
Esterházytól  kölcsönözte 
(Harmonia celestis): „Kutya 
nehéz úgy hazudni, hogy az 
ember nem ösmeri az igaz-
ságot.“ Mindez igaz a móriczi 
életműre, mert a feltáratlan 
anyag 70 év távlatából csak 
most kutatható teljes egé-
szében. Az író-előadó munkája 
során szembesült azokkal a 
kérdésekkel, melyek megvála-
szolása kielégíti a Móricz kora, 
élete és életműve iránti érdek-
lődőket.

Cséve Anna Móricz Zsig-
mond Naplóiról szólt hitelesen, 
lévén azok sajtó alá rendezője, 

gondozója, alapos ismerője. 
A Naplók rendszerességgel 
1924–1942 között íródtak. 
1924-ben a Búzakalászhoz írott 
bejegyzésekkel kezdődtek . 
Ugyanezen év decemberében 
Móricz már tudatosan írja nap-
lóját. A műfajt az élethelyzet 
hozta létre. A Holics Jankával 
kötött házasság kiürülése és a 
Simonyi Mária iránt fellobant 
égető szerelem adta a napló 
mindennapi beírásainak té-
máját. Együtt olvasva a Naplót 
a regényekkel felejthetetlen 
élmény Móricz felfedezése. Így 
érint meg bennünket Móricz 
szelleme, így adódik össze 
ember és író.

Tardy Anna előadása szer-
vesen kötődött a Naplókhoz 
a Tükör-kötetek révén. Ez a 
Móricz kézirat I–IX. kötet szö-
vegek gyűjteménye, melynek 
nagy része magántulajdonban 
van, illetve az Országos Szé-
chényi Könyvtár, a Borda 
Antikvárium, Kiss Ferenc és 
a PIM tulajdonát képezi. A 
Tükör kilenc kötete 1914–15-
ben keletkezett, 1914 decem-
berében már négyezer oldalt 
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tartalmazott. A Tükör-köte-
teket Móricz a kései olvasónak 
írta írókról, művészekről, akik 
az író közvetlen hatáskörében 
mozogtak, és a kor ismert 
személyiségei voltak. A Tükör-
kötetekkel együtt (akár nélküle 
is) lesz teljes az írói kép, be-
pillanthatunk az alkotás titkos 
műhelyébe.

Tverdota György Áldott 
ínség, magyar élet című elő-
adásában a Móricz pályáját 
végigkísérő, műveinek gyakori 
motívumaként (Hét krajcár, 
Árvácska, …) megjelenő témát 
fejtette ki a relatív ínség – er-
kölcsi defektus párhuzamba 
állításával. Szemléltetésül a 
Tündérkert, a Rokonok, Az 
asszony beleszól című Móricz-
műveket boncolgatta, állította 
párhuzamba az ínség és a 
gazdagság fogalompárokat, ki-
emelve, hogy a férfi-nő viszony 
mögött tapintható a megrajzolt 
látlelet a szegénységről.

Gintli Tibor Az anekdota 
újrahasznosítása Móricz pró-
zájában c. előadásában az író 
prózai nyelvezetét vizsgálta. 
Móricznál az anekdota élő és 
termékeny műfaj, stílusszí-
nezés és ráérős narráció. Erre 
példaként a Nem élhetek mu-
zsikaszó nélkül című művet 
idézi, ebben éri tetten a mik-
száthi műfajt. Ahogyan Czine 
Mihály fogalmaz: „Ebben a 
műben Mikszáth és Móricz 
egy-két órácskára kezet fog 
egymással.” Móricz kezén 
az anekdota megfinomodik, 
alakjai kilépnek az adomasze-
rűségből. A szöveg erotikus vo-
nása: a vágy finom ábrázolása, 
amely mozgatja a fiatalokat 
egymás felé, mindez intimi-
tásba csomagolva. A regény a 
vitalitás narratívája.

Takács Miklós Juluka mo-
nológja: a Rab oroszlán egy kü-
lönös részletéről című előadá-
sában az austini beszédaktus 
került a figyelem látószögébe, 
melyből a performáció a lé-
nyeg. Szerinte a nyelvhasználat 
nem egyszerűen a cselekvés 
irányítója, hanem maga a cse-
lekvés is. Juluka monológja a 
párbeszéd funkciója felől köze-
líti meg a regényt.

Végül az előadó, elemezve 
a Vágrándy és Juluka mono-

lógját, feltette a kérdést: minek 
is vagyunk a rabjai? – A nyelv és 
retorika, a szerelem és Móricz 
rabjai is vagyunk egyszerre.

Onder Csaba Az újraírt 
Móricz c. előadásában Móricz 
műveinek a kortárs magyar 
irodalomra tett hatását, utó-
életét vizsgálta a Nyíregyházi 
Móricz Zsigmond Színház 
előadása kapcsán. A színház 
2009-ben ünnepelte fennállá-
sának 130. évfordulóját. Ebből 
az alkalomból három kortárs 
szerzőt kértek fel egy-egy mű 
megírására, kortárs magyar 
dráma és Móricz témában. Az 
előadó a három darab útját, 
sorsának alakulását tárta fel, 
illetve a Móricz örökösöknek 
a kortársdarabokhoz való vi-
szonyulásáról adott tanulságos 
összefoglalást.

Hamar Péter Móricz és a 
film c. előadása az író és más 
társművészetek, jelesül a film 
kapcsolatát foglalta össze. Mó-
riczot élénken foglalkoztatta a 
mozgókép-kultúra. Elfogadta 
az új esztétikai közeget, nem 
fényképezett színházat látott 
a filmben, hanem az új mű-
fajt. Felismerte a képek jelbe-
szédét, a képek kiemelésének 
üzenetét. Először 1934-ben, a 
Sári bíró készült el filmen, amit 
1936-ban a Deésy Alfréd ren-
dezte Nem élhetek muzsikaszó 
nélkül követett, majd Székely 
István a Légy jó mindhalálig 
első változatát vitte celluloid-
szalagra. Életében egyik film 
sem hozta meg Móricz szá-
mára a sikert, azt érezte, meg-
hamisították írói szándékát.

Szarvas Melinda Móricz 
és a Vajdaság című előadásában 
összefoglalta az író életmű-
vének hatását a Trianon után 
elszakított Délvidéken. Móricz 
érzékenyen reagált Trianonra, 
szerinte a kulturális autonómia 
létrehozása a megoldás az ön-
sajnálat helyett, a Sarló-moz-
galmat tekintette példának. Az 
elszakadt nemzetrészek íróit a 
szellemi építkezésre buzdítja, 
amikor megfogalmazza, hogy 
nem Budapestre kell figyelni, 
hanem saját magukra, a saját 
kulturális igényeiket kell meg-
fogalmazni és megvalósítani. 
A vajdasági alkotóknak mind a 
Nyugat, mind a Kelet Népében 

publikálási lehetőséget bizto-
sított.

Baranyai Norbert előadá-
sában, ami A szenvedéstől a 
megváltásig (Szakrális nyelv 
és bibliai motívumok a köz-
oktatásban szereplő Móricz-
szövegekben) címet viselte 
a Légy jó mindhalálig és az 
Árvácska regényeket vizsgálta 
abból a szempontból, helyük 
van-e magyar közoktatásban, 
értik-e, érthetik-e a tanulók ezt 
a világot, Móricz bibliai nyel-
vezetét. Az előadó leszögezte, 
hogy a Légy jó mindhalálig 
Móricz-mű nehézkes, nem 
teljesen ifjúsági regény. Az 
Árvácska tanítását az előadó 
csakis középiskolában ajánlja, 
a megrendítő élményt az álta-
lános iskolások nem értik, nem 
tudják feldolgozni.

Fenyő D. György Móricz 
Zsigmond tanítása című inter-
aktív előadása teljesen a gya-
korlatra épített. Az előadó 12 
Móricz-mű alapján készített 
tanórai foglalkozást. A feladat 
lényege: a művek első és utolsó 
mondata alapján fel kellett is-
merni a műveket (cím). Az első 
és utolsó mondatokban jelen 
volt a kezdet és a vég, sűrítve 
az egész mű. A résztvevők cso-
portokban megbeszélték a Mó-
ricz-művek üzenetét.

Az előadásokhoz kötődő 
kérdések perceiben és óráiban 
a résztvevők kérdései arra irá-
nyultak, hogy:
– miért nincs jelen a konfe-

rencián előadóként hazai 
egyetemeink magyar 
tanszékéről egy Móricz-
kutató sem;

– amikor a Móricz-kánon 
tanításáról szó esett, 
hiányoztak a hazai tan-
tervkészítők, akikkel meg 
lehetett volna beszélni, 
mely Móricz-műve(ke)t 
lehet (miért, hogyan taní-
tani) besorolni az alap- és a 
középiskolai tananyagba, a 
tanulók életkori sajátossá-
gainak megfelelően, illetve 
hogyan kell a műveket 
megközelíteni módszer-
tani szempontból (főleg 
a kompetenciafejlesztést 
figyelembe véve);

– Móricz olvasásának aktu-
alitása a relatív ínség mai 
megítélésében.

Ambrus Ferenc a Rozsnyói 
Könyvkuckó vezetője Szilágyi 
Zsófiával beszélgetve Móricz 
és Gömör kapcsolatát fejte-
gette. A beszélgetés közelebb 
hozta a hallgatósághoz a kutató 
érdeklődését és elkötelezett-
ségét Móricz iránt.

Ádám Zita zárszavában 
összefoglalta a konferencia 
üzeneteit, kezdve a mottóul 
választott két gondolattal, 
bezárva Móricz szelleme meg-
ismerésének fontosságával. 
Minden Móriczról szóló írás 
visszavezet a műveihez: olvasni 
kell, tisztelni kell, tanulni kell 
tőle, mert érdemes.

A vasárnapi tanulmányút 
első állomása Tákos volt, ahol a 
konferencia résztvevői megte-
kintették a „mezítlábas Notre-
Dame-ot, gyönyörködtek a 
77 éves Erzsike néni szellemi 
frissességében, anyanyelve 
tisztaságában, kifejezőkészsége 
gazdagságában. Nagyarban 
megszemlélték a Luby- és a 
Kende-kastélyt. Szatmárcsekén 
a csónakfejfás temetőben a 
Himnusz eléneklésével tisz-
telegtek Kölcsey sírja előtt. 
Tiszacsécsén, Túristvándiban, 
Milotán megszemlélték a Mó-
riczcal kapcsolatos emlékhe-
lyeket. A tanulmányút kiváló 
kalauza a Tiszahát és Móricz 
szakavatott ismerője, Hamar 
Péter irodalomtörténész volt.

Így ért össze tanulás és él-
mény egy rövid időre, amikor 
nem tudatosult az idő múlása 
a látvány és a megtapasztalás 
mögött.

Tartalmas ,  élménydús 
három nap volt. Alkalmas a 
tanulásra, utazásra, barátko-
zásra, eszmecserére, mindarra, 
ami érdemessé teszi a pedagó-
gust az értelmiségi szerepre.

Üzenetül a móriczi gon-
dolat: a közösség felemelése 
érdekében való gondolkodás, 
az elvégzett munka, a biztatás, 
a tevékeny élet épüljön be 
mindennapjaink tevékenységei 
közé!

Ádám Lilla
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A népszámlálás eredmé-
nyeinek elemzése, a kisebb-
ségek jogállása, gazdasági 
érvényesülése és a civil szféra 
ereje voltak a Szlovákiai Ma-
gyarok Kerekasztala éves 
konferenciájának fő témái.

Az idei eseményt Ko-
máromban rendezték meg 
pénteken és szombaton, 
október 26-án és 27-én. Az 
ernyőszervezetként működő 
intézményébe idén 104 szlo-
vákiai magyar civil szervezet 
jelentkezett.

A konferencia első napja 
a komáromi Selye János Gim-
názium aulájában került meg-
rendezésre. Ezen a nyitott 
napon a szlovákiai magyar fel-
sőoktatás és a közelmúltban 
lezajlott “Ki a magyar?” vita 
voltak a legfőbb témák. A 
rendezvényen Komzsík Attila, 
a nyitrai Konstantin Filozófus 
egyetem Közép-európai Ta-
nulmányok Karának dékánja 
és Csiba Péter, a Selye János 
Egyetem rektorhelyettese is 
előadott. Komzsík elmondta, 
hogy a szlovákiai magyar 
felsőoktatásnak meg kell 
határoznia, milyen lesz a tár-
sadalmi szerepvállalása, mi a 
célja. Az előadásokon elhang-
zottak a felsőoktatás és az 
ifjúságpolitika legfontosabb 
kérdései, mint a piacképes 
képzések biztosításának 
módja, vagy a fiatalok jövő-
képének, identitásának kér-

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala  
V. országos konferenciájának összefoglalója

dése is. Szintén az identitás 
témájával foglalkozott a “Ki 
a magyar?” vita. A hazai saj-
tóban lezajlott diskurzusban 
a szlovákiai magyar értelmi-
ségiek írták le véleményüket 
a témában. A konferencián 
a vita eredményeit össze-
gezték, de az tovább folyik a 
kerekasztal weboldalán és az 
Új Szó hasábjain.

A konferencia második 
napján, mely már a komá-
romi Tiszti Pavilonban zajlott, 
Tokár Géza, a Kerekasztal 
szóvivője beszámolt a szer-
vezet éves tevékenységéről. 

mozdultak el. Öllős László 
politológus, egyetemi ok-
tató szerint a dokumentum 
valóban a minimumot tar-
talmazza, tehát azt, amiből 
nem lehet elhagyni semmit. 
Meg kell határozni azokat a 
körülményeket, melyek kö-
zött a megfogalmazott célok 
megvalósulhatnak és a civil 
szférának ellenőriznie kell az 
egyezmény betartását. Tokár 
Géza, a Kerekasztal szóvi-
vője a kisebbségi minimum 
gyakorlatba ültetésében a 
politikai képviselet felelős-
ségét hangsúlyozta. A doku-
mentum megvalósításához 
civil összefogásra, valamint a 
politikai pártokkal való közös 
munkára van szükség, hiszen 
ez utóbbiaknak is elemi érde-
keit képezik a megfogalma-
zott célok – mondta Tokár.

A dokumentum tartalma 
és elfogadásának mechaniz-
musa komoly vita tárgyát 
képezte. Néhányan elégedet-
lenségüket fejezték ki a mini-
mummal, és annak elfogadási 
folyamatával kapcsolatban. 
A Kerekasztal Koordinációs 
Bizottságának tagjai azonban 
már korábban megismerték, 
miként zajlott a Kerekasztal, 
az MKP és a Híd közti egyez-
tetés, a jövőben pedig rend-
szeres lesz a tagszervezetek 
felé irányuló kommunikáció. 
Érdemben három észrevétel 
hangzott el az Alapdoku-
mentummal kapcsolatban, 
ezeket a tárgyalóbizottság 
tagjai megválaszolták. To-
vábbi felvetés nem volt. Ezzel 
a konferencia elfogadta az 
Alapdokumentumot, és a 
továbbiakban az ebből követ-
kező feladatokról volt szó.

Az Alapdokumentum tar-
talmazza a szlovákiai magyar 
önkormányzatiság alapelveit 
is,  melynek konkrét tör-
vénytervezetbe öntött for-
máját Fiala-Butora János (A 
Kerekasztal jogásza és a Har-

vard egyetem munkatársa) 
ismertette. A kisebbségek 
jogállásáról szóló törvényter-
vezet elkészítését társadalmi 
vita előzte meg. Fiala el-
mondta, hogy a vitában felme-
rült pontok közül pontosan 
melyeket tudták integrálni a 
tervezetbe. Így az oktatási, 
és a kulturális önkormányza-
tiság, vagy az alkotmányos és 
a nyelvi egyenlőség bekerült 
a dokumentumba. A területi 
alapú önkormányzatiság 
kapcsán elhangzott, hogy 
olyan esetben kell ezt az 
elvet alkalmazni, amikor azt a 
valós helyzet indokolja. Ilyen 
például a régiók gazdasági 
önrendelkezése.

A közelmúltban a magyarokat 
képviselő politikai pártok és a 
Kerekasztal megállapodott a 
szlovákiai magyar alapdoku-
mentumban. A konferencián 
most továbblépés történt 
ehhez a dokumentumhoz 
képest,  hiszen az egyes 
szervezetek a konkrét ten-
nivalók meghatározása felé 

E nyáron megalakult a 
Kerekasztal gazdasági bizott-
sága is. A kezdeményezés a 
szlovákiai magyar közösség 
gazdasági érdekérvényesí-
tését szeretné szakmai ala-
pokra helyezni. A munkacso-
portot bemutató Antalík Imre 
közgazdász, egyetemi tanár 
az előadásának az “Élhetőbb 
országot!” jelszót adta, vala-
mint bemutatta a bizottság 
működési keretrendszerét. A 
jövőben a régió konkrét gaz-
dasági problémáira szeret-
nének szakmai megoldásokat 
nyújtani. A munkacsoport a 
régiófejlesztési ügynökségek 
képviselőit is bevonja a tevé-
kenységébe.

 n Bara Zoltán

 n Király Zsolt

 n a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 5. éves konferenciája
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Gyurgyík László demog-
ráfus a 2011-es népszámlálás 
e r e d m é n y e i t  e l e m e z t e , 
melyeket a közelmúltban 
térképeken is ábrázoltak a 
Kerekasztal szakemberei. 
A vizualizáció világosan mu-
tatja, hogy a nyelvhatáron 
és a nagyobb városokban 
jelentős mértékű az asszimi-
láció. Gyurgyík a népszámlá-
lási adatok ismeretében el-
mondta, hogy a nemzetiséget 
nem megjelölő emberek 
aránya a magyar falvakban 
alacsony volt, ám például 
Kassán kiugróan magasnak 
mutatkozott. A konferencián 
átadták a Civil-díjat, melyet 
Žák-Malina Hedvignek és 
Roman Kvasnicának ítéltek 
oda.

Petőcz Kálmán ember-
jogi szakértő előadásában 
az alkotmányos keretekről 
és oktatásügyről beszélt. 

az igény, hogy a Kerekasztal 
foglalkozzon az oktatás prob-
lémáival és kihívásaival is.

Az elmúlt időszakban 
nagy közérdeklődés követte 
a civil szféra nyelvhasználati 
jogok érvényesítése érde-
kében indított kezdeménye-
zéseit. Így a konferencia egyik 
fontos témáját a magyar 
nyelvhasználat szlovákiai 
állapota adta. A témában 
Boldoghy Olivér adott elő. 
Említette a komáromi kórház 
magyar feliratának esetét, 
amikor az egészségügyi 
intézmény civil nyomásra 
kényszerült a „Kórház” felirat 
kihelyezésére. Erre egyéb-
ként törvény is kötelezi. 
Bemutatta még a „Fontos 
vagy!” mozgalmat, amely a 
gazdasági szférát igyekszik 
arra motiválni, hogy a szlovák 
mellett a magyar nyelvet is 

Megmaradásunk 
záloga

2012. okt. 27-én tartotta 
a  S z l o v á k i a i  M a g y a r o k 
K e r e k a s z t a l a  ( S Z M K ) 
nevű civil ernyőszervezet 
Révkomáromban az 5. éves 
konferenciáját, amelyen a 
Pedagógusfórum is képvisel-
tette magát.

A Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala aktívan és napi 
szinten jelen van a felvidéki 
magyar írott és elektronikus 
sajtóban, éppen ezért, nincs 
értelme itt taglalni, hogy mi is 
konkrétan a Kerekasztal. Aki 
még esetleg nem hallott erről 
a kezdeményezésről, az láto-
gasson el a www.kerekasztal.
org weboldalra és ott minden 
technikai kérdésére választ 
talál.

Sokkal  érdekesebb a 
MIÉRT.  Régi és bölcs mondás 
tartja: egységben az erő! Ezt 
kívánja elérni a Kerekasztal is, 
hisz soraiból kitiltja a politikai 
pártokat, azaz napjaink leg-
megosztóbb tényezőjét. Nem 
állásfoglaló, hanem csak köz-
vetítő szerepet vállal a politika 
játékporondján. Dinamikusan 
fejlődő és megújuló tagsá-
gának évente meg kell erő-
sítenie részvételi szándékát. 
Jelenleg 104 felvidéki magyar 
civil szervezet tagja – ön-
kéntes módon – a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztalának. 
Több mint demokratikus 
elgondolás, de vajon műkö-
dőképes-e a való életben? 
Az érdekünk az, hogy csupa 
kompromisszumra kész és 
együttműködésre vágyó szer-
vezet képviselője üljön ott, 

annál az asztalnál, ahol a fel-
vidéki magyarság problémáit 
próbálják megfogalmazni és 
orvosolni. Megmaradásunk 
záloga, hogy az idő igazolja a 
Kerekasztal alapjául szolgáló 
elgondolást és fel tudja sora-
koztatni az egység zászlaja 
alá a sokféle érdeknek és 
célnak alárendelt tagságot.

A Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala nemcsak a szer-
vezeteket szólítja meg, hanem 
az egyéneket is bevonja a 
közös gondolkodásba. Elég 
csak egy jól irányzott kérdés. 
A kollektív szellemi munkára, 
közös gondolkodásra sarkalló 
„Ki a magyar?” kérdésnek 
sokféle megközelítése és 
értelmezése lehet, melynek 
kapcsán sok elgondolkodtató 
írás született. Személy sze-
rint egyben teljes mértékben 
biztos vagyok: magyarul be-
szélek, magyarul álmodok, 
magyarul alkotok és magyarul 
szeretek. Részemről –bárki 
bármit mond– én magyar va-
gyok, és pont.

-Judka-

Elmondta, hogy az oktatás 
átalakítását az ENSZ gyer-
mekjogi egyezményeire kell 
alapozni, erre kell hivatkozni, 
hiszen ezt Szlovákia elfo-
gadta. A magyar nyelvű köz-
oktatás problémái hosszabb 
diskurzus témáját képezték. 
Felmerültek a pedagógus-
képzés problémái is, mint pél-
dául az, hogy az egyetemek 
nem készítik fel a szlovák 
nyelvet oktató tanárokat 
arra, hogy miként oktassanak 
nem szlovák anyanyelvű 
diákoknak szlovák nyelvet. 
Ezek mellett az iskolahálózat, 
a tankönyvek, valamint az 
oktatási rendszer egyéb kér-
dései is terítékre kerültek. 
A konferencián elhangzott 

használja. Felmerült még a 
vasúti kétnyelvűség ügye is. 
Ennek megvalósulására, a 
Kétnyelvű Dél-Szlovákia – 
Dvojjazyčné Južné Slovensko 
aktivistáinak akciója nyomán, 
A. Nagy László ígéretet adott. 
Az ígéret megvalósítására 
azonban az anonim aktivisták 
állomásfelújítása után több 
hónappal sem került sor.

A Kerekasztal további tár-
sadalmi vitákat készül beindí-
tani, például az oktatás, vagy 
a szociális ügyek témájában. 
Az év folyamán a további te-
vékenységről a Koordinációs 
Bizottság, illetve a szóvivő 
fog beszámolni.

forrás: www.kerekasztal.org

 n A Pedagógusszövetséget Pék 
László elnök képviselte a 
konferencián

 n A konferencián a modern technikának is nagy szerepe volt
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Ezzel a mottóval már nyolcadik alkalommal hirdette meg 
a SZMPSZ galántai Regionális Pedagógiai Központja a re-
gionális értékeket kutató diákok országos konferenciáját. 
Az idén november 7–8-án valósult meg a maratoni sorozat 
Dunaszerdahelyen, közel 60 csapat részvételével. Szanyi Mária 
koordinátor üdvözölte a megjelenteket, s örömmel állapította 
meg, hogy az érdeklődés a konferencia iránt évről évre nő. 
Lassan a teremgondokat is másképp kell szervezni. Miután be-
mutatta a zsűrit – melynek tagjai Pék László, az SZMPSZ elnöke, 
Varga Zsuzsanna, a Komáromi Pedagógiai Módszertani Köz-
pont munkatársa és Végh László, a somorjai Fórum Intézet igaz-
gatója voltak –, átadta a szót Pék Lászlónak.

A Pedagógusszövetség elnöke a résztvevők változatos ne-
vein elgondolkodva megjegyezte, hogy a nevek is mennyire 
változnak. A régiek elhalványulnak, ritkábban kapják az újszü-
löttek, sok család a modernebb nevet választja gyermekének. 
Tehát a világ változatossága a névhasználatban is megjelenik. 

A sok jelentkező csapat azt sugallja, hogy a fiatalok a múlttal 
is tudnak mit kezdeni. A beérkezett munkák témái nagyon válto-
zatosak, érdekesek, s a kutató diákoknak és közvetlen környe-
zetüknek is nagyon fontosak. A meglelt régiségek általuk meg-
újulnak, mint a tudós szeme alatt az anyag a mikroszkópban. 

Amikor egy fiatal elhatározza, hogy utánanéz bizonyos dol-
goknak, az elrejtett kincset vagy a múlt példáit kibontja, felfe-
dezi, ezáltal részese  lesz a dolgok jobb megértésének, a múlt 
titkai felderítésének. Ezek az értékek erősítenek mindannyiunkat, 
s az ifjú előadók által beépülnek a jövő építésébe is.

Ezen gondolatok után következtek a bemutatók. Az iskola-
történettől kezdve a falu- és várostörténeti összefoglalók mellett 
a települések híres szülöttein túl a helyi szokások, hagyományok 
ápolása, kalandoztak az ipari létesítmények nyomában és a 
sport- és kulturális élet egy-egy kis szegletét varázsolták a hall-
gatóság elé a tanulók. Voltak, akik először álltak ilyen közönség 
előtt, de számos diák már a kezdetektől fogva résztvevője a 
konferenciának. 

*A konferencia az SZK Kormányhivatala Nemzeti 
Kisebbségek Kultúrája 2012 program pályázatából, vala-
mint Nagyszombat megye, a Balassi Intézet és Tóth Attila 
vállalkozó támogatásával valósult meg. Bauer Edit, európai 
parlamenti képviselő pedig az utóbbi években rendszeresen 
meghívta Strasbourgba a konferencia rendszeres résztvevői 
közül a legjobbakat. 

Köszönet érte! 
Szanyi Mária

Összefoglaló az idei diákkonferenciáról *

„Akármerre jársz-kelsz a világban,  
mindig a szülőházadban melegedj...”

(Móra Ferenc)

Végh László felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy a hely-
történeti kutatásokban az utóbbi két évtizedben ún. „csendes 
forradalom” megy végbe. 1990 után robbanásszerűen meg-
nőtt az ilyen témájú kiadványok száma. Felélénkült az érdek-
lődés a helytörténet iránt. A Kincskeresők  azóta mozgalommá 
vált, s szívből gratulált a szervezőknek és mindenkinek, aki e 
nemes kutatásnak részese. A változatos és színvonalas munkák 
azt bizonyítják, hogy a gyerekek a felkészítőik segítségével profi 
módon nyúlnak a témákhoz.

 Az estig tartó konferencia után a felkészítő pedagógusok 
megbeszélést tartottak a helyi értékek oktatásáról, annak lehe-
tőségeiről, ill. elhangzottak könyv- és segédanyag-bemutatók 
is. Több jó ötlet is elhangzott, melyet érdemes lesz szakmai kö-
rökben is megvitatni.

Másnap folytatódott a színes előadássorozat. Délután volt a 
díjkiosztás és az oklevelek átadása.

A zárszóban Szanyi Mária köszönetét fejezte ki valamennyi 
résztvevőnek, felkészítőnek, támogatónak. Azon meggyőződé-
sének adott hangot, hogy sokan már úgy mennek haza, hogy 
újabb témákat találtak, s új terveket szövögetnek. S így való-
jában nincs is vége konferenciának, hanem folytatódik otthon 
a „kincskeresés”.

Továbbá, kérte az intézmények képviselőit, hogy a jövőben 
adjanak lehetőséget a tanulóknak munkáik ismételt bemuta-
tására a helyi közösségekben. Nem kellene, hogy elvesszenek 
ezek a kincsek, hanem váljanak ismertté, becsüljük meg értéke-
inket. A csapatoknak pedig javasolta, hogy kutatásaik eredmé-
nyeit tárják a nyilvánosság elé.

Mészáros Magdolna
A 12–13. oldal képei a Kincskeresők VIII. országos konferencián készültek. 

Fotó: Horváth Judit
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Kincskeresők VIII
– regionális értékeket kutató diákok konferenciája

November 7-én és 8-án a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközép-
iskola adott otthont a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
által idén már nyolcadik alkalommal megrendezett Kincskeresők – a 
regionális értékeket kutató diákok országos konferenciájának. 

A két nap alatt 53 – képekkel illusztrált, számítógépes prezentáció-
ként feldolgozott – diákelőadás hangzott el a legkülönfélébb témákról. 
Ami közös volt bennük: mindegyik az adott település, régió múltjának 
egy-egy szeletével foglalkozott. A diákok helyi szervezetek, sportegye-
sületek történetét kutatták, vagy a település neves személyiségének 
munkásságát mutatták be, némelyik előadás a népi hagyományokkal 
foglalkozott, több munka pedig a hontalanság éveit tárta fel az egyes 
településeken élők személyes tragédiáján keresztül.

A konferencia nem csak a nevében volt országos jellegű, hiszen Dél-
Szlovákia valamennyi régiója képviseltette magát. Így ismerkedhettünk 
meg a csetneki csipkével, a nagyfödémesi fociklubbal, az ipolyszakállosi 
kastéllyal – és még sok, valóban érdekes témával. Néhány iskola, ahol a 
régióismeretet tantárgyi szinten is beemelték már az oktatásba, a folya-
matos, szisztematikus munka eredményeként több előadást is hozott. 

A szakmai zsűri Szanyi Mária vezetésével mindegyik előadást külön 
értékelte, rámutatott a munka pozitív eredményeire, és figyelmeztetett 
az esetleg előforduló hiányosságokra. Utóbbiakból nem sok akadt, 
éppen ezért a zsűri is elégedett volt a diákelőadások tartalmával – 
mindegyik önálló kutatómunkán alapult, és formai szempontból is 
megállta a helyét. Ritka az olyan diákverseny, ahonnan minden részt-
vevő – tanár és diák is – elégedetten, lelkesen távozik. Nos, a Kincs-
keresők ilyen. Talán ezért kapcsolódnak be évről évre egyre többen. 
Igaz, ez nem is verseny, hanem konferencia (bár díjak nélkül is komoly 
megmérettetés), ahol az előadásokhoz bárki hozzászólhat, a diák és 
a felkészítő tanár azonnal válaszolhat a felmerült kérdésekre. S aki 
egyszer itt volt, visszavágyik, mert „megfertőződött” a helyi értékek 
kutatásával.

Hazafelé menet diákjaim is lelkesen tervezgették jövő évi témá-
jukat. A szenci gimnázium tanulóiként először vettek részt ezen a kon-
ferencián, ahogy tanárként én is. A ’90-es évek elején, galántai gimna-
zistaként kivételezett helyzetben voltam, már akkor „kincskereső” le-
hettem Szanyi Mária néprajz szakkörében. Gyűjteni jártunk, kis kuta-
tásaink az Utánpótlás füzetekben jelentek meg. Azt, hogy ez milyen 
sokat adott, igazából csak egyetemistaként tudatosítottam. Jó látni, 
hogy mára szinte mozgalommá nőtt ez a regionális múltat és hagyo-
mányokat kutató munka.

Szabó Eszter tanár,  
Közös Igazgatású MTNY Iskola, Szenc
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A Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) igazi magyar sikertörténet: az 
idestova két évtizede megrendezett országos versenyek győztesei és díjazottjai közül sokan ma 
már a világ legkülönbözőbb pontjain végeznek kutatómunkát, a fiatalabbak a tanulás mellett 
aktívan részt vesznek anyaegyetemük tudományos tevékenységében. Annak ellenére, hogy nyers-
anyagokban szegények vagyunk, tudjuk, hogy az emberi szellem a legnagyobb kincs, a tehetség 
kibontakoztatása a leggyorsabban megtérülő beruházás. Persze csak ott, ahol a tehetségeket 
erkölcsileg és anyagilag is megbecsülik. 

A hazai magyar diákok régebben csak a szlovák tudományos diákköri vetélkedőkön ve-
hettek részt, ahol – a versenykiírásból adódóan – államnyelven kellett bemutatniuk kutatásaik 
eredményét. Emiatt is nagy jelentőségű a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének azon 
kezdeményezése, hogy a magyarországi versenyekbe is bekapcsolta diákjainkat. Az anyaor-
szágbeli szervezők pedig már csaknem egy évtizede elismerték, hogy a határon túli seregszemle 
immár hivatalosan is a Kárpát-medencei döntő válogatóversenye, amelyre az egyes szakmai 
zsűrik ajánlása alapján jutnak el a legjobbak a következő év márciusában megrendezendő nagy 
seregszemlére.  

Az egykori nagysikerű amerikai filmkomédiára gondolva kimondható: ha november utolsó 
péntekje van, akkor Dunaszerdahelyen vagyunk. Tehetséges alapiskolások, középiskolai diákok, 
felkészítő tanárok, zsűritagok, mindazok, akiknek fontos szellemi épülésünk. A TUDOK vetél-

A holnap hajnalán
Az SZMPSZ-nek si-

került elérnie, hogy ebben 
az évben az SZK Oktatási 
Minisztériuma az országos 
versenyekhez hasonlóan a 
TUDOK-on sikeres diákok 
eredményeit is beszámítja 
az iskolák értékelésébe.  

(Pék László)
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A bírálóbizottság tagjai:  1. Orvostudomány-Pszichológia: Németh Margit, Bauer Győző, Karácsony Gyula
    2. Történelem, néprajz: Hrbácsek Magdolna, Nagy Attila, Zsegora Csaba
    3. Természettudományok: Tóth Gábor, Ozogány Ernő, Bánki Gyula  

Szekció Helyezés Diák/(ok) Iskola Tanár/Mentor Előadás címe

Orvostudomány, 
pszichológia

I. Fekete Viktor II. Rákóczi Ferenc AI, Gúta Mgr. Palkovics Annamária Agresszív képernyőbámulók

II. Verbók Boglárka Gimnázium, Párkány Mocsi Beáta A média hatása a fiatalokra

III. Kyparissi Vassiliki Sportgimnázium, 
Dunaszerdahely

RNDr. Kulcsár Andrea,  
Ing. Olasz András

Gyom- és  gyógynövények a 
Csallóközben

versenyen 
kívül 
sikerses

Križalkovič  
Zsuzsanna

Selye János Gimnázium,  
Komárom

Dr. Holczhei Árpád Stresszelmélet

Történelem, 
néprajz

I. Derzsi Eleonóra, Nagy 
Orsolya

Sportgimnázium,  
Dunaszerdahely

Mgr. Tóth Erika,  
Kornfeld Tibor

Kis Jeruzsálem

II. Rancsó Dorottya Tarczy Lajos AI, Hetény PaedDr. Rancsó Andrea, 
Szanyi Mária

Az azsúr kézimunka története

III. Farkas Orsolya Gimnázium, Párkány Mocsi Beáta A születés és a halál

Természet-
tudományok

I. Dálnoky Dávid Ernő, 
Balla Dávid

Czeglédi Péter Református 
Gimnázium, Léva

Dálnoky Ernő Autonóm repülő szerkezetek

II. Molnár Viktória Selye János Gimnázium, 
Komárom

Fehér István Napfoltok vizsgálata

III. Bial Brigitta Gimnázium, Fülek RNDr. Tomolya Róbert, 
PhD.

Esztétikus matematika

Kutató diákok országos versenyének eredménye – TUDOK 2012 
Dunaszerdahely, 2012.november 30.

kedőt ezúttal is Pék László, az SZMPSZ elnöke nyitotta meg, 
majd a házigazda Masszi János, a Vámbéry Ármin Alapiskola 
igazgatója, A. Szabó László, Dunaszerdahely alpolgármestere 
és Mészáros Alajos európai parlamenti képviselő üdvözölte a 
jelenlévőket, ezt követően megkezdődtek a versenyek.

Az idei megmérettetésen  a legtehetségesebb nyolcadi-
kosok, kilencedikesek és a középiskolások munkáit három zsűri 
bírálta el, melyek elnökei és tagjai egyetemi oktatók, valamint 
hazai tudományos életünk jeles személyiségei voltak.  Az első, 
a történelem, néprajz elnöke Hrbácsek Magdaléna, a má-
sodik, az orvostudomány, pszichológia szekcióé Bauer Győző 
akadémikus, a természettudomá nyokkal foglalkozó harmadiké 
Ozogány Ernő tudománytörténész volt. 

A legjobbak közül hat pályamunkát javasoltak a kárpát-
medencei döntőbe, valamint a fődíjat is kiosztották. 

A fődijat a harmadik szekció győztesei, a Dálnoky Dávid 
Ernő és Balla Dávid alkotta páros (felkészítő tanár: Dálnoky 
Ernő), a lévai Czeglédy Péter Református Gimnázium diákjai 
nyerték, Autonóm repülő szerkezetek című előadásukkal. A 
győztes versenyzők Mészáros Alajos európai parlamenti kép-
viselő bejelentésének örülhettek, aki strassbourgi kirándulásra 
hívta meg a továbbjutott versenyzőket és felkészítő tanáraikat.

A legtehetségesebb diákok előadásai alapján joggal remél-
hetjük, hogy sikeresen szerepelnek jövő tavasszal a magyaror-
szági nagydöntő versenyében. 

Ozogány Ernő 

 n Városnézés Nagy Attila helytörténésszel n Az előadásoknak több tétjük van, de végül mindenki nyertes
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November 6-án a SJE TKK Kari napok keretében, a Tudomány 
Hetén, a tanár-diák est keretén belül valósult meg Vajda Barnabás 
egyetemi tanár és Samu István, a Via Nova – Új Út – országos el-
nökhelyettese, társadalomismetetet oktató pedagógus vitaestje.  A 
felvetett vitatéma a következő volt:

„Aki nem ismeri a múltat, nem érti a jelent, nem juthat a jö-
vőbe” A történelemtanári Ars Poeticák és a „magyar megmaradás” 
tematikája a történelemoktatásban.

A történelemtudománynak olyan hatást kell keltenie, hogy kuta-
tójának mozgassa meg szellemét s eszét, hallgatójának és a minden-
kori tanítványoknak indítsa meg lelkét, „dolgozza” meg szívét és meg-
ismertesse környezetét, követve a ne csak nézzenek, hanem lássanak 
elvét. Nem egyszerű feladat, elég összetett, így, első hallásra. Azonban 
mindenképpen ez teheti cselekvőképessé a tudomány által érintett 
közösséget. Ez is az egyik, ha nem a legfontosabb kompetenciája. 
Cselekvőképes közösséget – csúnya szóval élve – „újratermelni”. Mert 
jelen helyzetben még az értelmiségi elit háza táján is megjelent, sőt 
egyes helyekre befészkelte magát az otthonokba a fogyasztói kultúra, 
amely magával hozta közönyös partnerét a „konformitás uraságát”. 

Felvetődhet a kérdés a fentebb leírtak alapján, hogy nem aktuali-
zálódik-e át túlságosan, illetve politizálódik el a történelemtudomány 
az ilyen megközelítésű akcióképes ismeretátadás, oktatás? A kérdésre 
nincs egyértelmű igen vagy nem, a fentebb írt megközelítés tud, 
szerintem, valamelyest segíteni a történelemtudománynak a politi-
kától való függőségi viszony enyhítésében, de nem a politikától való 
mentességében, és itt a hangsúly a függőségi viszonyon, enyhítésén, 
vagy esetleges megszüntetésén van. Viszont azt is el kell fogadnunk, 
hogy a modern történelemoktatás, születésétől kezdve, a mindenkori 
(nemzet) állam ideológia fontos részévé vált. A társadalom múltja, 
történelme fölötti ellenőrzés jelentőségéről és a „rendi jellegű nemzeti 
sajátosságairól” Nagy Péter Tibor így ír: 

„Ahol tehát a nemzet, mint megkülönböztetett érték áll az oktatás 
és nevelés középpontjában, s ahol ezzel egyidejűleg nem építik be a tár-
sadalmi érdekek ütköztetésének technikáit, ott korlátlan út nyílik arra, 
hogy azok, akik magukat a nemzeti érdek kizárólagos hordozóinak nyil-
vánítják, kontrolálhatatlan hatalomhoz jussanak, s »nemzeti érték« 
gyanánt saját társadalompolitikai elképzeléseiket és érdekeiket közve-
títsék az iskolarendszeren keresztül.”  Az idézet számomra legfonto-
sabb üzenetével – hogy a nemzet megkülönböztetett értékének fon-
tosságával hangsúlyos szerephez kell jutnia az oktatás-nevelésben a 
társadalmi érdekek ütköztetésének és technikáinak is – teljesen azo-
nosulni tudok (ars poeticám is egyben). De vajon a Felvidéken (amely 
specifikus helyzetben van) a nevelésben és az oktatásban (a történe-
lemórákon, előadásokon) hangsúlyos szerepet kap-e a közösség, il-
letve a nemzet, és van-e idő a társadalmi érdekek ütköztetésének 
technikáit megismertetni a tanulókkal? Tapasztalataim szerint nem 
kap hangsúlyos szerepet a nemzet fogalma, azt meg gyakorlatilag 
nehéz elképzelni számomra – talán a rebellis pedagógustársaimat le-
számítva, akik a tematikus tervvel (tervekkel) hadakozni mer nek –, 
hogy a társadalmi érdekek ütköztetésének technikáival megfelelő mi-
nőségben és időmennyiségben tudnak foglalkozni a tanítás óráin, 
heti egy órában. Tehát az alapiskolákon az óraszám leépítése miatt ez 
megoldhatatlan. Jelenleg az oktatásunkban a ’90-es évek végétől do-
minál a teljesítményorientáltságot előtérbe toló szaktudás, szinte feti-
sizált kompetencia. Bár becsülni kell a szaktudást, de ettől függetlenül 
az emócióktól és az érzelmi intelligencia fejlesztéséről, átéléséről sem 
mondhatunk le (élményszerű ismeretszerzés).

A történelem az ÉN történetem, enyhén sarkítva, vagyis a mi 
történetünk mindannyiunké, közösségünké, embertársainké, úgy 

ahogyan történt, vagy íródott – sajnos sokszor a kettő nem ugyanazt 
jelenti (vagy talán ez sem baj?). Olyan a történelem (történelmünk) 
kapcsolata velünk, mint az ősök bizonyos mértékű leképeződése az 
utódokba. Mindegyik felmenőből egy pici bennünk van, velünk él 
tovább, és az összes részecskéből alkot minket egésszé, ugyanakkor 
egy új lénnyé. Így vagyunk mi. A történelmünk pozitív és negatív 
hozadékai is bennünk élnek tovább, sokszor tudattalanul. Ezért a 
történelem megismerése az ÉN történetem (önazonosságom) felfede-
zése is. Már csak ezért sem lehet róla érzelmektől mentesen, beszélni, 
előadni, oktatni, kutatni, mivel akik ezt a munkát végzik, megismer-
tetik velünk – személyesen vagy írásaikon keresztül – elsősorban 
EMBEREK és csak azután pedagógusok vagy tudósok, történészek 
(feltételezhetően érzelmi intelligenciával rendelkező egyének). 

Az identitást erősítő történelemoktatás és a felvidéki 
pedagógusok…

A történelem tantárgy bevezetése a Magyar Királyságban roppant 
sikeresnek mondható a 19. században, hiszen a korabeli történelmi 
ismeretanyag és műveltség a magyar nemzeti identitás és közösség-
tudat szerves és elengedhetetlen részévé vált (ezt a szellemiséget az 
utódállamok is így vagy úgy, de átvették). Nem él ma a földön olyan 
magyar ember, aki számára ne jelentenének valamit a következő 
kifejezések: kalandozások, mohácsi vész, igazságos Mátyás, kuruc stb. 
Bár a történelemoktatás eme hozadékát Gerő András zárt kanonikus 
rendszer eredményének tekinti, amelynek – szerinte – az egységes 
nemzeti kultúra megteremtése a célja, egyszerűen nemzetvallásnak 
definiálja, amely megállapításban az egységes nemzeti kultúra megte-
remtése – szerintem – megkérdőjelezhető. Mégis, úgy hiszem, hogy a 
fentebb leírt kifejezések – információs töredékek – mindenképpen ér-
tékes ismeretek, és nem baj, ha irányadóak a „közbeszéd-történelem” 
ismeretünkben, illetve az egyszerű hétköznapokban. (A társadalom 
nagyobb részének a történelmi ismereteinek fejlesztése az alapiskola 
9. osztályáig tart.) A felvidéki kisebbségi létünkben az identitások 
között átjárás van, és nem mindegy nekünk, magyaroknak, hogy ez 
milyen irányú.

„A fogyasztói társadalom fejlődése, a természeti környezet pusz-
tulása, a kulturális örökség mostoha kezelése, a kulturális minta- és 
példaképek egyszínűsége, sőt, olykor azonossága, a valós kulturális 
értékek devalvációja az elhibázott prezentáció vagy tömeges megje-
lenítése okán … és végeredményben a növekvő szociális elidegenedés 
– mind olyan jelenség, ami veszélyezteti a kulturális identitást”. Az 
idézet a pozsonyi Comenius Egyetem kulturológia tanszékének ta-
nárától, Viera Gažovától származik. Sok esetben, ha nincsenek, vagy 
gyengék történelmi és kulturális ismereteink, akkor nem kapunk 
fogódzókat. Ha értéknek tekintjük a saját kultúránk nem „csak” meg-
őrzését, hanem „aktív élvezetét”, a szülőföld fogalmát, a honszeretet, 
akkor az említett jelentések, kifejezések tartalmainak érzelmi hatásai 
(identitáserősítő hatásai) lehetnek egy közösség megtartó erejének 
alapjai, valamint visszatartó ereje a szülőföld elhagyásának. Ezért 
igenis fontos, hogy a kulturális kötődéseink ne gyengüljenek, hanem 
erősödjenek, amelynek egyik (jelzem csak egy,  bizonyos résznyi) 
hordozója maga a magyar nemzet történelme, amelyet a történelem 
oktatásakor megismertetünk a gyermekeinkkel, diákjainkkal.

Ettől függetlenül a szaktudás átadása, amely a történelem tan-
tárgy esetében bizonyos kompetenciákra értendő, mindenképpen 
biztosítva kell, hogy legyen, hangsúlyosan a gimnáziumokban, kö-
zépiskolákban (mint már leírtuk az alapiskolákban a történelemórák 
számának csökkentése/leépítése miatt a tananyag átadása, megis-
mertetése, a kulturális kötődés erősítése, az ok-okozati összefüggések 
megértése, különböző források esetleges kritikai elemzése lehet a 

A történelem az „ÉN” történetem is…
A történelemoktatás jelene és jövője egy specifikus környezetben
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Mikor az emberek meg-
gyújtották az első gyertyát az 
adventi koszorún, Isten elha-
tározta, hogy meglátogatja a 
földön a magyarokat.

Tudni akarta, hogy megér-
keztek-e már a „víg esztendők”, 
amelyekért oly állhatatosan 
fohászkodnak nemzeti imádsá-
gukban a derék magyarok.

Egyébként is, az utóbbi 
időben egyre több kérés és 
kívánság hallik fel az egekbe, s 
ezeknek oly szomorú a kicsen-
gése, hogy az Úr személyesen 
kívánt meggyőződni a dolgok 
állásáról.

Leereszkedett hát néhány 
angyal társaságában, s buzgón 
keresni kezdte a magyarokat. 
De hát nem találta! Nem találta 
az ismert koordináták között, 
míg az angyalok – akik a felde-
rítő szerepét is betöltötték mel-
lette – fel nem világosították, 
hogy Magyarország bizony 
alaposan összezsugorodott. 
Területeit elkótyavetyélte, ma-
gyarjai szétszóródva a szélrózsa 
minden irányában.

Az Úr nem örült a hírnek, de 
azt gondolta, sok jó ember kis 
helyen is elfér. Sok jó ember? A 
jót még nem vizsgálta, a sokat 
kereste.

Nemhogy sokat nem talált, 
de a meglevőket is furcsállotta. 
Lélekszámukat gyarapítandó 
nemhogy a szomszédba sza-
kadtakat, hanem inkább a tíz-
ezer kilométerről érkezetteket 
ölelik keblükre. Az Úr össze-
vonta szemöldökét, de nem 
adta fel.

M e g s z ó -
lította hát az 
embereket . 
Választ akart 
kapni kételyeire. 
D e  e g y i k 
ámulatból 
a másikba 
e s e t t ! 
Nem értette 
a  n y e l v ü k e t !  A z 
egyik valami egészen bugyuta, 
csacska és negédes nyelvet 
használt, a másik nyelvezete 
viszont trágár szitokszavaktól 
hemzsegett. „Hatalmas, szép 
nyelv, magyarnak nyelve! … 
legyen megáldott az is, ki téged 
ajkára vesz majd: elsőt rebegve, 
végsőt sóhajtva!” –  villantak 
át a költő szavai az Úr emléke-
zetén… és másodszorra is ösz-
szevonta szemöldökét.

Mivel a szó nem segített, 
Isten az emberek lelkével kívánt 
párbeszédet kezdeményezni. 
De megrettent attól,  amit 
magyarjaink lelkében talált. 
Gyűlölködés, viszály, önérdek, 
hatalomvágy, erkölcstelenség, 
széthúzás, hiúság…

Végtelen szomorúság és 
ború ereszkedett az Úr lelkére. 
Hiszen ajándékkal érkezett 
a Földre! Méghozzá a legér-
tékesebb ajándékkal: időt és 
figyelmet szentelt e népnek. 

Nem akart dolgavégezetlen 
távozni. Valahol a Duna partján 
bekopogott egy házba. Ádámot 
és Évát otthon találta. Valami 
furcsa, mákonyos révülettel a 

szemükben egy ké-
kesen villózó dobozt 

bámultak.
A z  Ú r  k i fo rd u l t 
az udvarra és a 

g y e r m e k e k e t 
kereste. Az udvar 

szegletében meg 
is találta az ártatlanokat. 

Egy fiatal bárányt dédelgettek. 
Játszottak, évődtek.

A Messiást várták. 
Túlságosan zajosan élünk. 

Decibelek fogságában sínylő-
dünk, de mintha ez a rabság 
nem is volna keserves nekünk. 

Egyenes adásban, fásultan 
hallgatjuk a közelebbi vagy 
távolabbi háborúk zaját, egy-
egy terrorcselekmény velőt-
rázó hangjaira még fáradtan 
felkapjuk fejünket, a hazai éles 
pengeváltások hangja azonban 
már el sem jut a fülünkig.

A hangzavar mákonyától 
kábultan nyúlunk a zenés mű-
sorok gombja felé, a hangerőt a 
maximumra állítjuk.

Gyermekeink sem kom-
munikálnak már séta közben, 
fülhallgatóval a fülükön ez 
lehetetlen, meg úgyis minek, 
kéznél van a mobil, váltanak 
egy üzenetet.

Zenés szórakozóhelyeken, 
koncerten nem a zenekar tagja-
inak megérkezése az attrakció, 
hanem a kamion, amelyen a 
hangerősítők, mikrofonok, 
no és persze, a hangmérnök 
érkezik, aki a zenekar legfonto-

sabb tagja, nélküle kútba esne 
minden igyekezet.

De nemcsak a zene hangos, 
hangos az iskola, a hivatal, a 
munkahely, az utca. Pedig a 
harsányságban csak káros gon-
dolatok születnek, ha születnek. 
Az alkotásnak, a teremtésnek, 
a termékeny gondolatnak, a 
magunkkal való szót értésnek 
csendre van szüksége. Elemi 
szükségletünk a magunkba 
tekintés, hogy szavainknak, cse-
lekedeteinknek megtaláljuk az 
eredőjét, hogy saját magunkat 
megértsük, hiszen csak így kap-
hatunk esélyt a megértésre is.

A csend lehetőséget ad 
a csengőnek megcsendülni, 
a harangnak megkondulni, a 
dallamnak kicsordulni, a meleg 
emberi szónak megszólalni.

Karácsony táján különös, 
misztikus jelentőséget kap 
a csend. Felidézzük a pajta 
csendjét, ahol csak a jámbor 
jószágok szénaharapása, patá-
inak halk koppanása törte meg 
a várakozás áhítatát, amelyben 
az áldott gyermek megszüle-
tett.

Tudjuk azonban, hogy ez 
idő tájt nemcsak a születés 
misztériumára gondolunk, 
hanem a Megváltó újbóli eljö-
vetelére is.

Csendesedjünk el tehát, te-
remtsük meg a lehetőségét 
annak, hogy ez megtörténjen!

C s o d á k  u g y a n i s  c s a k 
csendben születnek.

Gálfi Mária

cél). Tehát fontos differenciáltan kezelni a történelem oktatásának és 
magának a történelemtudománynak a szerepét az oktatási intézmé-
nyek fokaitól függően. Ezt nem feltétlenül a tudományosság, illetve 
az információ mennyiségének vetületében értem, hanem az oktatási, 
nevelési célkitűzések meghatározásának intézményi fokozatokra, 
történő lebontására.

És a felvidéki pedagógusok…?

Feltehetünk azonban még egy kérdést: kizárólag csak a történe-
lemoktatásnak a feladata erősíteni a szülőföldünkön való maradást, 
identitástudatunk, közösségünkbe vetett hitünk erősítése? Erre a 
válasz határozott NEM. 

A pszichológiában nagyon fontos mechanizmus az azonosulási 
identifikáció, azaz, hogy kivel azonosulunk, ki az, aki meghatározza 
az értékeinket. Az elsődleges szocializációs értékeket a család adja: az 
apa, az anya, a nagyszülők. A másodlagos ágensek a média, az iskola, 
a tanárok, az egyház, a kortárscsoportok. Ezért rendkívül fontos, 
hogy ezek milyen értékeket közvetítenek. Ha például szétesik a család, 
fontos, hogy ki lép az elsődleges modell helyébe: a pedagógus, a média 
vagy az egyház? Ki adja az értéket, ki határozza meg, hogy a gyerek 

magyar maradjon?  Ha ugyanis a többi pedagógus az ún. szaktudás 
„oltára” mellett egy magyar tanítási nyelvű iskolában nem vállalja 
fel az identitás erősítését – hitelességével, a kulturális sokszínűség 
bemutatása mellett a saját nemzetközösségének kulturális értékeinek 
megismertetését – polgári-értelmiségi életével, akkor nem csak a 
tanítványok maradnak erkölcsi és közösségi értékek nélkül (válnak 
könnyen áldozatává a mai fogyasztói, kommersz társadalomnak), 
hanem az oktatási intézmény is veszít értékéből, az az iskola csak 
magyar tanítási nyelvű marad, de nem válik magyar iskolává.

Jövőkép…

A történelem oktatásának itt, a Felvidéken (teljesen differen-
ciálva most a történelemtudományának jövőképétől, mert a kettő 
jövőképe, főleg küldetését tekintve, egy picit eltérő skálán mozog) 
a nemzetnek, vagy közösségnek, mint megkülönböztetett értéknek 
szerepelnie kell az oktatás és nevelés középpontjában, de ezzel egyide-
jűleg be kell építenie a társadalmi érdekek ütköztetésének technikáit, 
vagyis olyan kompetenciákat, amelyek erősítik a szaktudást, de nem 
hegemonizálják.

Samu István

A csend csodája a magyar karácsonyban
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Az oktatás a legtöbb figyelmet érdemlő közügy, hiszen 
a közoktatás minőségén múlik a jövőnk. Ennek a megál-
lapításnak a helyességét nemigen szokták kétségbe vonni, 
mégsem történik semmi érdemleges. Se pénz, se paripa, se 
fegyver! A pedagógusok már régen kongatják a vészharan-
gokat, de mindez pusztába kiáltott szóként elvész valahol. 
De ki is hallaná meg ebben a harsány hangzavarban, hi-
szen még a látásunkat is elhomályosítja a talmi ragyogás, 
ami értékét vesztett világunkat uralja. A használd, dobd el, 
vegyél újat filozófiája hatalmasodott el rajtunk, tárgyakat 
halmozunk fel értékek, tudás, élmények, érzelmek helyett. A 
digitalizált világ elidegenít bennünket. Gyermekeink egymás 
mellett ülve nem egymással beszélgetnek, hanem üzene-
teket váltanak, problémáikat nem a szüleikkel, testvéreikkel 
próbálják megoldani − lehet, hogy meg sem hallgatják őket 
−, hanem vadidegenekkel a hálón keresztül, hiszen ott 
mindig van valaki „online”. A tudásanyag oly mértékben 
felhalmozódott, hogy egyre inkább követhetetlenné válik, 
a megszerzett tudás gyorsan inflálódik, az élethosszig tartó 
tanulás elriasztja a tanulókat, talán ezért is motiválatlanok, 
a tanítók pedig tanácstalanok. Pedig a társadalmi jólét nem 
csak a gazdasági jólét által jön létre.   A humán tőke (az 
egyének által birtokolt tudás, készségek, egészségi állapot) 
mellett egyre nagyobb figyelem hárul a társadalmi tőkére, 
az emberek közti kapcsolatok, viselkedési kultúra, egymás 
iránti figyelem, bizalom, felelősség, érzelmi intelligencia kér-
déseire. Mindezt pedig kizárólag a család és az iskola együt-
tesen adhatja meg. Az iskolázottságnak a nemzeti stratégia 
sarkkövévé kellene válnia, nem pedig a perifériára szorulnia. 
De ki tesz ezért? Honnan kéne elindulni? Mi, pedagógusok, 
a dolgok sűrűjében élve talán elveszünk a részletekben. Mi-
lyenek is vagyunk a kívülálló szemével? Hogy látják mások 
az iskolát, a gyerekeket, a gondokat? Köztiszteletben álló 
személyeket kérünk fel, hogy fejtsék ki gondolataikat, tűnőd-
jünk együtt, ebből csak jó születhet. 

Az első megkérdezettünk FAZEKAS LÁSZLÓ, komá-
romi lelkipásztor, akinek személyében 2009-től a szlovákiai 
református egyház püspökét tisztelhetjük, ő a zsinat lelkészi 
elnöke is, és nem utolsósorban, feleségével együtt három 
gyermek neveléséért felel. Az alábbiakban a püspök úr gon-
dolatait adjuk közre:

Eleve krízis van a világban, nemcsak gazdasági, hanem 
– elsősorban – erkölcsi krízis. Az ember elveszítette a helyes 
életszemléletét, az értékek devalválódtak. Viszont az igényét 
az életre nem veszítette el, és keresi a módot, hogy visszanyerje 
azt. Keresi az igazi, tartalmas, nemes életet. Alapjában véve 
ez szorosan összefügg az istenkereséssel, és azzal is, hogy 
megtalálja a saját helyét a világban. A legfontosabb kérdé-

sekre szomjazza a választ: miért élünk, merre haladunk, 
és mi vár ránk az út végén. A múlt század utolsó harma-
dában az a felfogás terjedt el, hogy a 21. század embere már 
vallás nélküli, tehát ateista lesz. Nem így történt. Az ember 
képtelen Isten nélkül, hit nélkül élni. Az Istenre figyelés és a 
belé vetett hit az, amely helyes irányba terelheti életünket, s 
választ kaphatunk egyre gyötrőbb kérdéseinkre. A ma em-
bere érzi, hogy nem ott van, ahol lennie kellene, és a világ 
sem olyan körülöttünk, mint amilyen lehetne. A társadalom 
nem ad biztonságot, az életmódunk lassan elviselhetetlen, 
az erkölcsünk egyre romlik, a természet túl gyorsan pusztul 
körülöttünk. Hallatszanak ugyan a hangok, melyek változás 
után kiáltanak, de e finom, óvatos, halk hangokat erőteljesen 
elnyomja a gazdaság dübörgő robaja, mely fogyasztásra, 
vásárlásra biztat, hiszen ez termeli a profitot, a soha nem 
elegendő nyereséget. Erre kapcsolódik rá az ember egész élete: 
profitálni, alkotni, létrehozni, a teljesítményt újra és újra 
növelni, akkor is, ha már a túltermelés fenyeget bennünket. 
Mindez a szemlélet, sajnos, áthatja oktatási rendszerünket 
és az iskolákat is. 

Az ókorban és a középkorban is nagyon sok diákot egyetlen 
tanító oktatott, természetszerűleg az idősebb a fiatalabbat. 
Átadta ismereteit, megszerzett tudását, miközben nevelte 
is őket. Mindezek fejében az idősnek kijárt a megfellebbez-
hetetlen tisztelet. Ma egészen más az iskola, a gyerekek több 
oktatótól szerzik meg a kellő tudásanyagot, de ennek fejében 
a tisztelet nem magától értetődő.

Az iskolában, ami a társadalom kicsinyített mása, ugyan-
csak a teljesítményhajhászás került előtérbe, ami leterheli 
a gyermeket, és a pedagógust egyaránt. Néhány kiemelkedő 
képességű gyermek előtérbe kerül, de meglátásom szerint az 
iskola nem aknázza ki azt, ami a gyermek sajátja, egyéni 
képessége, amit Istentől ajándékba kapott. Ezzel szemben 
van egy általánosan elfogadott „értékmérő rendszer”, amely 
alapján besorolásra kerülnek a gyermekek. Viszont így na-
gyon könnyen siklunk el olyan értékek felett, amelyek építőek 
és fontosak lehetnének. A kiemelt figyelemnek tehát minden 
gyermeket meg kellene illetnie.

Szemléletváltásra 
lenne szükség
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Rohan az utca embere, elgondolkodva, 
mogorva tekintettel, fejében ezernyi 
gonddal, problémával. Nem egyszeri 
aggodalmat kiváltó tényezővel, 
hanem mindennapos, megol-
dásokra váró feladathalmazzal. 
Idegőrlődéssel, levegő után kap-
kodva, üzletlánc előtt elhaladva, 
pénzről fontolgatva. Hogy vajon 
elegendő lesz-e a mindennapira, nem beszélve a komolyabb, 
tetemesebb hétvégi bevásárlások szükségességéről, illetve az 
olyankor előadódó pénztárcacsappanásról. Ilyen szürke-
ségben telnek az utca emberének – dehogy a napjai: 
hetei, hónapjai, évei…

Egy-egy szusszanásnyi időcskére tán meg-megáll, 
hogyan tovább, merre is először a mindennapok 
forgatagában, miképpen eligazodni az újabb napok 
hordalékéban (bocsánat, Déry Tibor!)… Halmo-
zódik a nincstelenek tábora, cégeket, vállalatokat 
zárnak be, százakat bocsátanak el… Újfent és új-
fent! A munkahivatalok előtt meg gyakrabban és 
hosszabban kígyóznak a sorok… A gyereknek viszont 
kenyeret kell adni, cipőt, ruhát venni, iskolába já-
ratni, esetleg úszó- vagy sítanfolyamra befizetni 
neki. Hogy legalább ő mehessen egy kicsit kikap-
csolódni.  A hétköznapok utcájának embere nem 
áhít sokat. Mert szerény, hozzá kellett edződnie a 

szerénységhez a demokráciának nevezett 
káosz éveiben is. Két évtizeddel a po-

litikai és társadalmi változásokat kö-
vetően talán csak arról álmodozik 
több egyszerű földi halandó, hogy 
a legszerényebb feltételek megle-
gyenek neki, illetve családjának. 
Nem akar sokat az utca embere. 
Munkát, kenyeret. Megbecsülést! 
Talán bugyután hangzik, de re-

alitás: ennyivel is beéri a nem kis 
csoporthad. Beéri azzal sok ember, 

hogy békesség, nyugalom legyen. Így 
a pedagógus is. Ma pedig rengeteg he-

lyütt éppen a munka meg a kenyér jelenti 
a családokban a boldogságot, a nyugalmat. 

Acsarkodásmentes napokat akarunk, s a becsü-
letesen elvégzett munkáért tisztes keresetet. Semmi 

egyebet. Amit nem végzünk el, azt ne fizessék. Azért 
adjanak, amit kigürizünk magunknak nap mint nap!  

Rohan az utca embere, Pozsonyban, Kassán, Besz-
tercebányán, Nagyszombatban, Losoncon (…) egyaránt. 

Sajnálatra méltó valamennyi… Mert a bizonytalan-
ságba, az állandóan vacakabb, könyörtelenebb 
helyzetekbe rohan. Legalábbis nagyon úgy néz ki 
2012 karácsonya előtt (is)… 

Susla Béla                                                           

Véleményem szerint ebből a szempontból jobbak a kis lét-
számú iskolák, amelyeknek viszont a fenntartása a jelenlegi 
finanszírozási rendszer mellett nagyon nehéz. Fontos lenne, 
hogy a gyermekek az iskolában is mintegy családi közösségbe 
kerülhetnének.

Bizonyos szemléletváltásra is szükség lenne, elsősorban 
a szülők részéről. A szülő azt várja el az iskolától, hogy ké-
szítse fel a tanulókat a sikeres helytállásra a közép- illetve 
főiskolákon, egyetemeken, hogy azok tanulmányaik sikeres 
befejezése után jól megfizetett, biztos álláshoz juthassanak. 
Pedig lehet, hogy sokszor ezzel a felfogással és elvárással öljük 
meg gyermekeinkben azokat az indulatokat, amelyek talán 
más irányba vinnék őket és boldogabb életet élhetnének.

Nekünk, szülőknek kellene mértékletességet gyakorolnunk, 
és nem kéne vágyainkkal az egeket ostromolni, hanem inkább 
a gyermek érdekeit előtérbe helyezve, képességeinek megfelelő 
pályára irányítani. Ellenkező esetben a társadalom céljait 
követjük, és magunk is a teljesítményhajhászás bűvkörébe 
kerülünk.

Nyilvánvaló, hogy a társadalomnak van egy rétege, 
amelynek a döntéshozás lehetősége adatott és hatalommal 
bír. Ők rendkívül nagy felelősséget hordoznak arra nézve, 
hogy hogyan irányítják és rendezik a társadalomban felme-
rülő kérdéseket, így az iskolaügy kérdéseit is. Bizonyára sok 
gyötrő, lelki tusát kell megvívniuk, amikor egyes kérdésekben 
döntéseket hoznak. A jó döntések meghozatalát kellene se-
gíteniük azoknak, akik belelátnak a problémákba, tisztán 
átlátják azokat, és egy-egy kérdésben világos utat tudnak 
mutatni.

Derűlátásra ad okot, hogy pedagógusaink öntudatosak. 
Felvállalják, hogy szabadidejük terhére tanfolyamokat, kép-
zéseket látogatnak, komolyan veszik feladataikat, sőt bátran 
mernek szót emelni az iskola és gyerekek körülményeinek 
javításáért.

Ehhez nekünk, szülőknek is csatlakoznunk kell, hogy 
hitben, szeretetben készülhessenek fel gyermekeink az életre!

Gálfi Mária  

(A BIZONYTALANSÁGBA)
ROHAN AZ UTCA EMBERE...
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Egy válasz a sok közül  
Ady sorskérdésére

Portrévázlat Bálint Béla egyetemi tanárról
A huszadik század kétségkívül legnagyobb hatású magyar költője Az ős Kaján című költemé-

nyében felteszi a sorsformáló, nehezen megválaszolható kérdést: Mit ér az ember, ha magyar? 
Súlyos szavak, emberpróbáló felvetés. Kis nemzet fiának mindig többet kell nyújtania, ha arra 
számít, hogy komolyan vegyék a nagyok. Kisebbségi helyzetben levőnek jóval túl kell teljesítenie, 
hogy egyáltalán érvényesülni tudjon. A nyelvhatáron túl szinte emberfeletti teljesítmény szüksé-
geltetik ahhoz, hogy egy szakembert ne csak elismerjenek, de – még ha néha kelletlen módon 

is – felnézzenek rá. Az ehhez szükséges elszántság, szorgalom és kitartás Bálint Béla legfőbb erényei közé tartozik, aki immár 
négy évtizede az ország északi végein, Zsolnán fejti ki tudományos tevékenységét. Hosszú, kalandos, több országot érintő úton 
jutott el jelenlegi hivatásához, a matematika egy különleges ágához, az intuitív geometriához, az országos matematikaversenyek 
főszervezői megbízatásához és több száz csúcsszakember elméleti felkészítéséhez. 

Gömörországban, a történelmi nevezetességű Széchy család ősi fészkének számító Rimaszécsen, 1946. június 10-én látta meg 
a napvilágot. 

Mint oly sokszor a történelem folyamán, az ő esetében is, a matematika és a művészet iránti vonzalom már kora gyermekko-
rában megnyilvánult: hegedűművész szeretett volna lenni, a Besztercebányai kerületi versenyt is megnyerte, de egészségi okok 
miatt matematikára váltott.

Rimaszombatban érettségizett, majd a kassai Šafárik Egyetem természettudományi karán szerzett diplomát. Kutatási területe 
már ebben az időben is a geometria volt. 

Az egykori közös állam nagy előnyei közé tartozott, hogy a szlovákiai szakemberek a világ legjobb egyetemein képezhették to-
vább magukat. A prágai műegyetem, a világ második legpatinásabb műszaki felsőfokú intézménye – a cambridgei Trinity College 
után – nyitott kapukkal várta a legtehetségesebb fiatal szakembereket. Bálint Béla is, friss diplomájával a zsebében, a száztornyú 
város lakója lett, hogy két éven át gyarapíthassa tudását. Ezt követően került Zsolnára, az egykori Közlekedésügyi és Távközlési 
főiskolára, a mai egyetem jogelődjére, ahol a jövendő mérnökeinek matematikát adott elő. Kisebbségi magyarként pontosan 
tudatosította, hogy számára a szakmai fejlődés az egyetlen járható út ahhoz, hogy meg tudja szerezni a másoknak oly természetes 
elismerést. 1976-tól folytatta aspiránsi tanulmányait a geometria és topológia tárgykörében. Szakdolgozatát az Olmützi Palacký 
Egyetem Természettudományi Karán védte meg, amelynek eredményeként 1977-ben megszerezte az egyetemi a természettu-
dományok egyetemi doktori fokozatát – RNDr. 1981-ben vált a tudományok kandidátusává – CSc – a prágai Károly Egyetem 
matematika-fizika tanszékén, ezt követően kinevezték a matematika docensévé a zsolnai Közlekedésügyi és Távközlési főiskolán. 

Szakmai karrierje szempontjából döntő fontosságúnak bizonyultak a Budapesti Műszaki Egyetemen eltöltött tanulmányai 
1988-ban, amikor személyes kapcsolatba került a geometriai kutatások vezéralakjával, Pach Jánossal, a legendás matematikus, 
Turán Pál unokaöccsével. A vele folytatott szakmai eszmecserék egyrészt tudatosították benne az elhatározást, hogy a későbbiek 
folyamán az intuitív geometriát válassza kutatási területéül, másrészt a neves magyar szakember megerősítette, hogy Bálint 
Béla, múlt század hetvenes éveinek elején tett felismerései nemzetközi viszonylatban is fontos eredményekhez vezethetnek. Az ő 
biztatására hozta nyilvánosságra azt a tanulmányt, amelynek csúcsát a 2007-ben megjelent tudományos monográfiája jelentette. 

Tekintve, hogy egyetemi oktatóként a jövő mérnökeinek képzése a fő feladata, az alkalmazott matematika területén – akusztika, 
közlekedésügy, repüléstechnika, építészet – is fontos kérdések megoldásában vett részt. Ezzel kapcsolatban figyelme egyre inkább 
a mérnökképzéshez szükséges matematikai módszerek kidolgozásának irányában mozdult el, amelyet több, nagy visszhangot 
kiváltó szakdolgozatban is taglalt.

Szakmai és oktatói filozófiáját a következőképpen fogalmazza meg: „Tekintetbe véve, hogy nem matematikusokat, hanem 
a matematika használóit, tehát mérnököket tanítok, minden új anyagot olyan praktikus kérdéssel kezdek, amely természetesen 
vezet el az új anyagban használt fogalmakhoz és ezek pontos definícióihoz. Nekem, mint tanárnak a diákokra úgy kell nézni, 
hogy közülük többen is túl fognak engem szárnyalni – hisz ha nem így lenne, megállna a fejlődés. Egy tanárnak nem kell azonnal 
megválaszolni az okos és mélyen gondolkozó diákok minden kérdését, de minden kérdésükre meg kell keresni a helyes választ. 

 A legfontosabb a gondolkodás tisztasága és az érvelések kérlelhetetlen pontossága, hiszen a matematika elsősorban erről 
szól. Mindig igyekeztem úgy megmagyarázni az anyagot, hogy azt a közepes, sőt, lehetőleg a gyengébb diák is megérthesse. 
Egy pedagógus számára a legnagyobb öröm, ha ez sikerrel jár. A tanár nemcsak a saját tantárgyában formálja a diákot, hanem 
sokkal szélesebben. Már többször kaptam a volt diákjaimtól üdvözletet, amelyben sok év eltelte után megköszönték mindazt, 
amire őket megtanítottam, és kiemelték, hogy nemcsak a matematikára gondolnak. Ilyen üdvözlet valóban mindig nagy öröm, 
de hozzá kell tennem: soha nem tanítottam meg senkit semmire, mert mindenki csakis önmaga tanulhatja meg a dolgokat. De 
igyekeztem jól tanítani”. Gondolataihoz, hozzáállásához, szerénységéhez csak annyit lehet hozzáfűzni: boldog lehet a diák, akit 
ilyen elhivatott pedagógus vezet be a királyi tudomány legmélyebb rejtelmeibe.  
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A legkiválóbb szakemberek képzése elképzelhetetlen az utánpótlás folyamatos biztosítása nélkül. Ebben a tekintetben Bálint 
Béla idestova négy évtizede kulcsszerepet vállal a matematikaversenyek – olimpiák – megszervezésében és hazai diákjaink nem-
zetközi versenyekre való felkészítésében. 

Egy matematikustól elvárható lenne, hogy csak elméleti kérdésekkel foglalkozzon, olyannyira, mint ahogy a magyar szárma-
zású fizikai Nobel-díjas, Isaac Rabi fogalmaz, hogy még csak a cipőfűzőjét se tudja bekötni. Bálint Béla nem engedhette meg 
magának ezt a luxust: az országos versenyek fő szervezőjeként még a hazai olimpiákhoz szükséges pénzügyi forrásokat is ki kellett 
járnia az iskolaügyi minisztériumban, hogy egyáltalán biztosítva legyen a hazai matematikus utánpótlás. Versenyszervezőként és 
diákjaink felkészítőjeként, a versenyző csapat vezetőjeként vett részt a nemzetközi matematikai diákolimpiákon a világ számos 
pontján Bombaytól Washingtonig, Glasgowtól Tokióig, Athéntól Mexikóig, Hanoitól Madridig.

Természetesen, kiemelt figyelmet szentelt a hazai magyar diákok felkészítésének: a magyar matematika közelmúltban elhunyt 
jelentős alakjának, Oláh Györgynek a biztatására hosszú ideje részt vállal a Kárpát-medencei matematikustehetségek gondozá-
sában.

Oláh György a brassói Bencze Mihállyal közösen szervezte meg a rendszerváltást követően a Nemzetközi Magyar Matematika 
Versenyt – NMMV –, amelynek 2012-ben már a XXI. évfolyama valósult meg. Ebbe a nagyszerű munkába Bálint Béla 2008-ban 
kapcsolódott be, Kassán a XVII. NMMV elnökeként. Idén Kassa rendezte a Felvidéki Magyar Matematika Versenyt, a  NMMV hazai 
döntőjét, ahol ugyancsak a zsűri elnöke volt. Ezt a tisztet jövőre, 2013-ban Somorján is betölti.

A szakmai tudásra való alapos felkészítést létfontosságúnak vallja, ebben a tekintetben – mint minden vérbeli szakember – 
sok esetben kénytelen szembeszállni a könnyebb utat választókkal, a felelőtlen döntéseket hozó közéleti emberekkel. Óva inti a 
fiatalokat attól, hogy bedőljenek az utóbbi húsz évben gyakran hangoztatott demagógiának, amely szerint az iskola legyen játék, 
nem pedig a céltudatos tanítás és tanulás színhelye. Ez így nem működhet!  Hitvallása szerint az úgynevezett reformoknak egyetlen 
célja van: elrontani az iskolák színvonalát, hogy onnan ne kerüljenek ki tisztán gondolkodó, művelt emberek, mert ezek sokkal 
nagyobb akadályt jelentenek, mint a nem gondolkodó tömeg. 

Mint minden igazi pedagógus, nagyon fontosnak tartja az alapvető ismeretek anyanyelven történő elsajátítását. Ahogyan 
vallja: „a magyar tudomány tele van kiváló fizikusokkal, vegyészekkel, orvosokkal, matematikusokkal, mérnökökkel. Tehát van 
kitől tanulni, és ezt nem minden nyelven mondhatják el magukról. Ha senki nem fogja magyarul tanulni a tudást, akkor kihalnak 
a magyar tanárok és nem lesz utánpótlás. Márpedig ha nincs utánpótlás, akkor az asszimiláció villámgyorsan megvalósul. 

Nem vagyok benne biztos, hogy ha a magyar diákok nem versenyezhettek volna magyar nyelven az országos versenyeken, 
akkor kijutottak volna-e a nemzetközi matekolimpiákra.  Néhány név a sikeres diákok közül: Varga Tamás, Estélyi István, Keszegh 
Balázs és Bodnár József, akik nagyrészt annak köszönhetik a nemzetközi porondon elért sikereiket, hogy anyanyelven tanultak és 
versenyeztek, és annak a ténynek, hogy a nacionalista nyomás ellenére is sikerült napjainkig biztosítani, hogy a hazai megméret-
tetéseken a kisebbségi diákok is anyanyelvükön versenyezhessenek.”   

Bár a nemzeti hovatartozást fontosnak tartja, azt is vallja, hogy nélkülözhetetlenek azok a tulajdonságok, amelyek emberi, er-
kölcsi, tudományos szempontból elsőrendűek, saját szavaival élve: „a becsületesség, kötelességtudat, igazságérzet, emberiesség, 
megértés, és nem árt egy kis műveltség sem. És persze hazaszeretet, büszkeség arra, hogy magyar lehetek”.

A Szlovákiai Matemati-
kusok és Fizikusok Egyesü-
lete – Jednota slovenských 
matematikov a fyzikov – az 
idén ünnepelte megalakulá-
sának százötvenedik évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból 
Bálint Bélát tudományos tevé-
kenységéért és a felnövekvő 
nemzedékek oktatásában 
elért eredményeiért állami 
kitüntetésben részesítették. 
Elismerése egyaránt szól a 
kiváló tudósnak, pedagó-
gusnak és annak a kisebb-
ségi magyarnak, aki mindig, 
mindenkor, tevékenységének 
valamennyi területén a leg-
többet teljesített. Ez egyaránt 
vonatkozik a múltra, jelenre és 
a jövőre.

Ozogány Ernő

 n Bálint Béla egyetemi tanár 
munka közben
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Kárpát-medencei 
Tehetségnap

Szegeden, 2012. október 26–27-én valósult meg a bu-
dapesti székhelyű Európai Tehetségközpont szervezésében a 
könyvbemutatóval egybekötött Kárpát-medencei Tehetségnap.

A Géniusz könyvek sorozat 26. kötete látott napvilágot A 
Kárpát-medencei tehetséggondozás jó gyakorlatai címmel. 
Ebben Erdély, Vajdaság, Felvidék és Kárpátalja egy-egy jó 
gyakorlatának leírása olvasható, ill. rövid összefoglalás a te-
hetséggondozói munkáról  az adott régióban. A szerkesztő 
előszavában felsejlik a gondolat, hogy a „határon túliságból” 
adódóan megfigyelhető a leírásokban, hogy nem csupán pe-
dagógiai jelentése van a mi tehetséggondozásunknak, hanem 
magában hordozza a kultúra ápolását, a kisebbségi élet küz-
delmeit is, amit a módszertani elemekkel ötvöz. A kötetet dr. 
Gordon Győri János mutatta be. Ezt követően Fuszek Csilla 
ismertette az Európai Tehetség Központ munkáját.

A program folytatásaként bemutatkoztak az egyes régiók, 
illetve bemutatásra kerültek a 26. kötetben szereplő jó gyakor-
latok is. Minden jó gyakorlat szerzője lehetőséget adhatott egy 
kiváló Tehetségpontnak a megnyilvánulásra. Jómagam a Mé-
diasztár versenyt és a médiatábort ismertettem a Tehetségnap 
résztvevőivel. A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépis-
kola zománcozásának, képzőművészeti munkájának bemutatá-
sára pedig Murányi Györgyöt kértem meg. A nap folyamán az 
is világosan kiderült mindenki számára, hogy sokoldalú, szer-
teágazó munka folyik a Kárpát-medence minden szegletében, 
hiszen nagyon sok, színvonalas előadásnak lehettünk szem- és 
fültanúi e két nap során. Zenés-verses számok, vetítettképes 
előadások követték egymást a programokban résztvevő diákok 
részéről. Eseményben nem volt hiány, hiszen átadták a legújabb 
akkreditációs okleveleket is. Kellemes hangulatot varázsoltak 
képzőművészeti alkotásaikkal a gútai Tehetségpont diákjai, 
valamint a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanítványai.

A diákok előadását látva mindenki számára nyilvánvaló, 
hogy azok, akik odafigyelnek a diákjaikra, biztosítják számukra 
a kellő programot és a „plusz” időt – versenyekre való felkészí-
tést, táborozási lehetőséget – biztosak lehetnek abban, hogy ta-
nítványaik ott lesznek a legjobbak, legtehetségesebbek között.

Cseri Ilona
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A Kincskeresők elnevezésű, regionális 
értékeket kutató diákkonferenciát a szer-
vezők már hagyományosan két naposra ter-
vezik, hogy az első nap estéjén a tanárok kö-
tetlen beszélgetést folytathassanak a regio-
nális oktatásról. Idén sem volt ez másként. 
Annyi változás volt az előző évekhez ké-
pest, hogy Szanyi Mária és Pék László előze-
tesen megkérte a tanárokat, hogy mutassák 
be az iskolájukon használt regionális tan-
könyveket és az utóbbi évben elkészült se-
gédkönyveket. 

Mészáros Magdolna nyitotta a sort, aki 
részletes bemutatót tartott a felszőszeli Szé-
chenyi Mihály Alapiskolában megírt és al-
kalmazott regionális tankönyvekről, hiszen 
iskolájuk már két kiadványt is megjelente-
tett. Tapasztalataik szerint a tanulók érdek-
lődnek saját szülőfalujuk iránt, igyekeztek 
számukra is izgalmas formában feldolgozni 
a falu érdekességeit. Mindkét foglalkoztató 
könyvük nagy népszerűségnek örvend a ta-
nulók körében. Emellett azonban meg kell 
említeni azt is, hogy a szülők is szívesen for-
gatják a kiadványok lapjait, így azt mond-
hatjuk, hiátustöltő könyvekről van szó. A 
gyermekek a regionális nevelés keretén 
belül tanulnak saját falujukról. A két kiad-
ványon kívül  Mészáros Magdolna kitért az 
iskolájuk mellett megnyílt tanösvényre is, 
ahová nagy szeretettel várják a környező és 
távolabbi iskolák diákcsoportjait. Szervezett 
séta keretében 105 növényfajt ismerhet meg 
tanuló és felnőtt egyaránt.

Ezután Pék László kért szót, aki felve-
tette annak lehetőségét, hogy az SZMPSZ 
különböző forrásokból megpróbálna kellő 

anyagi fedezetet teremteni ahhoz, hogy a 
következő évben legalább a 4–6. osztályosok 
számára kiadjon egy a regionális neveléssel 
foglalkozó módszertani könyvet a tanárok 
részére. Ezt követné majd egy újabb kiad-
vány, ez már a felső tagozatosotoknak és a 
középiskola első osztályában oktatóknak 
adna módszertani tanácsokat. Vita alakult 
ki azzal kapcsolatban, hogy hány részre is 
lehet tagolni Szlovákia magyarlakta vidé-
keit, illetve hogyan lehetne a különböző táj-
egységeket egy kiadványba foglalni. Kér-
déses még az is, hogy mennyi könyv kerülne 
kiadásra, felvetődött öt és a hat is.

Komáromból Blázsovits Judit ismertette 
meg a jelenlevőket az iskolájukban hasz-
nált segédtankönyvvel, ami tartalmazza Ko-
márom épületeit, nevezetességeit, látniva-
lóit. Olyan dolgokra is felhívja a tanulók fi-
gyelmét, amit addig észre sem vettek vá-
rosukban. Ez a kiadvány azonban csak 
alapul szolgálhat a tanításhoz, nagyon sok 
utánaolvasást, kutatást igényel még a tanár 
részéről.

Molnár Ilona és Krompasky Marianna 
a tornai iskola újonnan elkészült Örtüzek 
fényében c. kiadványát mutatta be, amely-
lyel nyáron az SZMPSZ II. Rákóczi Ferenc 
Kassai Szabadegyetemének résztvevői is 
megismerkedhettek. 

Máté Eleonóra a palóc vidékkel foglal-
kozó, A hely, ahol élünk, Gömör–Észak-
Nógrád c. vaskos könyvet méltatta, ame-
lyet a palóc vidék magyar iskoláinak tanárai 
írtak. A kiadvány példaértékű, de tankönyv-
ként nem használható, legfeljebb részletes 
segédanyagként. Ahogy megtudtuk, nem is 

tankönyvnek szánták, hanem egy összefog-
laló jellegű munkának, amely a palóc vidék 
nevezetességeit, érdekességeit, történelmét 
és földrajzát veszi górcső alá.

Ezután szót kapott Darnai Zsolt is, aki az 
egységes módszertan hiányára hívta fel a fi-
gyelmet. Nincs egy egységes szempontrend-
szer, amely alapján a regionális tankönyvek 
íródhatnának. Ígéretet kapott azonban Pék 
Lászlótól, hogy a kölcsönös egyeztetések 
után szándékában áll a szövetségnek kiadni 
egy módszertani kézikönyvet, amelynek 
alapján íródnának aztán a regionális tan-
könyvek, segédkönyvek.

Rancsó Andrea és Kotiers Éva igyeke-
zett megismertetni minden jelenlevővel a 
hetényi tapasztalatokat, hiszen náluk is el-
készült egy segédtankönyv, de még példányt 
nem tudtak mutatni belőle. Rövid időn 
belül munkafüzettel is szeretnék kibővíteni 
a készülő tankönyvet. Ők arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a mai gyermekek leginkább 
a saját településükre kíváncsiak, onnan ki-
indulva lehet eljutni aztán a tágabb kör-
nyezet, ország, később pedig a világ meg-
ismeréséhez. Ehhez nyújt majd nagy segít-
séget számukra ez az új kiadvány. Metodi-
kailag ők is a saját korábbi tapasztalataikból 
indultak ki a tankönyv összeállításakor.

A konferencia végére mindenki új infor-
mációkkal és tapasztalatokkal gazdagodott. 
Reméljük, jövőre már az új kiadványok be-
mutatójára is sor kerülhet, amelyeket aztán 
sikeresen alkalmazhatnak a mindennapi 
oktatásban is a magyar iskolákban.

Gál Attila

Tanári konferencia a regionális oktatásról
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Alsóbodokot „Bodok” néven 1228-ban egyházi körökben 
említik először. Jelenleg, mint Dolné Obdokovce – Alsóbodok 
423 házszámmal és 1180 lakossal Nyitra megyébe tartozik. 
Zoboralji falu, dolgos, szorgalmas emberek lakják, nagyobb 
százalékban magyar ajkú polgárok. 

Mária Terézia uralkodása idején Alsóbodokon is rendsze-
ressé vált az oktatás, sajnos ebből a korból nem találni az 
iskolára vonatkozó iratot. 

A pogrányi plébánián a 2366-os szám alatt ez a levél van 
beiktatva (ekkor Karsay Imre a plébános): „Nagytisztelendő 
Plébános Úr! Az egyházmegyei tanfelügyelő úr jelentéséből 
arról értesültem, hogy Illvay Nándor bodoki római katolikus 
tanító folyó év szeptember 1-vel nyugdíjaztatott. Minthogy a 
nevezett tanító 31 évi működése alatt mindenkor az egyházhoz 
való ragaszkodásával és kötelességének mindenkor pontos és 
lelkiismeretes teljesítésével kitűnt és úgy feljebbvalói, mint a 
gondjaira bízott gyermekek szülei közbecsülését kiérdemelte, 
készséggel ragadom meg ezen alkalmat, hogy főpásztori el-
ismerésemet kifejezzem. És munkálkodásáért köszönetemet 
nyilvánítsam. Felkérem a plébános urat, hogy arról nevezett 
tanító urat értesítse. Egyébiránt főpásztori áldásom mellett 
maradok nagyon tisztelettel tisztelendőségednek. Mocsonok, 
1911. augusztus hó. 9-én, Vilmos Püspök”. Tehát az említett 
pedagógus 1908-ban Alsóbodokon tanított.

1908-ban a Nyitrabodoki Katolikus Elemi Népiskola második 
tanítói állás szervezésére kért előzetes beleegyezést a Nyitra 
megyei Királyi Tanfelügyelőségtől.  Az említett intézmény az 
1907. évi XXVII. t. c. 12. §-a alapján a  kérelemnek eleget tett 
azzal a kikötéssel, hogy az állást oklevéllel rendelkező tanító 
foglalja el.

Illvay Nándor tanítót Cserhalmi Gyula, okleveles tanító és 
Dobrovits Mária, okleveles tanítónő követte, mivel az iskolakö-
teles gyerekek száma meghaladta a százat. A tanítók felvételét 
Vilmos püspök hagyta jóvá 1911. szeptember 2-án. (Pogrányi 
plébánia, 2637-es szám alatt található az okmány). 

1913. január végén Cserhalmi Gyula kántortanító lemondott 
állásáról. Helyébe február elsejével Szokoly Lajos érkezett 
a nemeskajali iskolából. 1916 augusztusában Szokoly Lajost, 
mint a monarchia hadnagyát az I. világháború frontjára vezé-
nyelték. Egyéves orosz fogság után került vissza az iskolába.  A 
korabeli tanítói bérezés is érdekesnek bizonyult.

Az első hivatalos irat az iskolában található 1921/22-es 
osztálynapló. Eszerint az iskola két osztályos Római Kato-
likus Elemi Népiskola. Az igazgató Szokoly Lajos, a tanítónő 
Szokolyné Dobrovics M. Margit. A naplóban Patrick, akkori 
káplán aláírása is látható, a vallástant oktatta. Ekkor 108 gyerek 
látogatta az iskolát. Az első évfolyamba 21 tanuló, a másodikba 
28, a harmadikba 22, a negyedikbe 8, az ötödikbe 17 és a hato-
dikba 7 tanuló járt.  Az iskolaszéki elnök Karsay János pogrányi 
esperes plébános volt.

Az első évfolyam tantárgyai: vallástan, magyar olvasás, 
számtan és mértan, rajzolás, írás, ének és testgyakorlás. A 
harmadik évfolyam tantárgyai: vallástan, szlovák: olvasás, 
nyelvtan és helyesírás, magyar: olvasás, nyelvtan és helyes-
írás, fogalmazás, földrajz, számtan és mértan, rajzolás, írás, 

AZ ALSÓBODOKI ALAPISKOLA 
MÚLTJA ÉS JELENE

éneklés, testgyakorlás. Az írásbeli dolgozatok külalakja is 
külön volt osztályozva. 

A hatodik évfolyam tantárgyai: vallástan, szlovák, magyar, 
földrajz, történet, természetrajz, természettan, számtan és 
mértan, rajzolás, írás, éneklés, testgyakorlás, lányoknak kézi-
munka. 

Az 1922/23-as tanévben az osztályok létszáma: első évfo-
lyam 11 tanuló, második évfolyam 23, harmadik 26, negyedik 16, 
ötödik 8, hatodik 5 tanuló. Ahogy emelkedett az évfolyamok 
száma, úgy csökkent az iskolát látogató gyerekek létszáma. 
Úgy látszik, – az elbeszélések is ezt vélik igazolni –, a nagyobb 
gyerekek a szülőknek segítettek, vigyázták a jószágot, sőt még 
a szőlőművelésből is kivették a részüket. 

Az 1923/24-es tanévben a két osztálynapló mellett meg-
jelenik a kétosztályos elemi népiskola ismétlő osztályának 
osztálynaplója. Az egyik ismétlő osztályba 16 fiú, a másikba 
20 lány volt beírva. Hogy a két tanító hogyan tudta megoldani 
ezt a bonyolultnak látszó feladatot, azt az iskolaszéki elnök-
plébános által összeállított órarend fedi fel.

A legidősebb élő diák Kunkela István, szül. 1917-ben, az 
1924/25-ös tanévben járt első évfolyamba. Ekkor az osztály-
naplóban az iskola neve Malé Obdokovcei Római Katolikus 
Kétosztályos Elemi Népiskola. Az 1927/28-as iskolaévben a 
tanulókat négyszer osztályozták, 1927. november 15-én, 1928. 
január 31-én, 1928. április 14-én és 1928. június 27-én. Ekkor az 
iskolába 129 tanuló járt. 

Az 1931/32-es tanévben az iskola háromosztályos, a három 
osztályban 8 évfolyam diákja tanult. A falu neve hivatalosan 
szlovákul már Dolné Obdokovce. Az igazgató Szokoly Lajos, a 
tanítónők Szokolyné Dobrovits Margit, Mihálik Mária, a hitok-
tató Julo Stručka volt. A naplóban szerepel még Nybl plébános 
és Miskóci inspektor aláírása. Ebben az évben az iskolának 146 
tanulója volt. A következő évben 158 a diákok létszáma. Ekkor 
építették fel az új épületet, amiben jelenleg az óvoda működik.

Az 1934/35-ös tanévben jelentek csak meg először tisztán 
jeles bizonyítványok. A csupa jeles diákok Földesy Anna az 5. 
évfolyamból, Gyepes János a 6. évfolyamból, Lauro Mária a 
6. évfolyamból, Ács Anna a 7. évfolyamból, Lauro Ágnes a 7. 
évfolyamból, Zelenák Rozália, Brath Etel és Gyepes László a 
8. évfolyamból. Osztályfőnökük Hrotko Mária volt. A második 
évfolyamban Gyepes Etel büszkélkedhetett színjeles bizonyít-
vánnyal.

Az 1940/41-es tanévben az iskola háromosztályos volt. A 
három osztályban, hasonlóan az 1931/32-es tanévhez, 8 év-
folyam diákjai tanultak, összesen 142-en. Ebben a tanévben 
Szokolyné Dobrovits Margit nyugdíjba vonult, helyére a falu 
szülöttje Karasz Elek lépett. 

Az 1941/42-es tanévben Haleš Rudolfot bízzák meg a 
szlovák iskola megalapításával. Az újonnan alapított iskolának 
20 diákja volt. Ezek közül 6 diákot szlovák nyelvtudás híján 
nem tudtak osztályozni. 

1944/45-ben a tanulókat csak az első félévben osztályozták, 
mert az iskola a német hadsereg szálláshelyéül szolgált. Így a 
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tanítás szünetelt. A „felszabadulás” után az iskolát államosí-
tották, és megszüntették a magyar oktatást.

A magyar iskola az 1950/51-es tanévben nyílt újra, az ok-
tatást beárnyékolta a kommunista ideológia. Öt év múlva az 
iskola igazgatója Száraz Elek, a tanítónők Geró Erzsébet és 
Balabán Júlia voltak. Ebben az időben minden tanító az iskola 
mellett megépült tanítói lakásokban lakott, az épületet ké-
sőbb óvodává alakították át.

Az 1960/61-es tanévben az iskola Alapfokú Kilencéves Is-
kola 1–5. évfolyam (Základná Deväťročná Škola 1–5. ročník) 
néven szerepel, és az iskolát látogató tanulók száma 90. A 6. 
évfolyamtól a diákok a pogrányi iskolát látogatták. 1965/66-
tól az igazgató Balabán Júlia, a tanítók Király Mária, Sebők 
János, Sebők Anna és Alžbeta Tóthová. Ekkor az iskolának 129 
tanulója volt. 1966/67-ben Czakó Mária és Simácsek Erzsébet 
váltotta Király Máriát és Sebők Annát. 1971-ben Sebők János 
helyére Oravec Elek került. 

1980/81-ben a tanulók száma 81-re csökkent. Három osztály 
maradt, a negyedik évfolyamot Pogrányba irányították. Ekkor 
a szülők követelik a napközi otthon megnyitását. Ez a követe-
lésük nem járt sikerrel, csak az 1999/2000-es tanévben valósult 
meg.  

1984-től az iskola a Základná Škola 1–4. ročník Dolné 
Obdokovce (Alapiskola 1–4. évfolyam Alsóbodok) nevet vi-
selte. Az igazgató Oravec Elek, tanítók Brath Valéria és Škodová 
Mária. 1989-ben Oravec Elek súlyos betegség után elhunyt, az 
iskola igazgatójának a járási tanfelügyelőség Brath Valériát 
nevezte ki, aki ezt a posztot a mai napig betölti.  

Az 1991/92-es tanévben újra két magyar osztály működött 
az iskolában. Ebben az évben került az iskolába Varga György 
tanító és Czakó Klaudia, aki Slančíková Anežkát váltotta. A 
tanulók száma 63. 

1995-ben az iskola tanítója lett Tóth Zoltán és Chabanová 
Ľubica. 2000-től az iskolában tanítottak hosszabb-rövidebb 
ideig Korgo Renáta, Brath Gabriella, Czakó Beáta, Silvia 
Karasová, Fajd Zsuzsanna, Horňák Szilvia, Gálik Marietta és 
Füle Katalin. A tanulók száma 2000-től már nem haladja meg a 
60-at. A rendszerváltás előtt magasabb volt a többgyermekes 
családok száma, mint napjainkban. A szülőkben erős volt a 
nemzeti hovatartozás tudata, és a törekvés, hogy gyermekeik 
minél magasabb szintű oktatásban részesüljenek. 

A becsületes iskolai oktató és nevelőmunka mellett a 
gyerekek sokoldalú fejlődését szolgálták az intézményben 
működő kulturális csoportok is. A Szivárvány Színjátszókör, 
amit Varga György vezetett sok évig, és úgy belföldön, mint 
a határokon túl, több elismerést is szerzett. A Flashdance 
tánccsoport is hasonló sikerekkel büszkélkedhet. A Nefelejcs 
hagyományőrző gyermekcsoport Brath Valéria vezetésével 
helyi népszokásokat dolgozott fel és állított színpadra.

Az elmúlt évek változást hoztak iskolánk külső és belső 
arculatában. Szépültünk, gyarapodtunk, fejlődtünk. Ezek a 
változások mind azt a célt szolgálják, hogy tanulóinkat ott-
honos környezetben fogadjuk, modern módszerekkel tanítva 
készítsük fel őket, hogy a következő évfolyamokban sikeresen 
helytálljanak.

Bízom benne, hogy a szülőkben és az ifjúságban erősödik 
a nemzeti öntudat, büszkék maradnak származásukra, nem 
hagyják cserben iskolájukat, és szem előtt tartják, hogy magyar 
gyerek csak magyar iskolában válhat teljes értékű emberré. 

Brath Valéria 
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Társadalmunkban létezik pár strucc-kérdés. Tudják, olyan, 
amelyik mellett kényelmesebb elmenni, úgy tenni, mintha nem 
is létezne és strucc módra „homokba dugni a fejünket”. De a 
világ nem így működik.

Egy ilyen, nagyon nehéz problémája a társadalmunknak a 
roma kérdés. Vagy nem is létezik ilyen? Csak mélyszegénység, 
ami egyre nagyobb réteget érint? Nehéz kérdések, melyekre 
még csak keresik a válaszokat, de az már most bizonyossá vált: 
csak hosszú távú megoldás létezhet, gyorssegélyekkel és alkalmi 
odafigyeléssel nem lehet megoldani.

A kérdés tehát már megfogalmazódott, és – szerencsére – 
egyre szélesebb rétegekben keresik rá a megoldást. Egyre több 
az olyan érintett vagy csak változásra vágyó szakember, aki 
megvetve a stuccpolitikát, beszélni mer a problémáról és keresi 
a megoldást. Ehhez az útkereséshez csatlakozott – egy nemzet-
közi kapcsolatra épülő pályázat keretein belül – 3 felnőttképző 
központ: Kanizsa TISZK, Magyarországról, Amőba Oktatási 
Központ, Erdélyből, valamint Galánta és Vidéke Társulás, Fel-
vidékről. Az Európai Unió Grundtwig – Egész életen át tartó 
tanulás programjának keretein belül valósult meg az a tapasz-
talatcserén alapuló, 3 állomásos tanácskozássorozat, melynek 
a feladata „Hátrányos helyzetű (roma) munkavállalók, tanulók 
problémáinak kezelése a szak/felnőttképzésben” témában való 
eszmecsere és egy ajánlás kidolgozása a 3 régióra kiélezve.

A 3 találkozó során a program résztvevői előadásokat hall-
gattak meg és iskolalátogatások kapcsán ismerkedtek a problé-
makör helyi vonatkozásaival. A program időtartama 3 év (2011. 
szeptember – 2013. június). Eddig  három találkozó (workshop) 
valósult meg az alábbi téma- és időleosztásban:

1.  Kultúrantropológiai workshop, Nagykanizsán (Magyar-
ország) 2011. november 28–30. 

2.  Képzésmódszertani workshop, Sepsiszentgyörgyön 
(Románia) 2012. március 28–30.

3.  Kapcsolattartási workshop, Galántán (Szlovákia) 2012. 
október 24–26.

Pedagógusfórum  n  Aktuális 

Roma kérdés – szegény kérdés?

A projekt végeredményeként a sajátosan hátrányos hely-
zetű tanulók tanulási, beilleszkedési problémáinak feltárása, 
megvitatása alapján egy olyan módszertani ajánlás készül, mely 
nemcsak a három partnerintézménynek, de tágabb körben, 
minden hasonló problémával küzdő oktatási intézménynek 
nyújthat segítséget Európa-szerte.

A galántai találkozó első napján a résztvevők bemutatkozása 
után előadások következtek:  Bukovszky László, a Kisebbségügyi 
Hivatal képviselője, Vavrek István, a Rimaszécsi roma Tanoda, 
és a Ternipe Polgári Társulás képviselője,  Lénárt Krisztina és  
Katona Beáta, a jókai speciális alapiskola képviselői által a kom-
munikációs folyamatok mikéntjéről és effektivitásáról állami-, 
iskolai-, iskolán kívüli- és társadalmi szinten. Az előadásokat 
kerekasztal-beszélgetések követték. 

A találkozó második napján, gyakorlati tapasztalatokat 
cserélendő, a Tallósi Speciális Alapiskolát látogatták meg a 
találkozó résztvevői, ahol az intézmény igazgatója beszélt az ott 
folyó képzésről. Harmadik nap gyakorlati, technikai, pénzügyi 
egyeztetéssel zárult a workshop.

És milyen megállapítások születtek a találkozók nyomán? 
Az, hogy mindhárom régiónak vannak közös vonatkozásai 
(kulturális vonalon) és teljesen eltérő aspektusai a probléma-
körnek (állami és civil szerepvállalás területén), illetve arra is 
sikerült rávilágítani, hogy nemcsak a társadalom perifériájára 
szorultak felemelkedését kell elősegíteni, hanem a többségi 
társadalom hozzáállásán, toleranciáján is van még mit formálni.

Zárásképp, elmesélnék egy történetet. Gyerekkoromban, 
mifelénk azzal riogatták a rossz gyerekeket, hogyha nem ja-
vulnak meg, odaadják a sátoros cigányoknak. Nem értettem, 
hogy miért is kell ettől tartani, de ha a felnőttek ekkora bün-
tetésnek vélték, akkor biztos nagyon félelmetesek lehetnek 
azok a sátoros cigányok. Felnőtt fejjel elgondolkoztam ismét a 
gyerekkorombéli riogatáson, és a nemrég Galántán megtartott 
találkozó kapcsán számos kérdés fogalmazódott meg bennem: 
miért fogadjuk el nehezen a másik népcsoport társadalmi nor-
máit, kultúráját, szokásait? Kicsit nagyobb toleranciával és igye-
kezettel – mindkét fél részéről – már sokkal előbbre tartanánk a 
problematikus kérdések megoldásában.

Horváth Judit

 n Bukovszky László előadása

 n Katona Beáta és Lénárt Krisztina a kommunikációs 
folyamatokról beszéltek
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Nyelvet tanulni, több nyel- 
ven beszélni a mai világban 
elengedhetetlen követelmény. 
A Komáromi Selye János 
Gimnázium diákjai évek óta 
nyelvvizsgát tehetnek német 
nyelvből, amely lehetővé teszi 
németországi, ill. ausztriai to-
vábbtanulásukat is.

O k t ó b e r b e n  k é t h e t e s 
szak mai  továbbképzésen 
vettem részt a Göttingen 
mellett i  Bovendenben. A 
szeminárium a bonni köz-
pontú Pedagógiai Intézet szervezésében került megrendezésre 
azon tanárok számára, akik ún. DSD-iskolákban oktatnak a 
világ különböző pontjain. A program nagyon gazdag és sok-
rétű volt, nagy hangsúlyt kapott a projektoktatás fontossága 
és gyakorlati megvalósítása. Csoportunk a külföldi diákok to-
vábbtanulási-, és ösztöndíj-lehetőségeit mérte fel a méltán híres 
göttingeni egyetemen, amelynek 25 000 diákja közül több mint  
3 000 a külhoni hallgató. Ezen az egyetemen oktatott, ill. tanult  
44 Nobel-díjas tudós, a városban járva erre kis táblák emlékez-
tetnek a házak homlokzatán.

Érdekes élményt jelentett az iskolalátogatás is. Három gimná-
ziumban vettünk részt óralátogatáson, ismerkedtünk az egyes is-

kolák szerkezetével, kollé-
gákkal beszélgetve elemeztük 
a hasonlóságokat és a különb-
ségeket.

Október 3-án, a Német 
egység napján az ország háború 
utáni történelmével foglalkoz-
tunk, majd az iskolarendszer 
várható teljes reformjáról hall-
gattunk érdekes előadást.

A továbbképzés részeként 
két kiránduláson vettünk részt: 
Kassel városában megtekin-
tettük a Grimm-testvérek mú-

zeumát, a Harz-hegységben pedig a festői szépségű Wernigerode 
és Goslar városkákat, melyek az UNESCO-világörökség részét 
képezik.

Foglalkoztunk kortárs irodalommal, hiszen a jelenkori művek 
nyelvezetük, témájuk kapcsán talán jobban megszerettetik a diá-
kokkal az olvasást, akár idegen nyelven is.

A szeminárium résztvevőinek palettája nagyon színes volt, a 
brazil, argentin, indiai, orosz, bolgár és más nemzetiségű kollégák 
egyaránt arról számoltak be, hogy a német nyelv iránti érdeklődés 
fokozódik a diákjaik körében, hiszen közülük sokan német nyelv-
területen szeretnének továbbtanulni, hogy nemzetközileg elismert 
diplomát szerezzenek.

Fekete Judit, némettanár

Szakmai továbbképzés Németországban
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A kultúra méltó otthona
November utolsó napján a szenci Szenczi Molnár Albert Magyar 

Tanítási Nyelvű Alapiskolában új színház- és kultúrtermet adtak át 
150 férőhellyel. Az iskolavezetésnek ezzel egy korábbi elképzelése vált 
valóra. „Ezzel megoldottuk, hogy az iskola különböző kulturális akcióit, 
előadásait ne a folyosókon szorongva kelljen előadni, illetve végignézni, 
-hallgatni,” mondta örömmel Matus Mónika iskolaigazgató. 

A kultúrterem 2 500 eurónyi befektetést igényelt, mely összeghez a 
várostól és szponzoroktól jutott hozzá a szenci oktatási intézmény. Az 
említett pénzösszeget a falbontással, az elektromos hálózat kiépítésével, 
a festéssel, valamint a pódium létrehozásával, kialakításával kapcsolatos 
kiadások emésztették fel. „Örömmel mondhatom el, hogy egy csodálatos 
helyiségben rendezhetjük kultúrműsorainkat, kis színházi előadásainkat, 
lényegében a statikus előadásokat. A táncfellépések kivételt képeznek. 

A színpad harminc négyzetméternyi felületű, s mihamarabb to-
vábbi pályázatokat nyújtunk be, hogy tökéletesíteni tudjuk a fény- és 
a hangtechnikát is a teremben. Ezekre mintegy 3 500–5 000 eurónyi 
támogatásra lesz szükségünk,” részletezte az iskola igazgatónője. Matus 
Mónika a továbbiakban kiemelte, hogy a kultúra eme otthonának létre-
hozásában nagyon sokan segédkeztek, s nekik köszönet jár. Ugyanúgy 
megértő volt a helyiség létrehozásának és kivitelezésének felvetésével 
kapcsolatban a helyi városi hivatal, Karol Kvál polgármesterrel az élen. 
„Valamennyiüknek óriási hálámat fejezem ki. A megnyitó ünnepségen 
pedig boldogság töltötte el a szívemet, de ugyanúgy kollégáimét is, 
amikor láttuk a szülők, nagyszülők, ismerősök részéről tanúsított ha-
talmas érdeklődést. Hiszen november 30-án két ekkora terem is megtelt 
volna, annyian eljöttek a rendezvényre, amelyet a már hagyományos 
karácsonyi vásárral kötöttünk egybe. Sok-sok érdekes dísz, valamint 
finomság volt a kínálati listán, és a vásárlók valóban kedvük, ízlésük 
szerint válogathattak a bőséges kínálatból.” 

A színház- és kultúrterem megnyitóján részt vett többek között Puss Sándor atya is, aki mondanivalóban és érzelmekben 
gazdag szavakat intézett a közönséghez. A csallóközi származású atya négy évig tartózkodott a Kárpátalján, s egy ráti (Kárpátalja) 
fiú gyermekotthonnak szervez gyűjtést – egyebek mellett erre is rámutatott, amikor nálunk járt a megnyitón. Az atya kiemelte a 
karácsony lényegét: a szeretetet, az egymáshoz való baráti közeledést. Sajnos, ez napjainkban eléggé kiveszett az emberekből – 
mondta Matus Mónika.

Az alapiskola elsős és másodikos diákjai egy csodálatosan szép zene- és táncösszeállítással járultak hozzá a kultúrterem meg-
nyitójának ünnepélyes hangulatához.

Susla Béla

 n Puss Sándor atya

 n A boldog, fellépő gyermekcsoport (A szerző felvételei)
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Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban minden év szeptember 9-én megemlékezünk 
a Holokauszt emléknapjáról. Ilyenkor az első évfolyam tanulói egy vetítéssel egybekötött rend-
hagyó történelemórán vesznek részt, amelyet virtuálisan a terezíni gettóban töltünk. 

Idén október 19-én valódi tanulmányúttal is bővítettük ismereteinket, 53 diák ült hajnal 
négykor buszra, hogy Auschwitz–Birkenauba látogasson. Kiderült, épp azt a napot választottuk, 
amikor Albert, monacói herceg is tiszteletét tette a múzeumban. Így lépten-nyomon a testőreibe 
és útlezárásba botlottunk, valamint az egyébként átlagosan 3,5 órás tárlatvezetés is jócskán 
elhúzódott. Ezt egy cseppet sem bántuk, hiszen a kerülőutakon közlekedve olyan helyeket is 
láthattunk, amelyeket egyébként nem mutatnak meg a látogatóknak (például az úszómedencét, 
amire a propaganda miatt volt szükség). 

Az első meglepetés már rögtön a bejáratban ért. Reggel tízre érkeztünk, és máris tömeggel 
találtuk magunkat szembe. Megtudtuk, áprilistól októberig naponta 275 idegenvezető fogadja az 
érkező csoportokat. Csak az elmúlt évben másfél millióan zarándokoltak ide. A rengeteg látogató 
közül, aki szembejött, senki sem mosolygott. Egyszerűen képtelen az ember távolságot tartani 
mindattól, amit lát, hall, tapasztal. 

A náci munka- és megsemmisítő táborok világa egyike a legnehezebben tanítható téma-
körnek. Számomra mindig kérdés, mi az, amit még megmutathatok, és mi az, amit már nem tud 
érzelmileg elviselni egy középiskolás. Megtörtént, hogy sírva szaladt ki egy tizenötéves lány, látva 
a megrázó képsorokat, amelyeket a felszabadítók készítettek a haláltáborban. 

Itt a diák autentikus helyszínen tanulmányozhatja a faji ideológia és a német zsidóellenes po-
litika következményeit, a „végső megoldást”. Végigkövetheti a deportálás történetét a transz-
portok egyes állomásain keresztül. Megismerheti a folyamatot, ahogy emberi méltóságuktól 
megfosztva bűntelen emberek foglyokká váltak. Életkorának megfelelően eldönti, bemegy-e a 
gázkamrába, vagy nem akarja látni a nyílásokat, ahol a Zyklon B-szemcséket szórták. Felvetődő 
kérdéseire anyanyelvén kap szakszerű magyarázatot. A hosszú úton hazafelé Lengyelországból 
aztán gondolkodhat. A hírhedt 10-es blokkról, ahol nőket sterilizáltak, illetve egyéb orvosi kísér-
leteket hajtottak végre; a kivégzőfalra nyíló bedeszkázott ablakokról; a sötétzárka miniatűr szel-
lőzőnyílásáról; az életnagyságú fotókról, amelyek a túlélőkről készültek a háború előtt – élet-
erősen, majd a felszabadulás után – 26 kilósan; a két tonnányi emberi hajról, amelyből textilt ké-
szítettek; az aprócska cipőcskékről, amelyekben alig tanult meg járni a viselője, máris a krema-
tóriumban végezte…

Kiváló oktatási segédanyagok tölthetők le magyar nyelven az izraeli Yad Vashem keretében 
működő Nemzetközi Holokauszttanulmányok Iskolája honlapjáról. Többek közt az a 207 fény-
képből álló dokumentumgyűjtemény, amely Auschwitz Album (elég ezt beírni a keresőbe) 
néven vált ismertté. Ugyanitt olvasható: „A Holokauszt példa nélkül álló esemény, amely mélyen 
megrázta az emberi civilizáció alapjait. Arra kényszerít minket, hogy elgondolkodjunk az ember 
és a társadalom természetéről, a modern államról alkotott legalapvetőbb nézeteinkről, azzal 
kapcsolatos felelősségünkről, hogy világpolgárként fel kell emelnünk szavunkat és meg kell 
akadályoznunk ártatlan emberek igazságtalan szenvedését, bárhol is történjék a világban. A 
Holokauszt egyetemes figyelmeztetésül szolgál.”

Ezért tartja intézményünk is fontos kötelességének, hogy a multikulturalizmus iskolaprogra-
munk része legyen. 

Az ilyen tanulmányi útnak nemcsak a történelemtanár veszi hasznát. Jómagam sem vagyok 
az. Ám Radnótit, Pilinszkyt, Kertész Imrét is sokkal könnyebb egy ilyen út után közelebb hozni 
a gimnazistához. A magyar ember számára elgondolkodtató a statisztika: Auschwitzban minden 
harmadik áldozat magyar volt.

Benkő Timea

Az örök jajkiáltás színhelyén
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− Állítólag van, akiről már 
gyerekkorában sejthető, hogy 
idővel milyen pályára lesz al-
kalmas. Rólam, még elsős ele-
mista koromban megjósolta 
a felejthetetlen „Mici néni,” 
azaz Keszler Mária tanítónő, 
hogy biztosan pedagógus le-
szek, mert nagyon szerettem a 
meséket, így hát a könyveket 
is, s ezért eléggé korán meg-
tanultam olvasni. Pedig még 
hat éves sem voltam, amikor 
1954 szeptemberében szüleim 
beadtak az iskolába, pusztán 
azért, hogy meglegyen a kellő 
létszám az önálló osztály 
megnyitásához – kezdte visz-
szaemlékezéseit Szkladányi 
Endre, az ipolysági magyar 
gimnázium immár nyugal-
mazott igazgatója. – Pálya-
választásomnak azonban 
nyomósabb oka lehetett – foly-
tatja −, mégpedig az, hogy csa-
ládunkban hagyománya volt 
e foglalkozásnak, amit joggal 
nevezhetnék hivatásnak is. Édesapám, aki 1913-ban született 
Ipolyságon, tanulmányainak befejezése után Budapesten, kán-
tortanító lett. Első állomáshelye Tornagörgő volt, amit egy rövid 
kitérő követett Nagyszöllősre, ahonnan pedig be kellett vonulnia 
katonának. A háború vihara Németországba sodorta el, ahol 
amerikai fogságba esett. Nyitott marhavagonokban szállították 
át őket Franciaországba, ám útközben a francia civilek, a bosz-
szúvágy arroganciájától fűtve, a vasútpályát átívelő hidakról 
kövekkel, üvegpalackokkal dobálták meg őket. Ennek következ-
tében a szerencsétlen foglyok közül többen is életüket vesztették. 
Sokan úgy vélik, a nyugati hadifogság emberségesebb volt, mint 
a keleti, de édesapám keserű élményei nem erről tanúskodnak. 
A fogolytábor, ahová került, egy lucernaföldön volt, a szabad 
ég alatt, s közben az őreik, (az MP-sek) bele-belelőttek a földön 
heverő embertömegbe. Ma is őrzöm annak a golyó átütötte pok-
rócnak a darabját, aminek az életben maradását köszönhette. 
Táplálékukul moslékszerű keveréket kaptak, amit a földből 
kikapart takarmánynövény gyökereinek rágásával pótoltak. 
Később ugyan a sorsuk jobbra fordult, a németek kapitulációja 
után az amerikaiak győzögették őket, hogy egy új, szebb élet 
reményében települjenek ki hozzájuk, az USA-ba, de édesapám 
azt mondta, neki többet ér egy kődarab az ipolysági kálvárián, 
mint a jobb élet a távoli Amerikában. Háromévi szenvedés után 
csonttá-bőrré lefogyva, Magyarországon keresztül, ötven ki-
lósan tért haza az újonnan létrejött Csehszlovákiába, a teljes 
jogfosztottságra kárhoztatott magyarok közé. Megkapta hát az 
óhajtott kődarabot, mint a többi nemzetiségéhez hű honfitársa. 
A tanítói állás szóba sem jöhetett, egy állami cégnél húzta meg 
magát, mint könyvelő, miközben kántorkodott a helyi kato-

likus templomban. Helyzete 
nem gátolta meg abban, hogy 
édesanyámmal a sorsukat 
összekössék. Aztán 1948 de-
cemberében megszülettem én, 
rá három évre pedig az öcsém. 
A hosszan tomboló politikai 
hurrikán után kissé kitisztult 
a levegő, a „fehér lapunk” érvé-
nyét vesztette, szülőföldünkön 
maradhattunk, és megadatott 
a lehetőség a magyar iskolák 
újbóli megnyitására is. Édes-
apám nyomban elkezdett 
aláírásokat gyűjteni. Ennek 
eredményeként (is) sikerült 
elsők között visszakapnia vá-
rosunknak a magyar iskoláit, 
mármint az általánosat és a 
polgárit, melyeket rövidesen 
összevontak és átkereszteltek 
nyolcosztályos középisko-
lának. Ráadásul a gimnázium 
is megnyílhatott. Édesapám 
magyar nyelvet és irodalmat, 
rajzot, matematikát, meg 
mértani  rajzot  tanított . 

Közben diplomát szerzett Pozsonyban, magyar-képzőművészeti 
nevelés szakon, s amikor az ideje engedte – azóta több kiállítást 
is megért −, kitűnő akvarelleket festett. Mivel édesanyám is 
tanítóképzőt végzett, az alapiskola alsó tagozatában ő lett a hőn 
szeretett elsős tanító néni. Egyik társszerzője volt a hatvanas 
években  megjelent A honismeret-tanítás módszertana  segéd-
könyvnek.

− Tehát tanítógyerekként nőttél fel. Mégpedig nagyon elfog-
lalt, alkotó pedagógusok gyermekeiként.

− E tekintetben nem volt éppen rózsás a helyzetünk, öcsémmel 
állandó felügyelet alatt éltünk. A pedagógusokat kezdettől fogva 
eszköznek tekintette az állam, sok esetben megalázó munkákra 
is kötelezte őket, mint például a baromfi-összeírás, tojásbe-
gyűjtés, gyűlésezések és hasonlók. Ezért bizony mi gyerekek, 
délutánonként gyakran voltunk egyedül. Ez nem azt jelentette, 
hogy szabadjára engedtek bennünket, mert édesapánk szigorú 
volt hozzánk, és megkövetelte a pontos, szorgalmas munkát. Én 
nagyon sokat tanultam tőle, többek között kivetítéseket a rajzon, 
pontosabban a térlátást.

− Az elmondottak voltak az első motivációk arra, hogy 
a pedagógusi pályát válaszd, azaz válasszátok Laci öcséddel 
mindketten? 

– Valószínűleg, sőt biztosan, én legalábbis a magyar szakot. 
Bár a művészeteket is szerettem, de a rajzhoz, illetve a festéshez 
nem éreztem elég tehetséget. S mivel az egyetemen két szakot 
kellett választani, a magyar mellé én az angolt jelöltem meg.

− Akkor? A hatvanas években? Hol nyertél hozzá alapisme-
reteket?

„A többit beszéljétek meg egymás közt – magyarul” 
Beszélgetés Szkladányi Endre nyugalmazott iskolaigazgatóval
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− Eléggé szokatlan, jobban mondva rendkívüli módon. Es-
ténként szerettem keresgélni a rádió skáláján, s egyszer csak 
ráakadtam a Radio Luxemburg hullámhosszára. Hirtelen egy 
nagyon lenyűgöző dal ragadott meg. Lázasan kutattam utána, 
mi lehetett az. Aztán a Szabad Európa Tinédzserparti műso-
rában találtam meg, a Beatles együttes egyik száma volt az. 
Mi sem természetesebb, hogy e műsor lett az én legkedvesebb 
szórakozásom. Az együttes zenéjének hatására határoztam el, 
hogy megtanulok angolul, főképpen azért, hogy értsem a dalok 
szövegét. Budapesten vettem egy Báti–Véges angol nyelvkönyvet, 
hanglemezekkel együtt, s a könyv módszertani útmutatója 
alapján elkezdtem tanulni. Aztán találtam személyes segítséget, 
később többet is, de ezt most nem részletezem.

− A rólad közzétett adatokból megtudható, hogy a hatvanas 
évek végén és a hetveneseknek az elején a pozsonyi Komenský 
Egyetemen tanultál magyar-angol szakot, de még a tanulmá-
nyaid befejezése (1973) előtt már 1969-ben elkezdtél tanítani a 
Szlovákia fővárosának Duna utcai magyar gimnáziumában. Ez 
hogy történt meg?

 − Úgy, hogy a szóban forgó iskolából, Dénes Imre, angol 
szakos tanár, a főiskolára ment tanítani. Janda Iván, a nagy te-
kintélyű igazgató, a szlovákiai magyar kulturális élet élvonalbeli 
szervezője, megkeresett, nemcsak engem, és arra kért, legyünk 
segítségére a gimnáziumnak. Flórián Lászlóval és Zalabai Zsig-
monddal együtt vállaltuk e szerepe(ke)t. Én először csökkentett 
óraszámban, heti tíz órában, de pár év múlva már, mint állan-
dósított tanár, teljes óraszámban tanítottam.

−  Ha jól tudom, kevesebb órában az angolt, és egyre többen 
a magyar nyelvet és irodalmat.

− Így van. És osztályfőnök is lettem. Teljes mértékben belete-
metkeztem a pedagógiai munkába. Sokat tanultam az idősebb 
kollégáktól, főleg Kulcsár Tibortól. Szívesen tanítottam mindkét 
szaktantárgyamat, de amelyikben nagy lehetőség kínálkozott, 
az valóban a magyar irodalom és nyelv oktatásának moderni-
zálása volt. Az irodalmat a korhű művészeti ágazatokkal együtt 
tanítottuk, történelmi előképbe ágyazva. Ez a munka széles látó-
kört kíván, rengeteg tanulást, ötletet, még inkább megfontolást. 
Nagyon sok segédeszközt (a művészeti ágak rövid bemutatására 
diaképeket, zenerészleteket) kellett használni, hogy a tanórák 
színesek legyenek, és lekössék a diákok figyelmét. A szövegköz-
pontú irodalomtanítás a szövegelemzésen, az irodalomelméleti 
fogalmak (metafora stb.) funkcionális vizsgálatát jelentette. A 
diáknak az irodalmi mű immanens értékeit kellett felismerniük, 
s a jellemábrázolások folyamán a mű, nyelvi eszközeiből kellett 
kiindulniuk. Ekként jutott el az irodalmi hős etikai, esztétikai 
értékeihez. A tanításból majdnem teljes mértékben kiszorultak 
az írók életrajzi adatai, csak a művekhez legjobban kötődő ada-
tokat regisztráltuk. Már a gimnáziumban vizsgáltuk a modern 
próza többrétűségét, a belső monológok funkcióját stb., a szöveg 
szerkesztésében. Eredményes munkámnak köszönhetően a Po-
zsonyi (országos) Pedagógiai Kutatóintézet (Výskumný ústav 
pedagogický) kiválasztott a magyar nyelv és irodalom moder-
nizálását kutató kísérlet vezető tanárának. Az új módszertani 
alapokra helyezett irodalomtanításról több országos szintű elő-
adást is tartottam a kollégáknak. A Komenský Egyetem végzős 
hallgatói pedig nálunk végezték kötelező pedagógiai gyakorlata-
ikat, vagyis a gimnáziumunk gyakorlóiskola is volt.

− Írásaimban már többször is megemlítettem, hogy az 
egyetlen magyar pedagóguslap, a Nevelés  szerkesztőbizottsá-
gának te voltál az elnöke.

− E szerény folyóirat az 1989-es rendszerváltozásig Szo-
cialista Nevelés címen jelent meg. Nem tisztem értékelni a 
színvonalát, de kétségtelen, hogy behatóan foglalkozott a mód-
szertannal is, és sok hasznos információval szolgált. A Kósa Ka-
rola (mindenes) által szerkesztett Nevelésnek pedig egyik fontos 
szerepét abban látom, hogy a folyamatosság elvét valósította 
meg, így rövid kieséssel ugyan, de át tudta adni szerepét az 1995 
őszén indult Katedrának, majd később a vele párhuzamosan 
megjelenő Pedagógusfórumnak is. 

− Módszertani írásaidra határozottan emlékszem. Tudom, 
hogy tankönyvek nyelvi lektorálását is vállaltad, alapító tagja 
voltál az SZMPSZ-nek, végül (édesapád súlyos megbetegedése 
miatt) munkahelyet váltva, hazakerültél Ipolyságra. A negy-
venkét esztendeig tartó pályádnak utolsó tizenhárom évében 
pedig a sok megpróbáltatásnak kitett gimnázium igazgatója 
lettél.  Sokrétű és hosszú életpályádat itt felvázolni is lehetetlen. 
Ám elismerése jeléül az SZMPSZ Országos Elnöksége 2009 
márciusában Rozsnyón, Pedagógus Életpálya-díjjal jutalmazott 
téged. Most csak annyit mondj még el, ki(k)től vetted át a stafé-
tabotot és ki(k)nek tudtad átadni?

− Szüleimen kívül sokat köszönhetek dr. Turczel Lajos, 
irodalomtörténetet és dr. Zeman László, irodalomelméletet, 
stilisztikát és módszertant oktató tanáraimnak. Igazi példaké-
peim voltak. Az igazgatói stafétabotot Petrezsél Zsuzsannának 
adhattam át, bízom benne, hogy jó kezekbe került. Viszont 
amire külön büszke vagyok, hogy egykori diákjaim névsorában 
olyan nevek is szerepelnek, mint: Dusikné Weppery Anikó, Dusik 
Gábor, Csanda Gábor, Csicsay Károly, Vajda Barnabás, Kulcsár 
Mónika, Bárdos (Mandácskó) Ágnes, Író Erzsébet, Marczi Er-
zsébet, Sill Roland, Nagy Tibor, Deme Dániel, Solymos László, 
Pfundtner Edit, Pásztor (Both) Enikő. Elnézést kérek a nem meg-
említettektől, akikkel talán két oldal is betelne.

− Mit üzennél a pedagógusok, illetve az itteni magyar értel-
miség utánunk következő nemzedékének?  

− Örkény István Egyperces novellái között található Anek-
dotát idézném:

„Los Alamos (U.S.A.)
− Uraim, most magukra hagyom önöket – búcsúzott el 

Einstein Szilárd Leótól, Neumann Jánostól, Wigner Jenőtől 
és Teller Edétől. – A többit beszéljék meg magyarul.” 

 
Kedves Kollégák! A többit beszéljétek meg ti is magatok kö-

zött – magyarul.
Csicsay Alajos

 n A tanári karral a 2011/2012-es tanév végén
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Az Ipolysági Magyar 
Tanítási Nyelvű Gimná-
zium 2013 őszén ünnepli 
fennállásának századik 
évfordulóját. Az előkészüle-
tekről Petrezsél Zsuzsannával, 
az oktatási intézmény új igaz-
gatónőjével beszélgettünk.

– Mit jelent önnek e neves 
évforduló?

– Nagy megtiszteltetés szá-
momra, hogy a jövőre száz-
éves intézmény alkalmazottja 
és jelenlegi vezetője lehetek. 
Annak idején én is itt tanultam, 
tehát elmondhatom, hogy 
a gimnázium mindig is igen 
közel állt hozzám. A tanári 
karral együtt arra törekszem, 
hogy a lehető legméltóbban 
ünnepeljük meg a közelgő 
centenáriumot. Hiszem, hogy 
ez nemcsak az iskola életében, 
az itt végzett diákok számára 
fontos, hanem a városnak is, 
s bizonyos szinten a szlovákiai 
magyarságnak is.

– Miként tervezik a cente-
nárium megünnepelését?

– Ünnepségsorozatunkat 
2013 októberére tervezzük, 
akkor lesznek a legjelentősebb 
programok. Átfogó évkönyv 
jelenik meg, az intézmény 
gazdag múltját bemutató ki-
állítás nyílik, ünnepi műsort 
– nagygyűlést – rendezünk. 

Centenáriumára készül az  
Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

 n Petrezsél Zsuzsanna:  
Ünnepségsorozatunkat 2013 
októberére tervezzük, akkor 
lesznek a leg jelentősebb 
programok  
(Peter Paulenka felvétele)

Szentmisét is tervezünk. Ce-
lebrálására a gimnáziumban 
végzett katolikus papokat 
kérnénk fel. Ez méltó zárása 
lenne az ünnepségsorozatnak.

– Az ünnepi héten kívül 
lesznek más programok is?

– A megemlékezésre az 
intézmény mostani és egykori 
diákjait is szeretnénk felkészí-
teni. Ezt szolgálnák a gazdag 
és színes kísérőprogramok. A 
2013/2014-es tanév a kerek 
évforduló jegyében telik majd. 
Mindenképpen bevonjuk 
a mostani diákokat is. Egy 
verseny keretében a centená-
riumhoz kapcsolódó témákat 
dolgoznának fel, és a legjobb 
munkákat a nagyközönségnek 
is bemutatják. Jó volna to-
vábbá, ha a 2013-ban ese-
dékes érettségi találkozókat is 
októberben rendeznék meg.

– Mit ölelnek fel a kísérő-
programok?

– A kísérőprogramok célja 
a generációk találkozása, 
egymás megismerése. Beszél-
getésekre hívjuk volt diákja-
inkat, hogy megoszthassák 
élményeiket, tapasztalataikat 
a mostani gimnazistákkal. 
Jó volna megtalálni iskolánk 
legidősebb diákjait, akik még 
a két világháború közti idő-
szakban, a háború idején vagy 
az újrakezdés utáni években 
érettségiztek. Fontos bemu-
tatni azokat a volt diákokat 
is, akik a tudomány vagy a 
művészet különböző területein 
értek el eredményeket. Ők 
mondhatnák el, mit jelentett 
számukra az ipolysági alma 
mater, mennyiben határozta 
meg későbbi életüket az itt 
töltött négy év. E beszélge-
tések felfoghatók akár infor-
mális pályaválasztási tanács-
adásnak is. A közelmúltban 
végzett tehetséges diákjainkat 
is megszólítjuk, hogy mesél-
jenek gimnáziumi éveikről, 
későbbi tapasztalataikról.

– Említette, hogy kiállítás 
is készül.

– A kiállítás a gimnázium 
jelenlegi épületének kihasz-

nálatlan területén lesz látható. 
Szívesen fogadunk minden, 
az iskolához kötődő tárgyi 
emléket: fényképet, iratot és 
bármi mást, ami az iskolával 
összefügg. Kérem a volt di-
ákokat és tanárokat, hogy 
a kiállítás idejére bocsássák 
a rendelkezésünkre a birto-
kukban lévő tárgyi és képi 
emlékeket! Ezek akár már 
most is leadhatók az iskola tit-
kárságán, vagy elküldhetők az 
iskola címére (fénymásolt do-
kumentumokat is szívesen fo-
gadunk): Gymnázium s VJM, 
Mládežnícka 22, 936 01 Šahy-
Ipolyság. A dokumentumok, 
képek másolatát elküldhetik 
a centenarium2013@gmail.
com e-mail címre is. A tár-
gyak átadását, kölcsönzését 
illetően személyesen, a jel-
zett e-mail címen vagy a 
036/7411008-as vezetékes 
vagy a 0910/926165-ös 
mobil telefonszámon (kül-
földről: 00421-36-7411008 
vagy 00421-910-926165) 
egyeztethetnek velünk.

– A kísérő- és főprog-
ramon kívül mivel készülnek 
még a centenáriumra?

– Intézményünk testvér-
iskolai kapcsolatai az elmúlt 
évtizedekben különböző okok 
miatt fokozatosan leépültek. 
Jelképértékű lenne testvéris-
kolai együttműködés kialakí-
tása, és az erről szóló meg-
állapodást az ünnepségek 

idején írhatnánk alá. Szeret-
nénk a rendezvénysorozatba 
„emelni” a sportot, hiszen az 
meghatározó jelentőségű a 
gimnázium életében. Gon-
doljunk csak az Ipoly Kupára, 
amely idén ünnepelte 40. 
évfordulóját. A jövő évi sport-
rendezvény is a centenárium 
jegyébe zajlana.

– A végére hagytam talán 
a legfontosabbat: az anyagi 
háttér kérdését.

– Sajnos, az intézmény 
anyagi lehetőségei nagyon 
behatárolják az ünneplés 
előkészítését. Elég, ha csak 
az évkönyv kiadási költségeit 
említjük. Mindenképp hang-
súlyozni szeretném, hogy 
külső segítség, szponzorok be-
vonása nélkül nem tudjuk elő-
teremteni a szükséges pénzt. 
Várjuk volt diákjaink és más 
önzetlen támogatók jelentke-
zését, akik hozzájárulnak a 
méltóságteljes ünnepléshez 
és a jubileumi évkönyv ki-
adásához. A felajánlásokat 
a 7708765/5200-as OTP-
bankszámlára küldhetik (kül-
földről történő utalás esetén: 
7708765/5200, IBAN: SK85 
5200 0000 0000 0770 
8765, BIC/SWIFT: OTPV 
SKBX). Bárminemű támoga-
tást előre is köszönök a száz-
éves Ipolysági Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium nevében!

Pástor Péter
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TISZTELT VOLT 
IPOLYSÁGI 

GIMNAZISTA!
Az Ipolysági Magyar Taní-

tási Nyelvű Gimnázium 2013 
őszén ünnepli fennállásának 
100. évfordulóját, amelyre ren-
dezvényekkel, iskolatörténeti 
kiállítással és emlékkönyv meg-
jelentetésével is készül.

Az intézmény kéri  volt 
diákjait és tanárait, azok hoz-
zátartozóit, hogy – legalább 
a kiállítás idejére – bocsássák 
rendelkezésre az iskolával 
kapcsolatos tárgyi és képi 
emlékeket, kéziratban maradt 
vagy megjelentetett vissza-
emlékezéseket. Ezek akár már 
most is leadhatók az iskola 
titkárságán, vagy postázhatók 
az Ipolysági Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium címére: 
Gymnázium s VJM, Mládežnícka 
22, 936 01 Šahy (Ipolyság). A 
dokumentumok, képek, vissza-
emlékezések fénymásolatát el-
küldhetik a centenarium2013@
gmail.com e-mail címre is. A 
kölcsönzést, adományozást 
illetően a jelzett e-mail címen, 
a 036/7411008-as vezetékes 
vagy a 0910/926165-ös mo-
biltelefonszámon (külföldről: 
0 0 4 2 1 / 3 6 / 7 4 1 1 0 0 8  v a g y 
00421/910926165) egyeztethet 
a gimnáziummal.

Kérjük,  jelezze, miként 
tudná segíteni a centenáriumi 
ünnepségek előkészületeit! 
Az előkészületekről gimnázi-
umunk honlapján (www.gimi.
saag.sk) és Facebook-profilján 
(Gimnázium Ipolyság) is folya-
matosan tájékoztatunk.

Mivel anyagi lehetőségeink 
korlátozottak, várjuk szíves 
hozzájárulását a méltóságteljes 
ünnepléshez és a jubileumi év-
könyv kiadásához. A felajánlá-
sokat a 7708765/5200-as bank-
számlára (OTP Banka Slovensko) 
küldhetik, külföldről történő 
utalás esetén: 7708765/5200, 
IBAN: SK85 5200 0000 0000 
0770 8765, BIC/SWIFT: OTPV 
SKBX

Tisztelettel  köszönünk 
minden segítséget!

Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium

Szencet, Molnár Albert kiváló nyelvészünk, irodalmárunk és zsoltárfordítónk szülővárosát írásban 
először 760 esztendővel ezelőtt említették. Az évforduló kapcsán a város kétnapos konferenciát szer-
vezett, melyen nagyon értékes, gazdag tartalmú eláadásokat hallhattak az érdeklődők.

A történelmi források arra utalnak, hogy a helység mai megnevezése valószínűleg a Synch sze-
mélynévre vezethető vissza, aminek az előzménye a szem főnév. 

„A várost legelőször Roland gróf  palatínus okirata említette 1252-ben Zempch néven. Aztán 
az évek múlásával Zempchből Scempch lett, azt követően Senncz, illetve Sempch változatban is 
előfodult. Mostani nevének felvétele 1920-ra datálható“ mondta lapunknak Strešňák Gábor, a városi 
múzeum igazgatója.

A kétnapos előadás-sorozatból ezen írás keretében két témakört ragadtam ki, melyek közül az első 
egy európai mércével is jelentősnek mondható érték, sőt, elsőség: a Collegium Oeconomicum. A má-
sodik részletezett téma pedig manapság is nyelvjárás-meghatározója a helységnek, ez pedig az ö-zés. 

A Collegium Oeconomicum oktatási intézmény jelentőségére Koltai András, a budapesti Piarista 
Levéltár igazgatója fókuszált előadásában. A szenci Collegium volt az első olyan európai tanintézmény, 
ahol közgazdaságtant (is) oktattak Mária Terézia idejében. Koltai előadásában egyebek mellett ki-
emelte, hogy az 1763-ban Szencen létrehozott Collegium Oeconomicum fontos mérföldkőnek számít 
magyarországi a piaristák történetében is. Esterházy Ferenc kancellár 20 000 forintos alapítvánnyal 
látta el. Maga Mária Terézia is támogatta az intézményt, mégpedig alapítványt tett húsz diák felka-
rolására, valamint évente 500 forintot biztosított az oktatási fölszerelések és könyvek beszerzésére. 
„Ebből az összegből vásárolták bécsi könyvkereskedőktől az iskola könyvtárának legnagyobb részét. 
A könyvtár másik jelentős részét az intézet első rektora, Kónya Kristóf piarista adta saját könyveiből, 
amelyek főként teológiai, kánonjogi és történeti művek voltak“, hangsúlyozta a budapesti előadó. 
1766-ban a Collegium könyvtára már 288 művet tartalmazott 765 kötetben, 1768-ban pedig már ezer 
kötetből állt a könyvtár. Az intézmény érdekességei közül Koltai András hangsúlyozta, hogy az oktatás 
nyelve a német volt. „A királynő kizárólag ezt a nyelvet szorgalmazta és ültette át az oktatási gyakor-
latba a latinnal szemben,“ nyomatékosította Koltai. A tantárgyak sorában a geometria, a kereskedelmi 
aritmetika, az építészet, a könyvvitel, a gazdaságtan, a fizika, a német nyelv és a kereskedelmi levelezés 
szerepelt. A növendékek ezeken belül részletesen foglalkoztak a földmérési, a bányamérési, valamint 
a hidraulikai alapdolgokkal. És természetesen a filozófiáról és a politológiáról sem feledkeztek meg az 
oktatók. A hallgatóság köreiben mosolyt fakasztott, amikor az előadó érdekességképpen megjegyezte, 
hogy abban az időben is voltak csintalan növendékek. Ők imott-amott elosontak Szencről a mintegy 
25 kilométer távolságra lévő Pozsonyba, azon egyszerű oknál fogva, mert kevesellték a Collegiumban 
szolgáltatott napi boradagot, ami 3/4 liternyi volt fejenként. Pozsonyban aztán még pluszban felhör-
pintettek néhány decit… A szenci Collegium Oeconomicumban 1776 nyarán tűzvész pusztított, így a 
Pozsony megyei mezővárosban csak rövid életű, de annál nagyobb jelentőségű volt az akkori európai 
mércét túlszárnyaló tanintézmény. A pusztító tűzvészt követően az iskola tanárai és diákjai ősszel Ta-
tára költöztek át. Az intézet jogutódja, a tatai Studium Cameraticum azonban csak 1780-ig működött, 
mert II. József a többi bentlakásos diákotthonnal és filozófiai tanfolyammal együtt azt is megszüntette.

A további budapesti előadó Kozsík Diana volt, aki – szenci születésű. Ő a szenci ö-zés kérdését 
taglalta előadásában, mindenekelőtt a történelmi vonatkozásokat előtérbe helyezve. A szenci ö-ző 
nyelvjárással kapcsolatban többféle elmélet is kialakult. A szóban forgó nyelvjárássziget a magyar 
nyelvterület északnyugati peremén a közép-dunántúli kisalföldi régió csallóközi csoportjának szom-
szédságában, annak ugyancsak északnyugati peremén található, egyre inkább körülölelve a szlovák 
nyelvterülettől, mutatott rá Kozsík Diana. Ez a nyelvjárás Szencen és a környékén lévő mintegy hu-
szonöt községben terjedt el. A szenci ö-zésre már a 16. századból kétségbevonhatatlan bizonyítékaink 
vannak. Kozsík a továbbiakban hangsúlyozta, hogy a vizsgált problémakörrel többek között Benkő 
Lóránd nyelvészprofesszor is foglalkozott, aki rámutatott, hogy az ö-zés a történeti értelemben vett 
székelység eredettörténetéhez kapcsolódik. Kozsík a továbbiakban azt is hangsúlyozta, hogy az ö-zés a 
nyelvtörténeti adatok alapján a 13. századtól van jelen a magyar nyelvjárásokban és magában a magyar 
nyelvben is. A szenci ö-ző nyelvjárássziget tulajdonképpen egyike a legkorábbi nyelvjárásszigeteknek, 
amelyek a történelmi értelemben vett székelység széttelepítésével alakultak ki.

Susla Béla

A szenci  
Collegium 

Oeconomicum 
európai  
elsősége n Kozsík Diana  n Koltai András
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Igaz ez a mondás a felvidéki református iskoláink tanáraira is. 
2012. október 12–13. között harmadik alkalommal került meg-
rendezésre az Országos Református Pedagógustalálkozó. Idén 
Rimakokaván az Ipoly szálló adott otthont ennek a kétnapos tovább-
képzésnek, együttlétnek. A szakmai összejövetel két témát érintett: 
a projektorientált oktatást és egy, eredetileg Hollandiában íródott 
könyv magyar fordításának ismertetését, bemutatását.

Péntek délután Fazekas László püspök úr megnyitója után Ádám 
Zita (az SZMPSZ szakmai alelnöke, tréner) és Ádám Lilla (a Tompa 
Mihály Református Gimnázium tanára, tréner) a projektorientált 
pedagógiába adott rövid betekintést. Az első blokkban a téma rá-
látásához szükséges elméleti részből kaptak egy szeletet a jelenlévő 
pedagógusok és iskolai lelkészek. Mint kiderült, a téma nagyon szer-
teágazó, a pedagógia sok területét fogja össze. Kezdetnek a hagyomá-
nyos és alternatív oktatás összehasonlításáról esett szó. Az igazság az, 
hogy aki meg akarja állni a helyét a pedagógusi pályán, nem enged-
heti meg magának, hogy 45 percen keresztül csak diktál a diáknak, 
mert még mindig azt hiszi magáról, hogy ő az egyeduralkodó az 
osztályteremben, ő a mindentudó. A XXI. század azt a követelményt 
támasztja az oktatók iránt, hogy változtassanak makacs, szemel-
lenzős gondolkodásukon és ismerjék meg az új oktatási stratégiákat, 
módszereket, és saját módszertani repertoárt alakítsanak ki, amellyel 
a tanulók kompetenciáinak fejlesztését segítik elő. 

Aztán az oktatási intézmények kerültek górcső alá abból a szem-
szögből, hogy mi történik a gyerekkel miután belép az iskolába. Elszo-
morító volt hallani, hogy kutatások bizonyítják, hogy az iskola megöli 
a gyerekek kíváncsiságát és kreativitását két-három év iskolába járás 
után. Egyengyerekek kellenek, ha nem azok, akkor azzá lesznek, mert 
a rendszer és a pedagógusok azzá teszik az egymásra egyáltalán 
nem hasonlító, különböző igényekkel, készségekkel, képességekkel 
rendelkező gyerekeket. 

Hallottunk a konstruktív pedagógia alapelveiről, amely szorosan 
kötődik a projektpedagógiához, illetve a pedagógia megújulását 
mutatja a hagyományos pedagógia ellenében. Érdekes és megfonto-
landó gondolatokat hallottunk arról is, hogy a XXI. század iskoláiban 
megváltozik a pedagógus szerepköre, és hogy ezzel párhuzamosan 
meg kell változtatnunk eddigi berögzült felfogásunkat, gondolkodá-
sunkat: a tanár többé már nem a tudás forrása és átadója, hanem a 
tanulási folyamat szervezője, irányítója, mentor.

A délután második részében a projektpedagógia alapelveivel, 
lépéseivel ismerkedtek meg a rendületlenül kitartó jelenlévők. A két 
előadó gyakorlati résszel is készült: tanóraprojektet kellett elkészíteni. 
Mint ahogyan az elhangzott, ez egy jó kiinduló feladat ahhoz, hogy 
segítségével közelebb kerüljenek a képzésen levők a projekt megérté-
séhez: rálátást nyújt a projekt tervezésére.

A csoportbeszámolók és a vacsora után Márkus Gábor, a Re-
formátus Pedagógiai Intézet igazgatója következett. Egy tenyérnyi 
méretű könyvvel érkezett, melynek címe A keresztyén pedagógia 
esszenciája. Sok hasznos dolgot, gondolatot rejt magában ez a köny-
vecske. A magyarországi előadó szokatlan szemszögből világított rá 
a pedagógus nevelő-oktató munkájára: párhuzamot vont a Biblia és 
az oktatás között. Az újdonság erejével hatott ez az összefüggés. Újra 
lehet és el kell gondolkodni a Biblia gazdagságán: meglepetésként 
hatott a jelen és a régmúlt hasonlósága. Este a pedagógus személyi-
ségéről és a gyerekekről esett szó: milyen is a látszólag két „ellentétes” 
tábor. Van-e valami közös bennük? Megtalálják-e egymáshoz az utat, 
vagy két párhuzamos vonal módjára haladnak a végtelenbe és soha 
nem érnek össze?

A szombat délelőtti folytatásban még lehetett fokozni a csoport-
munka és együttgondolkodás intenzitását, amikor is modern, neve-
léselméleti és pszichológiai szakszavakkal jellemzett bibliai személyek 
leírása került a csoportok elé. A jellemzésekben rá lehetett ismerni a 
mostani diákokra. Mily meglepő (vagy mégsem?), hogy nincs új a nap 
alatt. Krisztus korában ugyan azokkal a problémákkal küszködtek a 
tanítók és tanítványaik, mint a jelenkor tanítói és tanítványaik. Mi 
más is kötődhetett a jellemzésekhez, mint egy rögtönzött szülői 
értekezlet eljátszása. 

Sikerült megbirkózni a nézőpontváltás nehézségeivel is. A tékozló 
fiú esetét annyiféleképpen kellett elmesélni, ahány szereplője van 
a történetnek. Nem volt könnyű, mert a szereplők helyzetébe való 
beleélés nehéz feladat, de értékes tapasztalatot nyújtott. És hányszor 
fordulnak elő ilyen helyzetek a mindennapokban!? De mindig helyt 
kell állni. 

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a jelenlévők nem csak ta-
nultak, hanem az együttlét élményszerű örömét is megtapasztalták. 
Mindez köszönhető a fáradhatatlan szervezőnek, Édes Enikőnek, 
közoktatásért felelős zsinati tanácsosnak.

Ádám Lilla

A jó tanár is holtig tanul
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Minden gyerekben szuny-
nyad a vágy arra, hogy valami 
egyénit, valami érdekeset 
alkosson, vagy tegyen. A 
Talentum Cassoviensis Alapít-
vány célja, hogy támogassa 
azokat a fiatalokat, akik tenni 
akarnak azért, hogy a világ 
szebb és jobb lehessen.  

Második éve működik a 
Talentum programozóműhely, 
ahol a gyerekek Lego NXT ro-
botokat építenek és progra-
moznak. Iskola után péntek délután, szombat délelőtt és va-
sárnap délután gyűlünk össze Misiék pincéjében, ahol már egy 
valódi kis műhelyt rendeztünk be. Az idén a legnagyobb kihívás 
a First Lego League versenyre való felkészülés volt. Ebbe a ver-
senybe a világ sok országából kapcsolódnak be 10-16 éves di-
ákok. Az idei feladatok témája Megoldások idősek számára 
(Senior Solutions) volt. Olyan robotot kellett építeni, amely egy 
terepasztalon különböző feladatokat tud elvégezni, elviszi a ki-
jelölt helyre a pokrócot, bekapcsolja a TV-t, kiválasztja a meg-
felelő színű gyógyszeres dobozt és elviszi a megadott helyre, 
stb. A robotot eredeti Lego elemekből kell felépíteni. A prog-
ramozós Lego készletben viszont van még egy NXT vezérlő 
kocka is, amelyhez szervomotorokat, fény-, szín-, ultrahang-, 
nyomás- és egyéb szenzorokat lehet csatlakoztatni, amelyek 
mozgatják a robot kerekeit, karját és segítenek a tájékozó-
dásban a missziós feladatok teljesítésekor. Ezeket a szenzorokat 
számítógépes programok keltik életre, amelyeket a vezérlő koc-
kába kell betölteni.

De hogy ne csak a technikáról szóljon a verseny, a szer-
vezők kitaláltak egy olyan feladatot is, amely a csapatmunkát, 
a kreativitást ösztönzi. Az idei kutatómunka (Research Pro-
ject) lényege az volt, hogy a gyerekek kutassák fel az idősek 
problémáit, és találjanak olyan kreatív és innovatív megoldást, 
amellyel segíteni tudnak nekik. A Talentum csapata október 
elejétől minden szerda délután a kassai észak-városi szenior 
klubban találkozott a magyar nyugdíjasokkal, ahol kiderült, 
hogy milyen sok dologban tudnak segíteni. Dokumentumokat, 
kérvényeket fordítottak magyarról szlovák nyelvre és számí-

tógépen leírták, digitális fény-
képezőgépből játszottak fel 
DVD-re képeket, tanították 
az időseket a számítógép 
használatára, információkat 
szereztek az internetről a kul-
turális eseményekről és faliúj-
ságot készítettek a klubban. A 
legfontosabb viszont az volt, 
hogy beszélgettek és együtt 
voltak az idősekkel. Az elején 
még kicsit türelmetlen srácok 
megtanulták, hogyan kell az 

idősekkel kommunikálni és kíváncsian hallgatták tanulságos 
történeteiket. Tapasztalataikat az idősekkel egy prezentációban 
dolgozták fel, amelyet a versenyen szakmai zsűri értékelt.

Most pedig a versenyről. Az első megmérettetésen Kelet-
Szlovákia 10 csapatával vetélkedtünk. A robot működött, a 
vezérlő programok logikáját és struktúráját kitűnőre pontozta a 
zsűri, a csapatmunka értékelésénél is dicséretet kaptunk, így a 
regionális verseny második helyezettjeként jutottunk el a kelet-
európai középdöntőbe (FLL Semi Final Central Europe), amely 
az idén Garamszentkereszten volt december 4-én. Itt már Ma-
gyarország, Lengyelország, Csehország, Bulgária és Szlovákia 
legjobbjaival mérhette össze rátermettségét, megoldókészségét 
a csapat. A résztvevő 18 csapat egy nagy kultúrközpontban gyűlt 
össze, ahol a pódium fölötti kivetítőn követhették a robotok ver-
senyét. Nagy kihívás volt az is, hogy a verseny kizárólag angolul 
zajlott. Számomra is kellemes meglepetés volt, hogy milyen 
természetesen kommunikáltak a gyerekek angolul a zsűrivel és 
a más országokból érkezett fiatalokkal is. Újoncként sikerült, 
amit álmodni is alig mertünk. A legjobb négy csapat között 
bejutottunk a közép-európai döntőbe, amely Németországban 
lesz 2013 januárjában. Rangos elismerés számunkra, hogy 
a zsűri a Talentum csapatának ítélte a „Rendkívüli kitartásért” 
(Oustanding Endurance) különdíjat is.

Végezetül bemutatom a csapatot, mivel megérdemlik: Szitás 
Veronika, Bazár György, Kukoricás Benedek, Szitás Zoltán, 
Pándy Mihály, Urbán Ádám és Hanesz Zoltán. Mindannyian a 
kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola diákjai.

Hanesz Angelika, a programozóműhely vezetője

 n Talentum csapat

 n Verseny közben  n Eredményhirdetés

Nemzetközi programozóversenyen voltunk – FLL 2012
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A történelemköny vek 
döntő többsége Tallóci Matkó 
szlavón bántól eltérően egy 
nappal későbbre, vagyis 1437. 
december 9-ére datálja Lu-
xemburgi Zsigmond magyar 
király és német-római csá-
szár Znaimban (ma Znojmo) 
bekövetkezett halálát. Ám e 
jelentéktelen eltéréstől ter-
mészetesen sokkal fontosabb 
az az öt évtized, amelyet Ma-
gyarország második leghosz-
szabb ideig regnáló uralko-
dója a középkori állam trónján 
töltött.

Zsigmond király olyan 
időszakban viselte az ország 
koronáját, amikor Európában 
meghatározó jelentőségű ese-
ményekre került sor. Nyu-
gaton az angolok és a fran-
ciák vívták a historiográfi-
ában „százéves háború”-ként 
(1337–1453) emlegetett nagy 
összecsapás-sorozatukat. Ugyanakkor délkelet felől addig soha 
nem látott hatalmas létszámú hadseregeket indítottak az öreg 
kontinens belseje felé a török szultánok. Zsigmond uralkodá-
sának első szakaszára esett a római katolikus egyház megren-
dítő erejű, már-már egyházszakadással fenyegető válsága, nyo-
mában a különböző eretnekmozgalmakkal. De ugyanebben az 
időben bontakozott ki Firenzében az itáliai reneszánsz, amely 
néhány évtized múlva Magyarországon is megjelent.

Zsigmond korában lett Buda Magyarország valódi (és eu-
rópai színvonalú) fővárosa. Ugyancsak az ő uralkodásának ide-
jére esik a magyarországi középkori városfejlődés virágkora is.

*
Luxemburgi Zsigmond házassága révén került Magyaror-

szág trónjára, ám az oda vezető út meglehetősen göröngyös 
volt. I. Lajos (ur. 1342–1382) Anjou-házi királynak ugyanis 
„csupán” lányai születtek: Katalin, Mária és Hedvig. Így Nagy 
Lajosnak mindkét országában (a magyar mellett 1370-től a len-
gyel koronát is viselte) el kellett fogadtatni a politikai elitekkel 
a nőági öröklést, ami abban a korban meglehetősen szokatlan 
volt. A király úgy döntött: mind a magyar, mind a lengyel trónt 
középső lányára, Máriára hagyja. Tíz nappal apja halála után 
Máriát Magyarország királynőjévé koronázták. A lengyelek 
azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy a királynőjük országukban 
székeljen. Hamarosan elérték, hogy Lengyelország uralkodója 
ne Mária, hanem annak húga, Hedvig legyen. Hedvig (lengyel 
nevén Jadwiga) hamarosan férjhez ment a litván Jagellóhoz, aki 
feleségétől átvette az uralmat, megkeresztelkedett, és II. Ulászló 
néven megalapította azt a Jagelló-dinasztiát, amely később Ma-
gyarországon is fontos szerephez jutott.

Valójában Mária magyarországi királyságát is csupán 
ideiglenesnek tekintette minden fontos politikai tényező. A 

kérdés csak az volt: ki legyen 
a királynő férje, aki aztán 
átveszi tőle a koronát. Az ud-
vari arisztokrácia két táborra 
szakadt: Szécsi Miklós ország-
bíró és a Lackfiak Nagy Lajos 
kívánságát szem előtt tartva 
Luxemburgi Zsigmondot, IV. 
Károly német-római császár 
és cseh király fiát akarták 
közvetett módon a magyar 
trónra segíteni;  a Garai 
Miklós nádor támogatását 
élvező Erzsébet anyakirályné 
viszont a francia orleáns-i La-
joshoz szerette volna a lányát 
férjhez adni. Az udvari arisz-
tokrácia megosztottságát ki-
használva megjelent a színen 
a harmadik párt is. A korábbi 
évtizedekben háttérbe szorí-
tott nemesség képviselőiként 
fellépve a Horváti testvérek, 
Pál zágrábi püspök és János 
korábbi macsói bán a nápolyi 

Anjou-ház sarját, Durazzói (Kis) Károlyt szemelték ki magyar 
királynak. E gyilkosságokba és szörnyű mészárlásokkal tarkí-
tott polgárháborúba torkolló belviszályból, melynek áldozatául 
esett többek között a II. Károly néven megkoronázott és mind-
össze 39 napig uralkodó Anjou és Erzsébet anyakirályné is, 
végül a Zsigmondot támogató párt került ki győztesen. 

Luxemburgi Zsigmond azonban súlyos árat fizetett a győ-
zelméért. 1387. március 31-én ugyan magyar királynak ko-
ronázták, ám a hatalmon osztozkodnia kellett a polgárhábo-
rúban őt segítő bárók ligájával. A főurakkal kötött szerződés ér-
telmében a királyi tanács kizárólag a királycsináló liga főpapja-
iból és báróiból, illetve azok örököseiből állhatott. Az ország új 
nádora Lackfi István, az esztergomi érsek pedig Kanizsai János 
lett. Az ifjú király ezen kívül örökletes családi vagyonok so-
kaságát alapozta meg bőkezű adományaival. A korábbi királyi 
uradalmak csaknem fele a bárók kezére került. Ennek fejében, 
persze, a liga segített helyreállítani a rendet az országban.

Ám alig számolták fel a Zsigmond-ellenes mozgalom tűz-
fészkeit, az új királynak további súlyos veszedelemmel kellett 
szembenéznie. 1389-ben I. Murád török szultán nagy győ-
zelmet aratott Rigómezőn Lázár szerb fejedelem és szövetsé-
gesei fölött. A török előrenyomulása Murád fia, Bajezid idején 
is folytatódott. Egyre gyakoribbak lettek az oszmán betörések 
Magyarország déli területeire. Az 1390-es évek elején Zsig-
mond váltakozó sikerű harcot folytatott a szultán csapatai ellen. 
Arra a következtetésre jutott, hogy nemzetközi összefogással 
még a Balkánon megelőző csapást kell mérni a törökre. 1396. 
szeptember 25-én azonban Zsigmond magyar és nevers-i János 
gróf francia serege súlyos vereséget szenvedett Bajezidtől a 
bulgáriai Nikápoly vára alatt.

A nikápolyi vereség után a csatából nagy nehézségek árán 
hazatérő Zsigmond király változtatott addigi politikáján. Be-

575 évvel ezelőtt történt

Ötven évig a magyar trónon

„Ezután Bécsbe mentem, ahol utolért a szörnyű hír,  
miszerint a császár december 8-án a nap 23. órájában  

– micsoda fájdalom – befejezte földi életét…”
(Tallóci Matkó, 1437. december 11.)

 n Luxemburgi Zsigmond király (1387-1437) – A. Dürer festménye
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látta, hogy az oszmánok ellen támadó hadműveletekkel nem 
megy semmire, ezért a hangsúlyt a honvédelemre helyezte. Az 
1397. évi temesvári országgyűlésen olyan rendelkezéseket fo-
gadtatott el, amelyek csorbították a nemesi szabadságjogokat. 
Az Aranybullát például az ellenállási záradék mellőzésével erő-
sítette meg. Ezzel párhuzamosan folyt az egykori királycsi-
náló liga tagjainak kiszorítása a hatalomból. A legfontosabb 
pozíciókba saját, főleg idegen származású kegyenceit ültette. 
A 14–15. század fordulóján kialakult a nevezetes „ötösfogat”, 
amely a királyt a kormányzásban segítette: Garai Miklós 1402-
től 1433-ban bekövetkezett haláláig a nádori tisztséget töltötte 
be; Cillei Hermannt, Zagoria grófját, Zsigmond második fele-
ségének, Borbálának az apját az első hely illette meg az ország-
nagyok közül; a lengyel Stiborici Stibor több mint egy évtizeden 
át volt Erdély vajdája és a Vág-vidék kormányzója vot; a firenzei 
kereskedőből lett főúr, Ozorai Pipo (Filippo Scolari) temesi is-
páni minőségében vált az ország első számú hadvezérévé; az új 
elitben az egyházi vonalat a német származású Eberhard zág-
rábi püspök képviselte.

Zsigmond egykori szövetségeseinek a válasza az új királyi 
politikára a lázadás volt. Először a Lackfiak, majd az ő lemé-
szárlásuk után Kanizsai János és Bebek Detre állt a mozgalom 
élére. A lázadók 1401-ben még Zsigmondot is foglyul ejtették 
Budán, aki rövid ideig Siklós várában raboskodott. 1403-ban 
pedig Nápolyi László, a meggyilkolt Kis Károly fia személyében 
Kanizsaiék ellenkirályt állítottak. Zsigmond párthívei azonban 
még az év őszén elnyomták a mozgalmat, ezzel Magyarország 
élére immár egyértelműen Luxemburgi Zsigmond és bárói ke-
rültek. „Ettől kezdve a királyt élete végéig nem háborgatta az 
országban belső zavargás: nyugodtan viselhette uralkodói jo-
garát.” – olvasható Thuróczy János krónikájában.

A megerősödött Zsigmond hatalmát nagy céljai megvalósí-
tására használta fel. A török távoltartását az ország határaitól 
az ún. ütközőállamok rendszerének kiépítésével akarta elérni. 
Kapóra jött, hogy az Oszmán Birodalom válságba került, mi-
után 1402-ben Ankaránál a nagy mongol hódító, Timur Lenk 
súlyos vereséget mért Bajezid szultánra. Közép-Európa egy 
időre fellélegezhetett. A 15. század első évtizedében a magyar 
király Havasalföld, Szerbia és Bosznia szövetségessé tételével 
pajzsot vont Magyarország déli határa elé, amelynek feladata 
a török támadások felfogása volt. A rendszer azonban hama-
rosan összeomlott. 1428-ban a török véres harc után elfoglalta 
Galambóc várát – Magyarország az Oszmán Birodalom köz-
vetlen szomszédja lett. Zsigmond ekkor a Szörénytől az Adriáig 
terjedő végvárvonal kiépítésébe fogott. Élére a dalmáciai szüle-
tésű Tallóci testvérek kerültek.

Luxemburgi Zsigmond a 15. század második és harmadik 
évtizedében háborúk sorozatát vívta Velencével Dalmácia bir-
toklásáért. Itt azonban a magyar király kudarcot vallott. Ez 
annak is betudható, hogy Dalmácia ügyét Zsigmond aláren-
delte nagyívű külpolitikai céljainak. 1411-ben a német válasz-
tófejedelmek a magyar királyt tették meg a Német-római Bi-
rodalom fejének – egyelőre a „rómaiak királya” címmel. Az új 
méltóságából fakadóan az uralkodóra új feladatok vártak. Az 
egyik legfontosabb a pápaság 1378 óta húzódó válságának fel-
számolása volt. Erre az 1414–1418 között lezajlott konstanzi 
zsinaton került sor Zsigmond és hívei ügyes manőverekkel 
elérték, hogy a katolikus egyház szabályait felrúgva regnáló 
három pápa, XXIII. János, XIII. Benedek és XII. Gergely ön-
ként lemondjanak posztjukról. 1417-ben a zsinat egyhangúlag 
V. Mártont választotta a keresztény egyház fejévé.

Ugyanakkor a konstanzi zsinaton Zsigmond akarva-aka-
ratlanul új frontot is nyitott magának. Ugyanis a katolikus 
egyházban tapasztalható visszásságokat keményen ostorozó 
cseh Ján Hust, aki a német-római király menlevelével érke-
zett a Bóden-tó partjára, hitvita helyett börtönbe vetették, 
eretneknek nyilvánították, és 1415. július 6-án máglyán meg-
égették. Az ügy óriási felháborodást váltott ki Zsigmond bátyja, 
IV. Vencel országában. 1419-ben Prágában felkelés kezdődött, 
a zűrzavar közepette meghalt a cseh király. A megüresedett 
trónra Zsigmond formált magának jogot. A tényleges hatalom 
viszont a husziták kezében volt, akik csak úgy engedték volna 
Zsigmondnak elfoglalni a trónt, ha az elismeri a huszita val-
lásgyakorlatot. V. Márton pápa 1420-ban keresztes hadjáratot 
hirdetett Hus követői ellen, melynek élére maga Luxemburgi 
Zsigmond állt. A hadjáratok azonban rendre kudarccal értek 
véget a rendkívül hatékony harcmodort felvonultató husziták 
ellen. (Olyannyira, hogy az l420-as évek végétől a huszita hadak 
Magyarország területére is többször betörtek.) Az 1431-ben 
Domažlicénél elszenvedett vereség után a bázeli egyetemes 
zsinaton Zsigmond tárgyalóasztalhoz ült a husziták mérsékelt 
szárnyával, a kelyhesekkel. Hosszas egyeztetések után végül 
Prágában született meg a kompromisszum a kelyhesek és a ka-
tolikusok között. A kelyhesek elismerték egyházuk fölött a pápa 
főségét, ugyanakkor a katolikusok némi módosításokkal elfo-
gadták a husziták programját képező, még 1420-ból származó 
prágai pontokat. Az egyezséghez a husziták radikális szárnyát 
képező táboriták nem csatlakoztak. Mi több, 1434-ben fegy-
veres harcra került sor a husziták két szárnya között. A Lipany 
mellett lezajlott ütközetben a katolikusokkal szövetségre lépett 
kelyhesek legyőzték a táboritákat. Ez megnyitotta az utat Zsig-
mond előtt a cseh trón elfoglalásához. 1436-ban a három évvel 
korábban német-római császárrá koronázott Zsigmond (ő volt 
az első magyar király, aki ezt a patinás uralkodói címet viselte) 
bevonult Prágába. Többé nem is tért vissza Magyarországra. 
(Így csak távolról figyelhette az Erdélyben 1437 júniusában 
kirobbant, Budai Nagy Antal vezette parasztfelkelés fejlemé-
nyeit, amely a következő év elején a felkelők vereségével ért 
véget.) Csehországi ténykedésével Zsigmond magára haragí-
totta ottani (főleg huszita) alattvalóit. Már a polgárháború réme 
vetült fel a száztornyú városban, amikor a császár úgy döntött: 
Prágából Bécsbe utazik, vejéhez és kijelölt utódához, Habsburg 
Alberthez. Útközben a morvaországi Znojmóban érte a halál.

Pelle István

 n A konstanzi zsinat mérföldkő volt az uralkodó életében
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Pázmányos 
diáknap

2012. november 16-án az érsekújvári Pázmány Péter Gim-
názium diáktanácsa újra megszervezte a hagyományos diák-
napot. Az egésznapos program jól tükrözi tanulóink érdeklődési 
körét, hiszen ők maguk állították össze a meghívott vendégek 
listáját.

Az amerikai életstílusról egy 8 hónapja nálunk élő kaliforniai 
lektor számolt be. Elsősorban a szabadidős tevékenységekre, a 
diákéletre és a sportolási lehetőségekre irányultak a közönség 
kérdései.

Orosz Örs, a Fórum Kisebbségkutató Intézet tudomá-
nyos munkatársa hihetetlenül élvezetes formában adott elő 
a szlovák-magyar kétnyelvűségről, elsősorban a feliratokat 
és táblákat elemezve. Előadásának a Nyelvében él a nemzet 
címet adta. Örs a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tagja, 
továbbá tagja a Kormányhivatal Kisebbségi Bizottságának is, és 
a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője. 

Sütő Balázs, a TV2 25 éves riportere Kürtről származik. A 
pécsi egyetemen tanult kommunikációt, pályája az MTV helyi 
stúdiójából indult. Közkívánatra vetítette néhány anyagát a 
Tényekből, ezekkel is illusztrálva, mivel foglalkozik. Bemutatta 
egy munkanapját, mesélt a média hatalmáról, a magyarországi 
televíziózási szokásokról, és arról, milyen készségek és képes-
ségek szükségesek az újságírói pályához. Humorérzékének 
és közvetlenségének köszönhetően hamar szívünkbe zártuk a 
riportert.

A japán kultúrát maga a kulturális attasé ismertette diákja-
inkkal. Egy rövidfilm segítségével angol nyelven prezentálta a 
japán életstílust, magyarázta a japán írásmódot. 

Südi Iringó szőgyéni táncsoportja fergeteges bemutatót 
tartott tornatermünkben. A lányok olyan jól rázták, hogy a 
közönség is kedvet kapott, és elözönlötte a táncparkettet. Ki-
derült, tehetséges tácosaink vannak a diáklányok és fiúk között 
egyaránt.

A kürti Kovács Tamás kerékpárral bejárta egész Európát, 
most franciaországi élményeit osztotta meg a gimnazistákkal. 
A vetítéssel egybekötött beszámoló segítségével egy kicsit mi is 
részesei lehettünk a nem mindennapi kalandoknak.

Az egyes osztályok csapatai műveltségi vetélkedőn mérték 
össze tudásukat, és ezen a napon nálunk jártak a Diákhálózat 
tagjai is, akik az általuk látogatott felsőoktatási intézményekbe 
toborozták végzőseinket. 

A diáknaphoz hozzátartozik az elmaradhatatlan teaházi 
hangulat. A délelőtt folyamán rendületlenül fogyasztottuk a 
finom, illatos teákat és ínycsiklandó süteményeket. 

A délután az elsősavatással folytatódott. Az I. A-sok katonai 
kiképzést kaptak septimósainktól, az I. B pedig harmadiko-
saink felügyelete alatt visszautazott a cumis, pelenkás baba-
korszakba. Énekeltek, táncoltak, ettek, ittak, verset írtak, filmet 
szinkronizáltak, nevettek és nevettettek, majd a nap végére 
gólyákból vérbeli gimnazistákká váltak. Emlékezetes nap volt.

Benkő Timea
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Meglátogattuk 
a projektpartner-iskolánkat

Az iskola Románia szegényes területén, Moldva térségében, 
Iași (Jászvásár) megyében Pașcaniban (Páskán) található. A 
város elhelyezkedése alapján a megye nyugati részén terül el, 
75 km-re a megyeszékhelytől, Jászvásártól nyugat-északnyugat 
irányban, a Suceavai-fennsík déli részén, a Szeret folyó jobb 
partja felőli oldalon (forrás: wikipedia). A település a lakosság 
szempontjából Érsekújvárhoz hasonlítható. 

A várost és az iskolát november 18. és 21. között látogattuk 
meg 6 diákkal, név szerint Makai Karmennel, Sóky Blankával, 
Nagy Edinával, Pollák Philip Armanddal, Sütő Dáviddal és Pál 
Ádámmal. Az iskola hivatalos neve Colegiul National „Mihail 
Sadoveanu” („Mihail Sadoveanu” Nemzeti Kollégium), amely 
nevét az ebben a városban született íróról és politikusról Mihail 
Sadoveanu-ról kapta. A Mihail Sadoveanu Nemzeti Kollégium 
egy elit közép- és főiskola, amelyet Románia második legna-
gyobb megyéje (Bukarest után), Iași megye öt legjobb iskolája 
között tartanak számon. A kollégium hosszú története 1932. évi 
alapításához nyúlik vissza, amikor is elméleti fiúiskolaként volt 
ismert. A második világháború alatt a diákokat kitelepítették, és 
az  épületet  katonai barakként használták. Mára  az iskola Ro-
mánia-szerte elismetté vált. Részt vesz különböző környezetvé-
delmi programokban, számos egyéb önkéntes törekvésben  és 
tananyagon kívüli tevékenységben.

Az ACES (Academy of Central European Schools – Közép-eu-
rópai Iskolák Akadémiája) médiaprojektünk részeként – amely a 
„Growing up with cartoons” (Mesékkel felnőni) címet viseli – lá-
togattuk meg projektpartner-iskolánkat, ahol megismertük az 
összes projektben résztvevő román és bosznia-hercegovinai ta-
nárt és diákot, illetve magát az iskolát is. A két nap során külön-
böző workshopokon (műhelymunka) vettünk részt, ahol pro-
jektünk témáját, a meséknek a fiatalokra való hatását vizsgáltuk 
(mozgóképes animációkat készítettünk, meséket elemeztünk 
stb.). Az ott töltött idő alatt meglátogattuk Iași-t, a megye szék-
helyét, ahol a város történelmi nevezetességeivel ismerkedtünk 
meg. A helyi kultúrközpontban rögzítettük az ACES projektek 
hagyományos táncát is, majd egy karaoke szórakozóhelyen bú-
csúztunk el projektpartner-társainktól.

A következő projektpartner-iskola látogatás a mi isko-
lánkban, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban valósul 
meg márciusban, amikor is a román és bosznia-hercegovinai 
tanárok és diákok látogatnak meg minket. 

Soóky Zoltán, Pázmány Péter Gimnázium

Budapesti kiránduláson vettek részt 
az alsóbodoki középiskolások

 Az Alsóbodoki  MTNY Magán-szakközépiskola a Határtalanul 
pályázat keretében lehetőséget nyert egy négy napos csodálatos buda-
pesti kirándulásra.

Utunk első megállója Esztergomban volt, ahol megtekintettük a 
Duna fölött ékeskedő Bazilikát.Itt megismertették velünk az impozáns 
épület történetét,megnéztük az altemplomot és sok-sok lépcső megté-
tele után a kupolába is feljutottunk, ahonnan gyönyörű kilátás nyílott 
a várost körülvevő hegyekre.Innen tovább utazva már Budapestre ve-
zetett az utunk. IttBrogyányi Mihály idegenvezetésével ismerkedtünk 
meg Budapest nevezetességeivel és látnivalóival.  Egy kis pihenő után 
felmentünk a Gellért-hegyre,ahonnan megcsodáltuk a kivilágított Bu-
dapestet. Továbbindulva nemsokára már a szálláson kötöttünk ki.Így 
telt el az első napunk.

Másnap a Határtalanul program másik résztvevő oktatási intéz-
ményét, a Csete Balázs Szakközépiskolát látogattuk meg,ahol nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket. Itt nem időzhettünk sokat, mert már 
várt ránk a Magyar Nemzeti Bank, ahol érdekes előadást tartottak 
arról, hogy mi a szerepe a jegybanknak.Ez után következett a várvavárt 
program, a Magyar Országház meglátogatása.Körbevezettek minket 
az épületben,megnéztük a Szent Koronát.A közös fényképezkedés 
után Kövér László, az Országgyűlés elnöke fogadott bennünket. Üd-
vözlő szavaiban elmondta, mennyire fontos ápolni a barátságot a kül-
honi magyarokkal.  Minden diák névre szólóan átvehette Magyar-
ország Alaptörvényét. A Parlamentből a Terror háza felé vezetett 
az utunk. Nagyon nyomasztó és borzalmas volt belegondolni abba, 
hogyhány ártatlan embert végeztek ki az Andrássy út 60-ban. Szeren-
csére volt lehetőségünk kicsit felüdülnünk és a szó szoros értelmében 
fellélegeznünk a Campona bevásárlóközpontban, ahol tudtunk egy ki-
csit lazítani.Nagyon fáradtan érkeztünk meg a szállásra, ahol finom va-
csorával vártak minket.

Szerdai napirendünk a Csete Balázs néprajztudósról elnevezett is-
kolában kezdődött, ahol különféle foglalkozásokon vehettünk részt. 
Volt lehetőség sportolásra, kézműves-foglalkozásra, megnéztük, ho-
gyan is folyik ott egy tanítási óra.Innen a Váci utcába mentünk, ahol 
újra szabad programunk volt. Ez után már egy hajó várt ránk és körül-
belül egy órán át rácsodálkozhattunk,arra hogy Budapest valójában 
milyen szép. A hajóút utána Budai vár várt ránk, ahonnan megtekint-
hettük a csodás Budapestet, beleértve a Mátyás templomot is. 

Az utolsó napon, hazafelé tartva ellátogattunk Tatabányára, ahol 
megtekintettük a szoborba öntött turulmadarat. Megtudtuk, hogy ez 
Európa legnagyobb turulmadara, melynek szárnytávolsága majdnem 
15 méter.Komáromban tartottunk egy kis pihenőt az Igmándi erődnél 
és innenegyenesen hazamentünk,Alsóbodokra.

Nagyon jól éreztük magunkat, és örülünk ennek a lehetőségnek, 
mely a Határtalanul program keretében valósulhatott meg.

Gál Janka, 2. évfolyam
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Sikeres Diákolimpia Dunaszerdahelyen
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a 

Dunaszerdahelyi Sportgimnázium a szlovákiai magyar alapiskolák 
felső tagozatos diákjai részére a tavasz folyamán Diákolimpiát hir-
dettek meg a sport és a művészetek terén, az ókori görög olimpiák 
mintájára 2012-ben. A verseny társszervezői a Dunaszerdahelyi 
Magán Szabadidőközpont és a Dunaszerdahelyi Kodály Zoltán 
Alapiskola Akkreditált Tehetségpontja. A verseny célja volt, hogy 
ráirányítsák a figyelmet a szlovákiai magyar alapiskolákra, moz-
gásba hozzák mindazokat az egyéni ambíciókra és a közösségi 
cselekvésre épülő erőforrásokat, melyek a diákság eredményes 
testi és lelki fejlődését, sikeres jövőjét szolgálják.

A Diákolimpia művészeti részének megvalósulásáról a Peda-
gógusfórum októberi számában már beszámoltunk. A Diákolimpia 
sportversenyei május folyamán a regionális fordulókkal kezdődtek 
az ország tíz pontján. Az egyes régiókban a következő pedagó-
gusok segítették a sportversenyek megvalósulását. Köszönet illeti 
a körzeti versenyek szervezőit:   Galánta–Vágsellye régió – Fördős 
Gyula; Komárom és környéke – Boros László; Érsekújvár–Párkány–
Nyitra körzete –  Novák Ferenc és Bukovszky János; Léva–Nagy-
kürtös–Ipolyság – Révész Ferenc; Losonc–Fülek – Dalko Róbert; Ri-
maszombat és környéke – Majoros László; Rozsnyó–Kassa–Szepsi 
– Nagy István; Bodrogköz és Ung-vidék – Nagy Gusztáv, Főző 
Péter, Kis Berta László; Dunaszerdahely–Pozsony–Szenc – Dávid 
László; Nagymegyer és környéke – Dórák Zsolt.  

A Diákolimpia programján a következő sportágak szerepeltek: 
Labdajátékok: fiúk – kispályás labdarúgás, lányok – kézilabda. Az 
atlétikai verseny a fiúk és a lányok esetében négytusa (60 m és 300 
m síkfutás, távolugrás, krikettlabda dobás) formájában valósult 
meg, de az asztalitenisz is a versenylistán szerepelt. A sportverse-
nyek főszervezői Lépes György és Hegedűs László voltak.

Az országos döntőre 2012. október 5–6-án, Dunaszerdahelyen 
került sor. A versenypályák és a sportcsarnok használatát 
Dunaszerdahely város önkormányzata bérmentesen bocsátotta 
a  Diákolimpia rendelkezésére. Az atlétikai versenyek a Vámbéry 
Alapiskola sportpályáján zajlottak. A versenyzők étkeztetését, el-
szállásolását, a verseny propagációs anyagainak elkészítését a 
Sportgimnázium vállalta fel, a távolról érkezők utaztatását az 
SZMPSZ szervezte. Az anyagi forrásokat a szervezők alapítványok 
által, vállalkozások és magánszemélyek támogatásával biztosí-
tották. Köszönet érte!

A magyar iskolák sportversenyeit évtizedekkel ezelőtt is meg-
szervezték lelkes tornatanárok. A középiskolások versenyeit Révész 
Ferenc ipolysági pedagógus ma is kitartóan szervezi, de sok felvi-
déki iskola kapcsolódik be évente az Aranycsapat Alapítvány sport-
versenyeibe az egész Kárpát-medencéből. A Diákolimpia szervezői 
is hittek abban, hogy ma is vannak állhatatos, munkájukat szerető 
tanárok, iskolaigazgatók, támogató magánszemélyek, vállalkozók, 
újságírók, ismerősök, akik összefognak a tehetségek érdekében. 
Ebben az évben éppen annyian voltunk, hogy megszülethetett az I. 
Diákolimpia. Reméljük, az önzetlen támogatók és segítők köre az 
elkövetkező években gyarapodni, bővülni fog, hogy a szlovákiai 
magyar tehetségekre mind több figyelem fog irányulni. A Sportgim-
názium céltudatos és eredményes munkája hathatósan segítheti a 
további Diákolimpiák létrejöttét.

Az MK Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Alap 
anyagilag támogatta a versenyek megszervezését. Bauer Edit 
európai parlamenti képviselő az egyéni versenyek győzteseinek 
strasbourgi tanulmányutat ajánlott fel. 

Pék László
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Hely  Név Iskola Idő 
(mp)

Pont-
szám

60 m síkfutás – fiatalabb lányok

1. Rigó Henrietta Lég 9:13 42

2. Rádi Dominika Palást 9:47 33

3. Németh Zsófia Csilizradvány 9:60 31

60 m síkfutás – fiatalabb fiúk

1. Gábris Dávid Ipolyság 8:00 55

2. Szabó András Nyárasd 8:20 50

3. Kiss Máté Nagykapos 8:31 47

60 m síkfutás – idősebb lányok

1. Józan Réka Lég 8:49 59

2. Tisza Nikolett Rozsnyó 9:10 42

3. Pintér Noémi Negyed 9:12 39

60 m síkfutás – idősebb fiúk

1. Kelkó Zoltán Szentpéter 7:56 67

2. Juhos Márk Szabó Gyula AI DSZ 7:62 67

3. Gacsal Zsolt Ekel 7:94 58

300 m síkfutás – fiatalabb lányok

1. Rigó Henrietta Lég 49:47 58

2. Fonód Lilla Komárom 53:58 39

3. Gazsi Réka Szepsi 53:73 38

300 m síkfutás – fiatalabb fiúk

1. Gábris Dávid Ipolyság 44:14 54

2. Hajzuk Gergely Csilizradvány 46:36 46

3. Varga Attila Ekel 47:05 44

300 m síkfutás – idősebb lányok

1. Józan Réka Lég 49:92 56

2. Gyenes Barbara Fülek, Ifj. u. AI 51:59 46

3. Tisza Nikolett Rozsnyó 52:10 45

300 m síkfutás – idősebb fiúk

1. Juhos Márk Szabó Gyula AI DSZ 42:80 60

2. Kerekes Ákos Rozsnyó Ref. AI 44:14 54

3. Kelkó Zoltán Szentpéter 45:30 50

Hely  Név Iskola Táv  (m) Pont-
szám

Krikettlabda dobás – fiatalabb lányok

1. Rigó Henrietta Lég 38,94 42

2. Fonód Lilla Komárom 35,56 38

3. Rádi Dominika Palást 29,34 29

Krikettlabda dobás – fiatalabb fiúk

1. Gábris Dávid Ipolyság 50,50 33

2. Hajzuk Gergely Csilizradvány 46,60 31

3. Varga Attila Ekel 46,10 28

Krikettlabda dobás – idősebb lányok

1. Józan Réka Lég 41,38 46

2. Tisza Nikolett Rozsnyó 35,62 38

3. Pintér Noémi Negyed 34,07 36

Krikettlabda dobás – idősebb fiúk

1. Kelkó Zoltán Szentpéter 72,82 58

2. Píri Tamás Palást 59,82 43

3. Szmicsek Róbert Negyed 52,96 35

Távolugrás – fiatalabb lányok

1. Rigó Henrietta Lég 382 378 39

2. Németh Zsófia Csilizradvány 363 335 35

3. Gazsi Réka Szepsi 363 331 35

Távolugrás – fiatalabb fiúk

1. Gábris Dávid Ipolyság 423 414 30

2. Varga Attila Ekel 423 407 30

3. Zsakovics András Felsőszeli 415 405 28

Távolugrás – idősebb lányok

1. Józan Réka Lég 457 429 67

2. Pintér Noémi Negyed 403 393 48

3. Gyenes Barbara Fülek, Ifj. u. AI 387 379 42

Távolugrás – idősebb fiúk

1. Juhos Márk Szabó Gyula AI DSZ 529 502 58

2. Gacsal Zsolt Ekel 527 500 57

3. Kelkó Zoltán Szentpéter 502 500 50

Diákolimpia 2012 – Atlétikai eredmények

A Diákolimpia 2012 sportversenyeit Szabó László, a 
Dunaszerdahelyi Sportgimnázium igazgatója, a diákolimpia 
házigazdája október 5-én, pénteken délelőtt rajtolta el.

Pénteken este Pierre de Coubertin Óda a sporthoz című 
költeményével kezdődött Dunaszerdahelyen a Diákolimpia 
2012 felvonulással egybekötött nagyszabású ceremóniája. 
A zászlóbontás után Pék László, az SZMPSZ elnöke mondott 
ünnepi beszédet. A tíz dél-szlovákiai körzet közel háromszáz 
diáksportolóját és a dunaszerdahelyi városi sportcsarnok telt 
házas közönségét Fűzi Ákos, a Magyar Köztársaság Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Sport Államtitkárságának főosztály-
vezetője is köszöntötte.

A sportesemény díszvendégei között a csallóközi olimpi-
konok is megjelentek, név szerint Némethné Dömény Jolán 
(kézilabda), Polacsekné Angyal Piroska (kézilabda) és Csejtey 
Richárd (asztalitenisz) paralimpikon. A nagyszabású megnyitó-
ünnepség kultúrműsorral zárult.    

A díjakat a versenyzőknek Pék László, a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, Szabó László, 
a Dunaszerdahelyi Sportgimnázium igazgatója, Szabó Zsu-
zsanna, a Dunaszerdahelyi Magán Szabadidőközpont igazga-
tója, Lépes György, a diákolimpia szakmai koordinátora és Otil 
Gábor főszponzor, a dunaszerdahelyi Darutil Kft. tulajdonosa 
adták át. 

(részletek a hírportálok beszámolóiból)   

Diákolimpia 2012: „Te tanítod őket túlszárnyalni egymást…”
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Karácsonyi ajándékot kapnak a magyar óvodások a 
Rákóczi Szövetségtől

Idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség a felvi-
déki magyar óvodásoknak, az ajándékcsomagot 13 248 gyermek 
kapja meg december folyamán.

A szövetség közleménye szerint az óvodások koruknak meg-
felelően kétféle csomagot kapnak. A 3866 iskolakezdés előtt álló 
óvodás például megkapja az Apáczai Kiadó iskolakezdési könyv-
csomagját is. Az ajándékcsomagokban van egy szülőknek szóló 
levél és egy 12 pontos érvgyűjtemény, amely a magyar iskolavá-
lasztás helyességéről és fontosságáról szól.

A Rákóczi Szövetség partnereivel együtt idén is arra töreke-
dett, hogy a szlovák nyelvű óvodába járó, magyarul beszélő gyere-
kekhez is eljusson a csomag, szüleikhez pedig a levél.

Az óvodások karácsonyi megajándékozása 2004 óta része a 
Rákóczi Szövetség felvidéki iskolai beiratkozási programjának. 
A szervezet a 2013-ban iskolába kerülőknek is megígéri, hogy ha 
magyar iskolát választanak, akkor számíthatnak a Rákóczi Szö-
vetség és a magyar civiltársadalom tízezer forintos beiratkozási 
ösztöndíjára.

Több mint 3500 felvidéki és 700 partiumi magyar 
iskolakezdő részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási 
ösztöndíjában

2012. szeptember 5-én, Kassán, a Márai Sándor Alapiskolában 
vette kezdetét a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja kere-
tében a magyar iskolakezdők ösztöndíjainak átadása.

Az ösztöndíjakat szeptember és december között közel száz 
felvidéki magyar településen adta át a Szövetség.Január és feb-
ruár folyamán 3582 diákot írattak Szlovákiában magyar iskolába, 
ami több mint a 2011-ben, illetve 2010-ben magyar iskolába be-
íratottak száma.

A tervek szerint a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja 
keretében minden felvidéki magyar iskolakezdőt részesíteni sze-
rettek volna az ösztöndíjban. A felvidéki tapasztalatokra alapozva, 
a Rákóczi Szövetség programját az idei évben kiterjesztette Nagy-
várad, Margitta és Belényes magyar iskolakezdőire is, tekintettel 
az ottani asszimilációs folyamatokra. A három partiumi városban 
október folyamán közel 700 diák részesült a beiratkozási ösztön-
díjban.

Az ösztöndíj értéke 10 ezer forint, amit támogatási szerződés 
keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei.

A program célja, hogy ráirányítsa a magyar családok figyelmét 
a magyar iskolaválasztás fontosságára és helyességére. A program 
minden év decemberében veszi kezdetét az óvodások megaján-
dékozásával, illetve a szülők levél útján történő megszólításával, 
amiben a magyar iskola előnyeire, az ott megszerezhető többlet-
tudás lehetőségére, valamint a magyar közösség megmaradása és 
a magyar iskolaválasztás közötti összefüggésre hívják fel a szülők 
figyelmét.

A beiratkozási program mögött nagyszabású társadalmi össze-
fogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi ön-

kormányzat, civilek, közéleti személyiségek és alapítványok sora-
koztak fel.

A Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy az egyes ösztöndíj át-
adási ünnepségeken a program támogatói is jelen legyenek, hogy 
ebben a formában is kifejezzék szolidaritásukat és bátorításukat, a 
gyermeküket magyar iskolába írató családokkal.

Ösztöndíj az 1. osztályba lépő magyar kisiskolásoknak 
– a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja a 
Galántai járásban

A Rákóczi Szövetség, a Célalapok hálózatának közreműkö-
désével, 2004 óta minden esztendőben, így idén is meghirdette 
az elsős kisdiákok számára azt az ösztöndíjprogramot, mellyel a 
szülők bölcs iskolaválasztását szeretnék üdvözölni, és 10.000 Ft tá-
mogatással hozzájárulni az iskolába lépés költségeihez. Galántai 
járás magyar iskolái esetében idén is a Galánta és Vidéke Társulás 
– GAVIT közreműködésével került megvalósításra.  

 n A képek a Galánta és Vidéke Társulás ösztöndíjosztásán 
készültek. Fotó: Horváth Judit

A Rákóczi Szövetség az oktatási intézményeink szolgálatában
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A 2012/2013-as tanévre magyar iskolába íratott első osztályos 
diákok számára a Rákóczi Szövetség által biztosított ösztöndíjak 
a Galántai járás területén 2012. szeptember 27-28-án kerültek 
átadásra 4 helyszínen: Galánta – Kodály Zoltán MTNY Alapis-
kola, Nagyfödémes – Borsos Mihály MTNY Alapiskola, Nád-
szeg – MTNY Alapiskola és Tallós – a kultúrház díszterme. Az idei 
évben 202 kisdiák élt ezzel a lehetőséggel.

Az ösztöndíjak átadásának megszervezésében minden eszten-
dőben nagy segítségünkre vannak járásunk magyar iskolái, me-
lyek közreműködnek az ösztöndíjra jogosult gyermekek és szüleik 
kiértesítésében. Segítségükre szükség lesz a következő tanévben 
is, mivel az ösztöndíjprogram jövőre is folytatódik minden jövő-
beli kiselsős számára.

Bízunk benne, hogy erőfeszítéseink meghozzák a várt ered-
ményt és évről évre több magyar iskolakezdőnek adhatjuk át majd 
az iskolakezdési támogatást. Üzenetünk az iskolakezdő elsősök 
felé évről évre ugyanaz, hisz töretlenül valljuk, hogy magyar ajkú 
gyermeknek szélesebbre tárul a világ a magyar iskola választá-
sával: 

„Szüleid nagy előrelátással alapozták meg jövődet azzal, hogy 
magyar iskolába írattak. Anyanyelveden tanulhatsz, szakértő ke-
zekben. Játszva sajátíthatod el azt a tudást és ismeretet, melynek 
segítségével fényes jövő elé nézel. Anyanyelved szépségei mellett 
megtanulhatod országunk hivatalos nyelvét is, valamint számos 
nyugati és széles körben használt idegen nyelvet. Ez is nagyon 
fontos, mert annyi ember vagy ahány nyelvet beszélsz.”

Horváth Judit

Beszámolók a beiratkozási programról 

Komárom és Vidéke 
(Bátorkeszi, Búcs, Dunamocs, Madar, Naszvad)
2012. november 15-én került átadásra a Komárom környéki, 

bátokeszi, búcsi, dunamocsi, madari és naszvadi alapiskolákba 
beiratott, első osztályos magyar diákok számára a Rákóczi Szö-
vetség oktatási-nevelési támogatása.Az ünnepélyes átadásra két 
helyszínen, Naszvadon és Bátorkeszin került sor, ahol öt iskola 
összesen 69 első osztályos tanulója részesült ösztöndíjban.

Az eseményeket Hortai Éva célalap vezető készítette elő és kí-
sérte végig. Bátorkeszin a Beiratkozási Program egyik támogatója, 
a Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselője, Szávay István 
is részt vett az ösztöndíjak átadásában. A Rákóczi Szövetség ré-
széről dr. Halzl József elnök úr, Molnár Mirjám és Horváth Attila 
voltak jelen.

Mindkét helyszínen dr. Halzl József tájékoztatta a szülőket a 
Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjáról és az ösztöndíj szel-
lemi és erkölcsi mondanivalójáról. Őt Hortai Éva célalap vezető és 
Szávay István parlamenti képviselő beszédei követték. Lelkesítő, 
bátorító szavaikkal az anyanyelv és a kulturális hagyományok ápo-
lásának fontosságát emelték ki. Az ösztöndíjátadás gyakorlati tud-
nivalóit Molnár Mirjám osztotta meg a szülőkkel. A Naszvadi Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola igazgatója, Becse Norbert beszédében a 
magyar anyanyelven való oktatás jelentőségét emelte ki.

Párkány és Vidéke  
Szalka, Párkány, Muzsla, Köbölkút, Szőgyén
A Párkány és Vidéke Célalap területén november 19-én 149 

magyar iskolakezdő részesült a Rákóczi Szövetség ösztöndíjában 

öt helyszínen: Szalkán, Párkányban, Muzslán, Köbölkúton és 
Szőgyénben.

A szalkai ösztöndíj átadási ünnepségen részt vett Szili Katalin, 
korábbi házelnök, valamint Balogh Csaba, Magyarország szlová-
kiai nagykövete. Szalkán a tájházban rendezték meg a családias 
hangulatú ünnepséget, ahol 8 iskolakezdő kapta meg az ösztön-
díjat. Józsa János helyi polgármester köszöntője után az iskola di-
ákjai mutatták be műsorukat, majd Szili Katalin képviselő asz-
szony gratulált beszédében a szülőknek döntésükhöz. A Rákóczi 
Szövetség képviseletében Savári Szilárd elnökségi tag és Csáky 
Csongor főtitkár vett részt az eseményen. Szalkán jelen volt Gecse 
Géza, a Kossuth Rádió szerkesztője is.

Párkányban az Ady Endre Alapiskolában az iskolanapok kere-
tében került ünnepélyes átadásra az ösztöndíj. A Szövetség képvi-
seletében Sasvári Szilárd és Csáky Csongor volt jelen, a házigazda 
szerepében pedig Himmler György célalap vezető. Párkányban a 
helyi diákok mellett a kéméndi, a nánai, a barti és a bényi iskola-
kezdők is átvették ösztöndíjukat.

Muzslán az Endrődy János Alapiskolában Zalaba Zsófia igaz-
gatónő köszöntötte a 15 iskolakezdő szüleit, majd a Szövetség kép-
viselői intéztek beszédet hozzájuk.

A köbölkúti Stampay János Alapiskolában Geri Valéria igazga-
tónő fogadta a Rákóczi Szövetség küldöttségét, majd az iskola di-
ákjainak műsorára került sor. Köbölkúton 9 helyi és 3 kisújfalui 
gyermek szülei vették át az ösztöndíjat.

Szőgyénben, a Csongrády Lajos Alapiskolában ünnepélyes 
keretek között 13 iskolakezdő vehette át az ösztöndíjat. Az ün-
nepségen jelen volt a Rákóczi Szövetség két képviselője mellett 
Szőgyén alpolgármestere, valamint támogatóként Szőgyén ma-
gyarországi testvértelepülése, Tata küldöttsége.

Rozsnyó és Vidéke 
Krasznahorkaváralja, Rozsnyó
2012. november 22-én került sor a Rozsnyó és Vidéke Célalap 

területén a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjának ösztön-
díjátadásaira.Összesen 98 kisdiák szülője vette át az ösztöndíjat.

Az eseményt a Célalap részéről előkészítette és részt vett azon 
Palcsó Zsóka célalap vezető és Beke Zoltán. A Rákóczi Szövetséget 
Martény Árpád alelnök, Papp Imre és Bajnóczi Gábor képviselte.

Az első helyszín Krasznahorkaváralja volt. Palcsó Zsóka cél-
alap vezető köszöntötte a vendégeket, majd rövid kultúrműsor kö-
vetkezett, ahol főleg táncokat láthattak a szülők és vendégek. Ezt 
követően Martény Árpád beszélt az ösztöndíj küldetéséről és tar-
talmáról, majd átadták az ösztöndíjakat.

Rozsnyón a Fábry Zoltán Alapiskolában került sor az ün-
nepélyen ösztöndíjátadásra a rozsnyói és a környékbeli alapis-
kolák kisdiákjai számára. Itt jelen volt a programot támogató 
Gyöngyöshalász polgármestere is, Szabó Ferenc, valamint a tele-
pülés küldöttsége.

Szepsi
2012. november 22-én került sor Szepsiben a Rákóczi Szö-

vetség Beiratkozási Programjának pót-ösztöndíjátadásaira.A mos-
tani alkalommal 54 kisdiák szülője vette át az ösztöndíjat.

Az eseményt a Célalap részéről előkészítette Köteles László cél-
alap vezető. A Rákóczi Szövetséget Martény Árpád alelnök, Papp 
Imre és Bajnóczi Gábor képviselte. 



44 Pedagógusfórum  n  Nemzetközi sikereink 

Beszámoló a londoni Natural History Museumban  
töltött tanulmányútról

I.rész
Sólyom László egykori köztársasági elnök úrnak 

és az általa alapított Tehetség-ösztöndíjnak kö-
szönhetően 2011 szeptemberében kezdtem meg 
egyéves nagy-britanniai tanulmányutam, mely 
2012 szeptemberében ért véget. Ennek fő célja az 
ásványtan, ill. az ásványtanban használatos mód-
szerek részletes megismerése volt, többek között 
saját kutatás útján. Ez azonban elképzelhetetlen az 
adott tudományág elméleti hátterének elsajátítása 
nélkül, így a tanulmányút másik fontos célja az el-
méleti tudásanyag bővítése volt. Ez utóbbi lehető-
séget adott részemre az ásványtan egyes ágazatai, a 
kristálykémia, az optikai ásványtan, a diffrakció, az 
optikai krisztallográfia és kristálykémia, ill. a mate-
matikai krisztallográfia elveinek alapos megismeré-
sére. Ennek köszönhetően lényegesen egyszerűbb 
volt a Natural History Museum Ásványtani osz-
tálya (Mineralogy Department, mely időközben az 
Earth Sciences Department része lett) által kínált 
kutatási lehetőségekkel élni. 

Érdemes megjegyezni, hogy a londoni Natural History Museum a 
világ egyik legjelentősebb természettudományi gyűjteményének ad 
otthont. A gyűjtemény körülbelül hetvenmilliós, s öt nagyobb egy-
ségre tagolódik (botanikai, entomológiai, zoológiai, paleontológiai és 
ásványtani). Az ásványgyűjtemény mintegy 180 000, a kőzetgyűjte-
mény megközelítőleg 100 000, a meteoritgyűjtemény 5000 példányt 
számlál. Említést érdemel az a tény is, hogy a jelenleg ismert, megkö-
zelítőleg 4500 ásványfajnak több mint 500 típuspéldánya (ez olyan 
minta, amely alapján az adott ásványfajt leírták) is a gyűjtemény 
része. A múzeum 1881-ben, jelenlegi épülete befejezését követően 
nyílt meg a nagy nyilvánosság előtt (a gyűjtemény sokáig a British 
Museum része volt). A múzeum ugyanakkor kiterjedt laboratórium-
hálózattal, hatalmas könyvtárral rendelkezik, így az itt eltöltött idő 
az ásványtan teljes körű megismerése szempontjából egy egészen 
kivételes lehetőség.

Ezen tényt ismerték fel magyarországi konzulenseim is, akik se-
gítsége elengedhetetlen volt a tanulmányút és a kutatások tervezése 
és végzése során. Külön kiemelném Dr. Szakáll Sándor tanszékvezető 
egyetemi docens urat a Miskolci Egyetemről és Dr. Weiszburg Tamás 
egyetemi docens urat az Eötvös Loránd Tudományegyetemről, 
akinek tudományos kapcsolatai révén sikerült megszerveznie angliai 
tanulmányutamat, s korábban jómaga is a múzeum vendégkutatója 
volt. 

A múzeumban töltött idő alatt az egyik legfontosabb kutatási 
témám Nógrád alkáli nefelines bazaltjainak ásványtani leírását fog-
lalta magába. Ezt a projektet még középiskolás koromban kezdtem, 
s jelenleg már több mint hatvan ásványfajt sikerült leírni e térségből. 
Ezek között van, melynek ez egyelőre az egyetlen Kárpátokbeli lelő-
helye. E témában jelenleg több tudományos publikáció is készül. A 
kutatásnak köszönhetően egy egész sor tudományos berendezéshez 
is hozzájutottam, sőt, például Röntgen-pordiffrakciós kurzuson is 
részt vehettem. A műszerek használatának bemutatásáért nagy há-
lával tartozom konzulensemnek, Mike Rumseynak, aki mindig talált 
időt működési elvük elmagyarázására, annak ellenére, hogy a világ 

egyik legsikeresebb ásványtanosaként, meglehe-
tősen kevés szabadidővel rendelkezik. 

A sikeres kutatás egyik alapfeltétele a szakiro-
dalomban való jártasság is, s ehhez nagy segítséget 
nyújtott a múzeumi könyvtár és a szomszédos 
Imperial College London könyvtára, melyben ren-
geteg estét töltöttem el. A különböző ásványtani, 
anyagtudományi témával foglalkozó könyvek so-
kaságán kívül a múzeum rendszeresen szervezett 
szakmai szemináriumokat is kutatói számára, me-
lyekre rendszerint külföldi előadókat hívtak meg. 
Ezeken előszeretettel vettem részt és tudtam meg 
információkat, például Kuba ásványairól. A szemi-
náriumok mellett időnként konferenciákon is részt 
vettem, mint például a múzeumban tevékenykedő 
PhD hallgatók éves konferenciáján márciusban, 
melyen többek között csontjainkat felépítő ásvá-
nyokról hallhattam előadást. 

 A múzeumban töltött idő egy részében 
önkéntes projektekben is részt vettem. Ezen pro-

jektek a múzeumnak és nekem is hasznosnak bizonyultak, hiszen a 
múzeumi tevékenységek széles körébe nyerhettem betekintést. Az 
egyik ilyen projekt a Russell Collection rendezése, az érzékeny minták 
konzerválása volt. A gyűjtemény minden szempontból a múzeum 
legjelentősebb, egy 12 000 brit mintát számláló gyűjteménye, amely 
Sir Arthur Russell gyűjtői munkásságának eredménye. Egy másik 
érdekes projekt a múzeumi adatbázis történelmi Magyarország lelő-
helyeivel foglalkozó adatainak rendezése, frissítése volt. Az utóbbi év-
századokban ugyanis számtalanszor változott egy-egy lelőhely neve 
(például politikai változások miatt), így ma már van lelőhelyünk, 
melynek több mint húsz névváltozata ismert, s ezek esetleg húsz 
különböző lelőhelyként lehettek feltüntetve a múzeumi adatbá-
zisban. Ez utóbbi projekt lehetőséget biztosított az érdekesnek tűnő, 
régiónkból származó minták kikeresésére, ill. fényképek készítésére is.

Farsang István 
(A beszámolót a következő számban folytatjuk)

 n A Natural History Museum 
esti fényeiben

 n A Minerals Gallery
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Születésnapi 
köszöntő

Gál Sándor 75 éve született Búcson. 50 évvel ez-
előtt így írt születéséről a Novemberi játék című 
versében – emlékül anyjának:

„November hidege ajkon csókolt,
így ismertem meg a világot,
de nem haragszom érte…
... Köszönöm, anyám, a tejet, 
mely belőled buggyant, hogy nőjek,
köszönöm a sorsom, köszönöm a fájdalmakat,
azok is szépek, meg az örömöt, anyám! 
Az örömöt ezerszer köszönöm néked…”

Gál Sándor pályafutását 50 évvel ezelőtt, a Szabad Földműves szerkesztőjeként kezdte. Részt vett a kassai Thália Színház 
megalapításában, nevéhez fűződik a Tokaji Írótábor, a kassai Keleti Napló főszerkesztője, a CSEMADOK Kassa-vidéki Választ-
mányának tiszteletbeli elnöke, 2005 óta a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja. Ő lusta írónak tartja magát, 
ennek ellenére csaknem 70 kötete jelent meg, köztük versek, elbeszélések, regények, szociográfiák, gyermekirodalmi művek, 
monográfiák. Munkásságát számos díjjal jutalmazták, 1994-ben megkapta a József Attila-díjat, 2009-ben Pulitzer Emlékműdíjjal 
tüntették ki. 

Mi,Búcson különös szerencsénknek tartjuk, hogy Sándor bácsi, ahogy sokan nevezik, Sándorunk, miután mai otthonából, 
Buzitáról hazasietve meglátogatja agg édesanyját, szülőfalujában tölt el pár napot, amennyit egészségi állapota enged. 

Otthon járva felkeresi azokat a helyeket, ahol gyermekkorát oly szívesen töltötte, ilyenkor mindig lehetőség nyílik az érdek-
lődőknek a vele való találkozásra. A közelmúltban többször is találkozhattunk vele, iskolánknak két alkalommal is vendége volt. 
Sándor bácsi ilyenkor mesél. Mesét mond, valóságot. Tavaly ősszel iskolánk tanulóinak mesélt gyerekkoráról, a háború borzalma-
iról, a falusi munka nehézségeiről és szépségeiről, az iskolás éveiről, anyanyelvünk fontosságáról. A gyerekek a költő tiszteletére 
szavaltak a verseiből.Kevés olyan tanulónk van, akinek nem ismerősei a Héterdő lakói, aki nem tudja a Bújócska jellegzetes 
ritmusait. Sándor bácsi az idei Katona Mihály Napok alkalmából megrendezett műveltségi vetélkedőn is megtisztelt bennünket 
jelenlétével, a résztvevők meghallgathatták visszaemlékezéseit az irodalmi munkásságának kezdeteiről. Ekkor már Búcs község 
díszpolgáraként köszönthettük őt iskolánkban. 

Nyáron együtt jártunk Zámolyban, ahová a búcsi leventéket temették el. Felemelő érzés volt hallgatni, ahogy a temető csend-
jében Gál Sándor elszavalta a Márványlapba zárt nemzedék című versét, amelyet a háborús hősök emlékére írt. 

Mindig nagy élmény a vele való találkozás. Élettapasztalatát, a súlyos betegségéből való felgyógyulását rendkívüli odaadással 
meséli. Példaértékű a magyar kultúrához, a gyökereihez, a természethez és a szülőföldjéhez való őszinte ragaszkodása. 

„Menekítem magamba ezt a tenyérnyi tájat, csillagait, holdját, egét, napját, menekítem ide a papírra, sort, sor alárajzolva a 
tollal,mentem, óvom, tisztogatom a kívül rekedtek, az elköltözöttek messziről visszanéző törvénye szerint. Mert más szülőföld nincs, 
csak ez az egyetlen. A bennem élő.” (Mesét mondok, valóságot)

Gál Sándornak születésnapjához ezúton is szívből gratulálunk, jó egészséget, töretlen munkakedvet, sok örömet kívánunk!*
Győző Andrea, Katona Mihály Alapiskola, Búcs

A gratulációhoz a szlovákiai magyar pedagógusok nevében csatlakozik a Pedagógusfórum szerkesztősége is.



46 Pedagógusfórum  n  Felhívások 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány  
Erzsébet-vetélkedőt hirdet Kárpát-medencei gyermekek számára

 Honismereti vetélkedőnk célja, hogy történelmünkkel, hitünkkel, kultúránkkal, nagyjainkkal, 

épített és természeti környezetünkkel kapcsolatos kérdések során minél több fiatalban felébresz-

szük a vágyat hazánk értékeinek felfedezése iránt.

 Az országunk tájegységeihez kapcsolódó feladatsorok – majd pedig a megoldások – a 

www.erzsebetprogram.hu oldalon találhatóak meg.

A négyfordulós vetélkedő során 2012 decemberétől 2013 márciusáig az internet segítségével 

megoldandó szórakoztató és érdekes feladatok teszik próbára a tanulók tudását. A legeredmé-

nyesebb csapatok 2013 áprilisában szóbeli döntőn versenghetnek az értékes tárgynyereménye-

kért, valamint üdülési lehetőségekért, összesen 1 millió Ft értékben. 

A játékra december 6-tól lehet jelentkezni január 19-ig. 

A vetélkedő kezdete: 2012. december 10.  

A jelentkezés és az első feladatok beküldési határideje január 19. 

Ha többet szeretnél tudni a részletekről, kattints az Erzsébet-program honlapjára, s nevezz be az Erzsébet-vetél-

kedőre! További információk szerezhetők az alábbi e-mail címeken: 

erzsebet-vetelkedo@mnua.hu, csemdok@csemadok.hu, szanyi.maria@gmail.com

Pályázat oktatási tartalmak feldolgozására
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Elnöksége pályázatot hirdet a szlovákiai magyar oktatási intézmények 

pedagógusai részére a fizika, illetve a regionális ismeretek oktatását segítő tananyagtartalom összeállítására, módszertani feldol-
gozására és elektronikus formában való létrehozására. Minden pedagógus egy pályázati anyagot nyújthat be. 

Pályázati kategóriák:

I. A fizika élményszerű oktatását segítő tananyag létrehozása az alapiskolák felső tagozatán tanuló diákok részére, mely a kö-
telező tanórák, illetve a szakköri tevékenység keretében alkalmazható. A tananyag cca. 30 tanóra anyagát ölelje fel.  

II. A helyi értékek (természeti, történelmi, építészeti, néprajzi stb.) megismerését és a helyi ismeretek oktatását segítő tan-
anyag létrehozása az alsó tagozatos (3–4. évfolyam) tanulók számára, mely az adott településről, a szomszéd és néhány kör-
nyékbeli településről szóló ismereteket tartalmazza.  A tananyag cca. 30 tanóra anyagát ölelje fel, mely az adott iskola isko-
laprogramjához illeszkedik. 

A pályamunkák értékelése:   

A pályázatokat az SZMPSZ Országos Elnöksége által kijelölt bírálóbizottság értékeli.

A pályamunkák elbírálásának szempontjai:  

– a feldolgozás tartalmának szakmai színvonala és módszertani feldolgozottsága;

– az oktatás élményszerűségét segítő feldolgozás; 

– a diákok életkori sajátosságainak figyelembevétele;

– a téma sajátos megközelítése, a módszerek újszerűsége és sokszínűsége;

– a tananyag-feldolgozás formai kidolgozottsága, a források pontos megjelölése. 

A pályadíjak kategóriánként:

Mindkét kategóriában: 1. helyezés 250 EUR, 2. helyezés 200 EUR, 3. helyezés 150 EUR.

A pályázat kiértékelésére és a pályadíjak átadására 2012 májusában kerül sor.

A pályamunkák leadásának határideje: 2013. március 31.

A pályázati anyagot elektronikus formában kérjük a megadott határidőig elküldeni az rpk.ga@szmpsz.sk e-mail címre. A pályá-
zatokkal kapcsolatos további információkat az érdeklődők a 0317807935 telefonszámon szerezhetnek.  A benyújtott pályamun-
kákat, illetve azok részeit a pályázat értékelése után az SZMPSZ a honlapján közkinccsé teszi. 

Tanulóink és pedagógusaik figyelmébe
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Szakkay József Szakközépiskola  
– Kassa –

140 éve, 
Eötvös József javas-
latára és támogatásával, a 
kassai Szakkay József bejár-
hatta Nyugat-Európát, ahol a 
fejlett ipart kiváló szakiskolák 
rendszere támogatta. Eötvös 
és Szakkay is tudta, hogy 
önállóságot és függetlenséget 
nem csupán a parlamen-
tekben és csatatereken lehet 
kivívni, de ehhez erős gazda-
ságra, iparra is szükség van, 
és ennek oktatási háttere Ma-
gyarországon még nem fejlő-
dött ki. 1872-ben eme példák 
és intelmek hatására létrejö-
hetett a Kárpát-medence első 
ilyen intézménye, amelynek 
örökségét máig őrizzük.  Ezért 
természetes, hogy kérelmeztük 
az iskolánk számára az ala-
pító  Szakkay József nevének 
felvételét, amit a minisztérium 
hosszas huzavona után enge-
délyezett, és 2011 őszétől ez 
hivatalosan is megtörtént.

A közel másfél évszázad 
alatt iskolánkat több ezer 
„iparista“ diák hagyta el, kö-
zöttük kiváló gépészeti és vil-
lamossági szakemberek, de 
az élet más területein is helyt-
álltak, hiszen írók, színészek, 
lelkészek és más közéleti sze-
mélyiségek is büszkén vallják, 
hogy iparisták voltak.  

A történelem folyamán a 
Felsőbb Ipartanodától kezdve 
sok nevet kapott intézmé-
nyünk, de végül az Ipari csen-
gett mindig a legjobban. Ta-
nulóink létszáma is ingado-
zott, sokszor a történelmi és a 
gazdasági helyzettől függően 
alakult, de a szülők hűsége, 
az iparisták családjának tá-
mogatása, az iskola minden-
kori vezetésének szándéka és 
igyekezete megtartotta máig is 

dést kínáló szakmai tanúsít-
vánnyal végződő tanfolyam-
okra jelentkezhetnek (gépé-
szeti rajzoló programok, CNC 
gépkezelő, villanyszerelői al-
kalmassági vizsga stb.). 

Testvériskolai kapcsola-
tokat tartunk patinás magyar-
országi szakintézményekkel, 
például Szolnokon és Jászbe-
rényben, és ez ad lehetőséget 
olyan diákcserékre, amelyek a 
diákok szakmai látókörét bő-
vítik, ezen túl történelmi, tár-
sadalmi és földrajzi ismerete-
iket is szélesebbre tárhatják. 

Az iskolánk mindig jó 
kapcsolatokat ápolt az ipari 
üzemekkel, ahol diákjaink 
szakmai gyakorlatukat is tel-

intézményünket.  Míg 
negyven éve közel ki-
lencszáz diákunk volt 
a Felvidék egész te-
rületéről, mára ez 
a szám alaposan 
lecsökkent, és je-
lenleg főleg csak 
a kassai régi-
óból érkeznek 

diákok. Szerkezetet is váltot-
tunk, a gépészetet és elektro-
technikát – a munkaerő-piac 
változására reagálva – fel-
váltotta a mechatronika és a 
műszaki líceum, és ezen felül 
még közgazdasági szakot is 
nyitottunk. Jó példát láttunk 
a felsőfokú szakképzés terén, 
s nálunk is elindult a számí-
tógépes gépszerkesztés és a 
közúti szállítmányozás logisz-
tikai szak, ahol okleveles spe-
cialistákat képezünk, ami a 
főiskolai üzemmérnöki szinttel 
egyenrangú. 

A fiatal pedagógusgárda 
jól felszerelt szaktantermekben 
oktathat, és végzős diákjaink 
jelentős része továbbtanul, il-
letve széles elhelyezkedési le-
hetőséget kap, például a 
számjegy vezérlésű megmun-
káló gépek operátoraiként.  

A közgazdasági irányzatú 
kereskedelmi akadémia di-
ákjai, például a gyakorlócég 
jóvoltából is, a végzés után 
akár saját cég alapítására, ve-
zetésére is alkalmasak. 

A diákélet terén is gazdag 
a kínálat, hiszen a sport, szó-
rakozás, irodalom valamint a 
különböző szakmai versenyek 
mindenki számára teret adnak 
saját személyisége és egyéni-
sége kibontakoztatására. A ki-
rándulások, iparista napok, 
olvasómaratonok, iskolai ün-
nepségek híre már messzire 
eljutott, és az egykori iparisták 
most is érdeklődnek a jelen-
legi iskolai élet felől. 

A diákok a kötelező ok-
tatási programon kívül az 
életben kedvező elhelyezke-

jesíthették. Jelenleg a legin-
tenzívebb együttműködésünk 
a tornaljai LVD belga céggel 
alakult ki. Évente több végző-
sünk kap náluk munkalehető-
séget, és a cég ösztöndíjjal tá-
mogatja a Tornalja térségéből 
jelentkező diákokat.

Bár tudatosítjuk, hogy a 
gazdasági helyzet romlása és 
az alapiskolai tanulók szá-
mának csökkenése sötét ár-
nyékként vetül előre, de isko-
lánk hagyományainak és a 
színvonalas pedagógiai mun-
kának eredményeként az Ipa-
riról a jövőben is fognak még 
sokszor hallani. 

Matej Éva




