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Meghosszabbították  
a pályázati határidőt!

Április 5-ig pályázhatnak az érdek-
lődők a Kisiskolások éve program kere-
tében induló továbbképzési és együttmű-
ködési pályázati kiírásokra. A pályáza-
tokról bővebben írtunk lapunk előző szá-
mában.

További információk a honlapokon:
www.szmpsz.sk és a
www.kulhonikisiskolasok.hu.

- szerk -

Egy lehetséges út
Ha március, akkor itt az óvodai beirat-

kozások vége. Már sokszor és sokféleképp 
válaszoltunk a miértekre és hogyanokra. 
Miért válassza a szülő gyermeke számára 
a magyar óvodát, hogyan mondjuk el a 
szülőnek, hogy helyesen dönt, amikor ma-
gyar óvodába íratja gyermekét? Sikerül-e 
minden kétséget eloszlatnunk és mindig azt 
a hatást érjük-e el, amit szerettünk volna?

Már tudjuk, hogy hallatni, láttatni kell 
magunkat, lehetőséget adni arra, hogy a 
szülő bejöhessen az óvodába, hogy fontos 
a személyes kapcsolat. Mára szinte minden 
óvoda lehetőséget nyújt rá, hogy a leg-
kisebbek megismerkedhessenek az óvo-
dával, óvó nénikkel. Meggyőződéssel hisz-
szük, hogy a lelkiismeretes munka meg-
hozza gyümölcsét, a minőség az, ami meg-
győzi a szülőket. 

Mégis ott motoszkál a kérdés, és az 
eredmények is arról árulkodnak, hogy 
hosszú távon céljaink eléréséhez ez nem 
mindig elég.

Nem elég a szülőt akkor megszólí-
tani, amikor kisgyermeke iskolába készül, 
de akkor sem, amikor óvodát választanak. 
Sokkal korábban kell feléjük nyújtani ke-
zünk, amikor szülővé válnak. Mert a szülők 
igényesek, és a legjobbat szeretnék gyer-
meküknek, csak talán nem volt hol és nem 
volt kivel a nevelést érintő kérdésekről be-
szélgetni. 

2010 őszén a Pozsonyi Magyar Kultu-
rális Intézet jóvoltából, két füleki kolléga-
nőmmel, Botos Tímeával és Nótáné Farkas 
Gabrielával lehetőséget kaptunk rá, hogy 
részt vegyünk Ringató foglalkozásvezető to-
vábbképzésen, Budapesten. A lehetőségért 
ezúton is köszönettel tartozom Kollai István 
igazgató úrnak és Tóth Évának, akik útnak 
indították és szívükön viselték a felvidéki 
Ringató sorsát.

Itt ismertem meg a Ringató program ve-
zetőjét, Gróh Ilonát, aki annyi szeretettel 
beszélt nekünk a Ringatóról, mint anya 
gyermekéről s már sejteni lehetett, hogy 
nagyszerű dologról van szó. Az első foglal-

kozás megtekintésekor ez a sejtésünk be is 
igazolódott. Csodálatos hétvégeket töltöt-
tünk Pesten, éreztük, egy „nagy családba” 
érkeztünk, mindenki mindenkiért. Így indult 
el a Ringató foglalkozás Pozsonyban, Pe-
reden és Füleken. 

A szavak erejében sem hiszek mindig. 
De hiszek játékban, dalban, mondókában. 
Mert ez az, ami táplálja az anya és baba 
lelkét egyaránt. Mert ez az, ami erősíti az 
anya-gyermek közti bizalmat, az ölelés, a 
ringatás, babusgatás. Ahol nem akar erő-
szakosan e szoros kapcsolatba senki be-
lépni, de mégis barátságok születnek, ahol 
megszületik az érzés, hogy jó együtt lenni 
és kialakul a kölcsönös bizalom, a szeretet. 
A Ringató ilyen. A Ringatónak varázsa van.

Viszont hiszek a közösség erejében is, 
mert formál. Ezért fontos, hogy találkozási 
lehetőségeket teremtsünk az anyukáknak, 
és a Ringató azon túl, hogy találkozási le-
hetőséget nyújt a társadalmi élettől álta-
lában elszigetelt kismamának, tartalommal 
is megtölti azt. Értékes tartalommal, már-
már elfelejtett, néphagyományokból merí-
tett játékokkal, mondókákkal, dalokkal, hi-
szen Kodály szavaival élve: ”Semmi sem jel-
lemző annyira a nyelvre, mint sajátos hang-
zása. Olyan ez, mint a virág illata, a bor za-
mata, a zománc, az opál tüze. Megismerni 
róla a nyelvet már messziről, mikor a szót 
még nem is értjük.“

Végül hiszek az értékekben. Hiszem, 
hogy találkozásaink a szülőkkel, népha-
gyományaink segítenek megőrizni a szülők, 
gyerekek nemzeti identitás tudatát, amikor 
nem kérdés, hogy milyen óvodát válasz-
szanak gyermekük számára.

Mi is a Ringató foglalkozások célja? 
Nem más, mint a közös játék, éneklés 

élményének megteremtése, mind az anya 
(felnőtt), mind a kisgyermek számára. A kis-
gyermek érzelmeinek gazdagítása énekes 
játékkal, az együtténeklés örömével úgy, 
hogy érvényesülhessen a játékban, ének-
lésben a felnőtt és a gyermek bensőséges 
kapcsolata. A szülők megismerjék zenei 
anyanyelvünk kincseit, mondókákat, öl-
beli játékokat, dalokat, melyeket a nép-
hagyományból merítünk. A szülőkkel való 
közös énekléssel, olyan légkört teremteni, 
amelyben minden résztvevő jól érzi magát.

Igen, mindenki jól érzi magát. Érkeznek 
az anyukák a babákkal, és elkezdődik a 
játék. Ragyognak a kisgyerek arcok, mo-
solyognak az anyukák szemei. Néha ének-
léstől hangos a terem, máskor a csengő-
hangra lélegzetelállító csend lesz. 

Aki jelen volt március 11-én, Ga lántán 
az SZMPSZ által szervezett Ringató szakmai 
napon, ahol Gállné Gróh Ilona, a Ringató 
program megálmodója és létrehozója, va-
lamint Gáll Viktória Emese tartott foglalko-
zást, része lehetett ennek a varázslatnak. 
Nagyon sokan voltunk, már-már alig fér-
tünk el a teremben. Érkeztek kolléganők az 
ország különböző pontjairól és jelen voltak 
a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem di-
ákjai, Józsa Mónikával. Sok anyuka érke-
zett kisgyermekével, a nap első részében 
baba-mama foglalkozást nézhettünk meg, 
amit egy óvodai foglalkozás követett (kö-
szönjük a Galántai magyar óvoda közre-
működését). Mindannyian élveztük a foglal-
kozásokat, anya, gyermek, óvodás és pe-
dagógus egyaránt. 

Külön köszönettel tartozunk a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzet-
politikai Államtitkárságának, többek között 
Hajnal Virágnak, akik támogatták szakmai 
napunk létrejöttét és megtiszteltek jelenlé-
tükkel. Köszönet érte, hogy munkájukkal 
segíteni próbálnak a felvidéki óvodák, is-
kolák helyzetén, nekünk, pedagógusoknak 
pedig annyi a dolgunk, hogy éljünk ezekkel 
a lehetőségekkel!

Berky Angelika

 n Fotók: Láng Péter, a fotók a 2013 a külhoni 
magyar kisiskolások éve program keretében 
készültek: www.kisiskolasok.hu
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A megoldás a közösségekben van!
A „2013 a külhoni magyar kisiskolások 

éve“ program reklámfilmjének a jelszava: 
A megoldás a közösségekben van! Hozzá-
tenném: a megoldás a pedagógusokban van! 
Igen, a pedagógusokban, a tantestületekben, 
a tanári, tanítói és nem utolsósorban a szülői 
közösségekben.

Ha iskoláinkról, és különösen a tanítás/
tanulás színvonaláról esik szó, leggyak-
rabban a pénzhiányra hivatkozunk. Külö-
nösen akkor hangsúlyozzuk a gazdasági-tár-
sadalmi megbecsülés hiányát, ha a szülők és 
a szélesebb társadalmi rétegek kérik számon 
a minőségi oktatást. 

Keressük az okokat, gyártjuk a magyarázatokat. Nem árt azonban 
számba venni: élünk-e a lehetőségekkel, a törvény adta lehetőségeinkkel? 
Kihasználjuk-e a rendelkezésünkre álló eszközöket? Munkánk, magatar-
tásunk hitelességével rászolgálunk-e a megbecsülésre?  Van-e küldetéstu-
datunk, elkötelezettek vagyunk-e nemzetünk, iskolánk, tanítványaink fel-
emelkedése iránt? 

Évtizedekkel ezelőtt elkezdődött – és máig tart – a káros folyamat, 
amikor egy-egy településen a magyar nemzeti kultúra „zászlóvivője”, a 
magyar kulturális rendezvények szervezője (sőt Csemadok elnök) szlovák 
óvodába, szlovák iskolába adta/adja gyermekét. Sajnos, hosszú távon az 
sem ritka, hogy a magyar iskola pedagógusa (ki karriervágyból, ki más, 
szerintük mindig „nyomós ok“ folytán) teszi ugyanezt. Ugyanakkor el-
várja, hogy a szülők őhozzá írassák be gyermekeiket. Ki kérheti számon 
az ilyen pedagógus hitelét, ha nem a szülők!? És számon is kérik, nem sza-
vakkal, tettekkel: más iskolát választanak! És ki kéri, ki kérheti számon a 
pedagógus lojalitását a saját intézményével szemben? Az igazgató? Az is-
kolatanács, a kollégák? Senki: lehet, hogy ugyanabban a cipőben járnak. 
Sajnos, az ilyen magatartás hatása nem máról holnapra, hanem hosszú 
távon mutatkozik meg. A mai folyamat is már régen, nagyon régen el-
indult.

Ma, amióta a pedagógusok szabadon járnak-kelnek az iskolák, mint 
munkahelyek között, egy másik hitelrontás is felütötte a fejét. Nem arra 
gondolok, amikor valaki (és szerencsére az igazgató is) ragaszkodik 
ahhoz, hogy minden gyermek a megfelelő szakképzett pedagógustól ta-
nulja a szaktantárgyakat. A legmélyebb megbecsülést érdemli az a peda-
gógus, aki vállalja az iskolák közötti ingázást, csak azért, mert a heti egy 
óraszámban tanított tantárgy (és egyre több ilyen van iskoláinkban) még 
annyit sem érne, ha nem szakos tanítaná. Arra gondolok, amikor a ma-
gyar iskolák pedagógusai – ismét „nyomós okkal”, de minden esetben 
saját iskolájuk ellen dolgozva – az épület másik felében vagy a közelben 
lévő szlovák iskolában, ritkábban más tanintézményben vállalnak órát. 
(Boldogabb országokban ezért azonnali elbocsátás járna.) Kérdezem: kit 
mire nevel az ilyen pedagógus? Vagy ez nem fontos eleme munkájának? 
Akkor miért írassa a szülő pl. a helyi kisiskolába vagy a gimnáziumba a 
gyermekét, ha ugyanaz a pedagógus tanítja a szomszédos intézményben 
is! Nemzetfogyás? Az. Fogyasztjuk magunkat rendesen! A hosszú évti-
zedek alatt módszeresen kiépülő hitelrontással.

S hogy mégis létezünk!? Mert minden iskolában ott vannak a fentiek 
ellenpéldájaként a csupa nagybetűvel írható TANÍTÓK, TANÁROK! Ők 
azok, akik valóban a nemzet, sőt nemzetiségünk napszámosai! Akik nem 
nézik, mi a pályabér. Akik elkötelezettek iskolájuk, tanítványaik, nem-
zetünk iránt. Akiknek tanítványaival rendszeresen találkozhatunk a te-
hetséggondozó programokon.Akik meg tudják gyújtani azt a bizonyos 
szikrát. Akik számolnak. Éjjel-nappal. Akiknek nagyon be kell oszta-
niuk azt a keveset, amit a társadalom alamizsnaként vet oda nekik, fizetés 
címén. Akik kiteljesednek (s bizony el is fáradnak) hivatásuk gyakorlá-
sában, és nincs többletenergiájuk többletkeresetre. De nem számolják az 
időt, a fáradságot, az energiát, amit a tanítványaikra szánnak. És nem szá-
molják, mi térül meg a befektetett energiából. Mert számolás nélkül is sok 
megtérül, az biztos! Hosszú távon egészen bizonyosan! 

A közelgő pedagógusnap alkalmából minden pedagógusnak kí-
vánom, hogy munkájában találja meg a hivatás gyönyörét, és tevékeny-
sége nemzedékekre kiható értékeket hagyjon maga után!

Szanyi Mária
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– Az ilyen nagy érdeklődés nyilván 
újabb és újabb ötletekre sarkallja a szer-
vezőket. Mi volt az idei szakmai napok új-
donsága?

– Valóban, minket is mozgósít ez a 
nagy érdeklődés, amit azzal próbálunk 
viszonozni, hogy évről évre gazdagabb és 
változatosabb programot igyekszünk kí-
nálni, közismert, népszerű, hatalmas tu-
dással és tapasztalattal felvértezett egyé-
niségeket próbálunk megnyerni elő-
adóink sorába.

A megnyitó üde színfoltja volt 
a Jómegy táncegyüttes szereplése, 
ami megalapozta a hét hangulatát, és 
örömmel, friss szellemmel töltött fel 
valamennyiünket. A Jómegy néptánc 
csoport tagjai mindnyájan pedagógusok, 
a csapat a nyári egyetemen verbuváló-
dott az után, hogy tavaly a zene, a rajz, 
a dráma mellett a néptánc is felkerült a 
Komáromi Pedagógiai Napok művészeti 
foglalkozásai közé.

 Ölveczky Árpád, a komáromi Eötvös 
Utcai Alapiskola igazgatóhelyettese ki-
tűnően összefogta a táncos kedvű kollé-
gákat.

Az újdonságok közé tartozott a han-
goskönyv-bemutató, és az, hogy a meg-
nyitót követő fogadást egy vendéglátásra 
is szakosodott iskola diákjai szolgáltatták.  
A jelenlevők őszinte elismerését vívta ki a 
színvonalas, minden igényt kielégítő, fi-
gyelmes tálalás és felszolgálás. A felszol-
gált ételek, italok minősége, a terítés, a 
vendéglátás kultúrája minden elismerést 
megérdemelt, és ez az iskola remek mun-
káját dicséri.

Jó volt a szorgoskodó fiatalok között 
saját tanítványainkat is fellelni.

Mindez a Nagymegyeri Magán Szak-
középiskolának, ezen belül Berényi Re-
náta igazgatónőnek és tanítványainak 
volt köszönhető.

– Az utóbbi években megszokottá vált, 
hogy a szakmai napok egy-egy témakör 

Évről évre gazdagabb program
Február utolsó hetében véget ért a 18. Komáromi Pedagógiai 

Napok rendezvénysorozata. A szervezők örömmel nyugtázták, hogy 
az idén is rengetegen voltak kíváncsiak az egyes előadásokra, foglal-
kozásokra. Több mint ezer pedagógus szentelt figyelmet a szakmai 
továbbképzés e formájának.

Kérdéseimre Fekete Irén, az SZMPSZ Komáromi Területi Választ-
mányának elnöke válaszolt.

köré szerveződnek. Az idén a motiváció 
volt a vezérmotívum. Milyen megfonto-
lásból?

– Először a nevelés, tavaly a kreati-
vitás, az idén a motiváció állt a közép-
pontban. A motiváció, tehát a cselek-
vésre késztető belső mozgatóerő volt a 
hét hívószava, előadásaink, foglalkozá-
saink eköré csoportosultak, hiszen min-
dennemű foglalkozásnak ez a legfonto-
sabb mozgatórugója. Motiváció nélkül 
nincs cselekvés, sem sport, sem tanulás, 
sem művészet. Szükségünk van rá az élet 
minden területén.

– A megnyitó előadást Vekerdy Tamás 
gyermekpszichológus tartotta. Miért esett 
éppen rá a választás? 

– Vekerdy Tamás gyermekpszicho-
lógus, író, a Waldorf-óvoda és iskola 
egyik szervezője Solymáron. Több mint 
húsz műve jelent meg eddig életről, lé-
lekről, nevelésről, oktatásról, sikerekről, 
kudarcokról, kicsikről és nagyokról, 
emellett számos műfordítása is napvi-
lágot látott. Munkásságát számtalan díjjal 
ismerték el.

Varázslatos egyéniség, közérthetően 
fogalmazó, derűsen bölcs embert tisztel-
hetünk személyében, aki a megszokottól 
eltérő véleményét a bennünket körülvevő 
világról lebilincselő módon osztja meg 
nemcsak könyveiben, hanem beszélgetős 
műsorokban, újságok lapjain is. 

Legvonzóbb tulajdonsága mégis az, 
hogy minden esetben a gyermek, a tudás, 
és az öröm mellé teszi le voksát. 

Ünnepi előadásának címe ez volt: Iz-
galom és öröm, vagy unalom és kudarc. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az elő-
adás végeztével a jelenlevők kérdéseire is 
nagy türelemmel és figyelemmel reagált. 

A tekintélyes lélekbúvár előadásához 
kitűnően illett az ugyancsak a lélek rej-
telmeit boncolgató rendhagyó hangos-
könyv-bemutató is.

– A Duna Menti Múzeum impo-
záns nagyterme valóban alkalmas dísz-
letül szolgált Pápai Erika Jászai-díjas szí-
nésznő és Horváth János hegedűművész 
előadásához. Milyen szálak fűzik a mű-
vésznőt Komáromhoz? 

– Pápai Erikában a tragikus hirtelen-
séggel elhunyt kiváló színész, Kaszás At-
tila kollégáját és barátját tisztelhetjük, aki 
színésztársaival együtt támogatja a ko-
máromi Kaszás Attila Versmondó Fesz-
tivált, részt vesznek a zsűri munkájában, 
szakmai értékeléseket tartanak, sőt a fő-
díjas anyagi jutalmazása is az ő érdemük.

Ő ugyan nem szeret róla beszélni, de 
tudjuk, hogy Kaszás Attilának a kisfiához 
írt Kit ringat a bölcső című CD-jét – 
amelyet a művész maga már nem tudott 
befejezni –, színésztársaival együtt kiegé-
szítette, befejezte. Elve az, hogy tedd, és 
ne beszélj róla!

A megnyitón Alessandro Barrico A 
selyem című könyvét közvetítette ne-
künk  a maga egyedülálló érzékenysé-
gével és beleélő képességével. A szerző 
1996-ban írta művét, 27 nyelvre fordí-
tották le, 2007-ben film is készült belőle.

A közönség sorait fürkészve azt ta-
pasztaltam, hogy a két előadó sikert ara-
tott, sokaknak csalt könnyeket a szemébe 
az előadás.  

Fekete Irén a következő szavakkal fe-
jezte be a komáromi rendezvénysorozat 
megnyitóját:

„2013 – a hit éve”
XVI. Benedek pápa még októberben
hirdette meg azért, hogy „a hit szép-

ségét és erejét minden hívőnek bemutassa.”
Ez az esztendő azonban nemcsak a
hit jegyében fog eltelni, hanem az Eu-

rópai Unió javaslatára az európai állam-
polgárság jegyében is. Azt a célt tűzték ki 
az ötlet gazdái, hogy a közös értékeken, 
kultúrán, történelmen alapuló európai 
identitás erősödjön, és a polgárok érezzék, 
hogy az Európai Unió az övék is. Remé-
nyeket szít bennünk ez a törekvés, és ha 
hitünk a közös értékeken alapuló közösség 
ideájával erősödik, ebből csak jó születhet.

Kívánok Önöknek erős hitet abban, 
hogy értéket közvetítünk, európai érté-
keket!”

 Így legyen!
Gálfi Mária 
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Véget ért a beíratás, az iskolák maguk mögött hagyták az is-
kolai év egyik legfontosabb, és a jövő szempontjából legmeg-
határozóbb eseményét – a beiratkozást. Számokban mérhető az 
egyes iskolákban beíratott jövendőbeli elsősök száma. Van, ahol 
ez a szám magasabb, van ahol alacsonyabb a vártnál. Ez aztán 
alkalmat teremt arra, hogy mérlegeljünk, mit és hogyan tettünk 
jól, esetleg rosszul. Mit kellett volna másképp? Hány iskoleköteles 
gyermek jött magyar iskolába, hányat írattak szlovák tannyelvű in-
tézménybe? Miért? Nem voltunk elég meggyőzőek? Nem sikerült 
jól a beíratási programunk? 

A Bodrogszentesi Alapiskolában az idén nagy volt az öröm, be-
íratási programunkat, amit már az előző iskolai években elindítot-
tunk, pozitívan értékeljük. Az iskolába beíratott elsősök száma 6, 
ami egy kisiskola osztályában optimális létszám. Az iskolaköteles 
gyermekek mindegyikét a helyi kisikolába íratták be szüleik. Két jö-
vendőbeli kisdiák évhalasztó, ők hétévesen kezdik majd el tanul-
mányaikat.  

A törvény kimondja, hogy minden gyermek, aki folyó év au-
gusztus 31-ig betöltötte a 6. életévét, iskolaköteles korba lépett. 
Az iskolába lépéssel alapvetően megváltozik a gyermek státusza a 
családban és a társadalomban egyaránt. Az iskolai tanulással a fo-
lyamatos és kötelességszerű munkavégzés kezdődik el a gyermek 

Lezárult a beíratás
„A természet... a tudományoknak... csupán magvait adja,
magát a tudományt...tanulással szerezzük meg.
Ennélfogva nagyon találóan határozta meg valaki,
hogy az ember tanulékony teremtmény,
emberré ugyanis miden bizonnyal
csakis tanítás útján válik.”
         (Comenius)

hétköznapjaiban, ami azután elkíséri őt egész életében. Fő tevé-
kenysége a tanulás lesz, az iskola teljesítményt vár el tőle és ezt a  
teljesítményt értékeli is. 

Azt hiszem, a tanítók az iskolai pályafutás legnehezebb, ugyan-
akkor talán legizgalmasabb periódusában irányítják a tanulók 
képzését. Hat- és tízéves kor között sok minden kiderül a gyerekek 
képességeiről, azokról az esélyekről, amelyekkel a számukra fel-
tárt kapukon áthaladnak. Akadnak köztük kis gepárdok, akik órán-
ként 110 km-es sebességgel futnak – csak győzzük antiloppal, 
amit örökösen kereső, új és új ismeretre éhes agyukkal űzőbe ve-
hetnek, de vannak mackók is, akik lassan cammogva közelítenek 
a célhoz, és előttük antilopot futtatni felesleges és kockázatos pe-
dagógiai vállalkozás.

Vannak azonban problematikus gyerekek, őket úgy nevezném 
„másak, eltérő viselkedésűek“, akik génjeikben hordozzák a ka-
pukon való áthaladás akadályait, vagy éppen a diszharmonikus 
család nehezíti ezt számukra, amelyben élnek. Gondolkodásuk, 
esetleg figyelmük sérült: képtelenek egy helyben ülni, vagy kon-
centrálni arra, ami a tanítási órán történik. Előfordul, hogy szo-
rongók és visszahúzódók, akik soha nem tudnak annyit teljesíteni, 
amennyire valóban képesek, vagy agresszívak és kötekedők, akik 
társaik elhúzódása miatt válnak még agresszívabbakká – és egyre 
magányosabbakká. 

Itt kezdődik viszont a pedagógus mestersége, „művészete”. A 
tanító magas szakmai tudása és empátiája nélkül nem tudja tanu-
lóit átsegíteni ezeken a problémákon, melyek továbbra is megol-
datlanok maradhatnak és elkísérhetik a kisiskolásokat akár életük 
végéig is.

Aki nevel, az a jövőnek nevel. De csak akkor, ha neveltje lehe-
tőségeire és a világ változásaira egyformán figyel. Aki igényesen 
nevel, a kettőt együtt teszi. Az értékes nevelés és oktatás korpa-
rancs minden időben. A szentesi alapiskolában ezt hisszük és 
valljuk, s bízom benne, hogy ebben a szellemben oktatnak és ne-
velnek minden oktatási intézményben.

Tokár Rácz Mária

A „Bábeli zűrzavart” talán az öreg kon-
tinens, Európa színes nyelvi palettája jel-
lemezhetné legjobban. Amennyi nemzet, 
megannyi nyelv. Ettől olyan különleges, 
sokszínű és sokrétű ez a földrész. A beszéd 
és a nyelvek kialakulásával a népek s ké-
sőbb a nemzetek közötti kapcsolatteremtés 
alapjává a verbális kommunikáció vált. A 
nemzetek nyelvei közötti kommunikáció 
és az ezzel járó nyelvtanulás időszerűsége 
ma is aktuális. A nyelvi művelődés már 
gyermekkorban értékteremtő erővel bír és 
létrehozza a további művelődéshez szük-
séges alapokat, ugyanakkor befolyásolja a 
más kultúrákhoz és nyelvekhez való viszo-
nyunkat, hozzáállásunkat. Ezen felismerés 
vezette az Európai Unió oktatásért felelős 
minisztereit arra a közös megállapodásra, 
hogy a nyelvtanulás fontosságát és elősegí-

Nyelvek útján...
Háziversenyek  

a Dunaszerdahelyi Szabó Gyula  
Építészeti Szakközépiskolában

tését, valamint megerősítését megcélozván 
a 2012-es évet az Európai Unió az Európai 
Nyelvek Évének kiáltotta ki. Ezen év al-
kalmából a dunaszerdahelyi Szabó Gyula 
utca 1. sz. alatt működő Építészeti Szak-
középiskola 2012. december 12. és 19. kö-
zötti napokban diákjai részére megszer-
vezte az Európai Nyelvek Hetét. Nem tit-
kolt célunk az anyanyelv, az államnyelv és 
az idegen nyelvek iránti motiváció felkel-
tése volt. A magyar nyelvi szekciót Tamási 
Éva és  Gúgh Béla, a német és angol nyelvi 
szekciót  Haris Belucz Szilvia és  Hor-
váth Réka, a szlovák nyelvi szekciót pedig  
dr. Lang László PhD. tanárok vezették. 

Az Európai Nyelvek Hetének nyitánya 
december 12-én,  a szlovák nyelvi és hon-
ismereti vetélkedő megrendezésével vette 
kezdetét. Az Ismerd meg szülőhazádat 
– Poznaj svoju vlasť – mottó jegyében le-
zajlott háziverseny honismereti és nyelv-
tani témakörök írásbeli és szóbeli kifejté-
séből, valamint egy ismeretlen hanganyag 
megértéséből és feldolgozásából állt.  Az 
Édes anyanyelvünk elnevezésű, a magyar 
nyelv és irodalom játékos szellemben ki-
vitelezett nyelvi és irodalmi vetélkedőjére 
pedig december 18-án  került sor, ame-

lyet neves balladaírónk, Arany János ha-
lálának 130-ik évfordulója alkalmából a 
költő művei, s azok alapján készült szitu-
ációs játékok elemzésén keresztül ismer-
hettük meg Arany korát és munkásságát. 
Az angol és német nyelv december 19-én 
került terítékre. Az angolszász nyelvek 
napján a „Tudok németül és angolul” cím-
szavak értelmében mérettetett meg diák-
jaink gyakorlati nyelvtudása. Célunk itt is 
az volt, hogy diákjaink a saját maguk készí-
tette prezentációk bemutatásával kellő be-
tekintést kaphassanak és kibővíthessék is-
mereteiket az angol és német nyelvű or-
szágokkal, történelmükkel és kultúrájukkal 
kapcsolatosan.

Az Európai Nyelvek Hete”, amely há-
romnaposra sikeredett, a felkészítő-oktató 
tanárok, s nem utolsósorban a résztvevő 
diákok általános elégedettségével zárult, 
maradandó élményekkel színesítve így a 
szürke hétköznapokat s kifejezvén abbéli 
elhatározásunkat, hogy ezentúl minden ta-
nítási évben megrendezésre kerülhet egy 
hasonlóan sikeres „Európai nyelvek napja-
inak”  élménydús sorozata.

Leboda Gábor
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Az izraeli Yad Vashem intézet mellett mű-
ködő Nemzetközi Holokauszttanulmányok 
Iskolájában évente 55 tanulni vágyó csoportot 
fogadnak. A szlovákiai tanároknak 2002-től 
van lehetőségük pályázni a képzésre, és de-
cemberben már negyedik alkalommal utaz-
hatott ki hazai csoport a pozsonyi székhelyű 
Dokumentačné stredisko holokaustu szer-
vezet segítségével. A 23 fős csapatnak jó-
magam is tagja voltam az érsekújvári Páz-
mány Péter Gimnázium tanáraként.

Hogy a korábban használt nemzetközi 
jelző mennyire helyénvaló, az is bizonyítja, 
hogy ott-tartózkodásunk idején párhuza-
mosan egy ENSZ-szeminárium is zajlott tíz 
különböző ország képviselőjével, továbbá ve-
lünk egyidőben indiai, új-zélandi, ausztrá-
liai, lengyel tanárok ültek a szomszédos tan-
termek padjaiban. Konkrétan bennünket a tíz 
nap után pedig kínai pedagógusok váltottak. 

A holokauszt tanításával kapcsolatban 
2010-ben a csehországi Terezínben, a követ-
kező évben pedig Berlinben gyűjtöttem ta-
pasztalatot. Ennek a képzés sorozatnak 3. mo-
dulja a legutóbbi jeruzsálemi kurzus. Számos 
előadást, workshopot, túlélőkkel való beszél-
getést tartalmazott a tíznapos, igencsak feszí-
tett tempójú program.

Az érsekújvári gimnázium iskolaprog-
ramjának része a multikulturalizmus és a to-
leranciára való  nevelés. Nagy hangsúlyt fek-

tetünk a nyitott gondolkodású fiatalok nevelé-
sére. Ehhez hozzátartozik, hogy rendszeresen 
megemlékezünk a holokauszt-emléknapokról 
is. Ilyen alkalmakkor jól hasznosíthatóak a kü-
lönböző szemináriumokon elsajátított mód-
szerek. Ebben a tanévben erre már három al-
kalommal is adódott lehetőség.

Szeptember 9-én tartottuk a holokauszt 
és rasszizmus áldozatainak emléknapját, 
mivel Szlovákiából ezen a napon indultak a 
zsidókkal az első transzportok a haláltábor-
okba. Ekkor elsőseink virtuális látogatást 
tettek egy gettóban, és megismerkedtek a zsi-
dótörvényekkel. 

Októberben ugyanez a csoport ellátoga-
tott Auschwitzba, hogy lássák a náci munka- 
és megsemmisítő táborok világát.

Január 27-ét az ENSZ Közgyűlése 2005-
ben nemzetközi holokauszt-emléknappá nyil-
vánította, hansúlyozva az emlékezés és tanítás 
kötelességét. Ez alkalomból már egy teljes 
projekt napot tartottunk, így további mód-
szerek által gazdagodtak új ismeretekkel gim-
nazistáink.

A bevezető multikulturális játék során kü-
lönböző borítékokba írták gondolataikat az 
oroszokról, amerikaiakról, zsidókról, taná-
rokról, szőkékről, romákról, keresztényekről, 
arabokról, szlovákokról. Azok boncolgatása 
során fokozatosan világossá vált számukra, 

hogy amit korábban írásban megfogalmaztak, 
tulajdonképpen főként csak sztereotípiák. 

Ezt követően A holokauszt szemei című 
Andy Vajna-dokumentumfilmet néztük meg. 
A túlélők visszaemlékezései segítségével a di-
ákok megértettek olyan kulcsszavakat, mint 
pogrom, antiszemitizmus, deportálás stb.

A film után a 19 képből álló Hazatérés 
plakátsorozatot elemeztük. Feladatul kapták, 
hogy írják le az általuk kiválasztott fotón lá-
tottakat úgy, mintha vak embernek magya-
ráznák, hogy mi látható a felvételen, és ad-
janak új címet a plakátnak! Észrevételeiket 
egymásnak prezentálták. Ez a foglalkozás jó 
példa a Yad Vashem álláspontjára is, hiszen 
lektoraik hangsúlyozzák, hogy nemcsak a náci 
népirtó politikára kell összpontosítani az ok-
tatásban, sokkal inkább a személyes történe-
tekre. Vallják, célszerű fotókkal, visszaemlé-
kezésekkel tanítani ezt a témakört. Ezáltal a 
diák jobban bele tudja magukat élni az áldo-
zatok helyzetébe.

A legőszintébb reakciókat A csíkos pi-
zsamás fiú című játékfilm váltotta ki a gyere-
kekből. Szántszándékkal zártuk ezzel a meg-
ható történettel a napot, abban bízva, hogy 
hosszú időre nyomot hagy bennük. A diákok 
pozitív visszajelzéseiből tudjuk, hogy igénylik 
ezeket a foglalkozásokat, tartalmasnak, szük-
ségesnek találták a projektnapot.

Benkő Timea

Pázmányos projektnap

2013. február 25. és 28. között valósult meg az ACES média-
projektünk partneriskoláinak találkozója ezúttal Érsekújvárott 
a Pázmány Péter Gimnáziumban. Romániából 2 tanár és 13 
diák, míg Bosznia-Hercegovinából 1 tanár és 5 diák látogatta 
meg intézményünket. A projektrésztvevők hétfőn délután ér-
keztek meg. Gimnáziumunk tanárai frissítőkkel kedveskedtek 
nekik. A román diákok közül 3 fiút és 5 lányt a gimnázium di-
ákjai szállásoltak el, míg a többi román és szerb diák tanáraikkal 
együtt hotelbe került. 

A vendégeinkkel töltött pár nap mozgalmasnak bizonyult. 
Hétfőn este a projektpartnerek tanárai megbeszélést tartottak 
az elkövetkezendő két napról. A keddet egy délig tartó mű-
helymunkával kezdték meg a résztvevők. Először a diákjaink 
mutatták be városunkat és az iskolánkat, majd a román part-
neriskola mutatta be a már elkészült animációs filmjeit. Mivel 
az ACES projektek záróeseménye április 9. és 12. között lesz 
Szencen, a műhelymunka elsődleges célja az erre való felké-
szülés volt. A román, magyar, szerb diákok ötösével dolgoztak 
vegyes csoportokban. Minden csoport létrehozott egy plakát-
mintát a záróeseményre, amivel majd a közös projektünk ered-
ményeit mutatjuk be a zsűrinek. Délután kirándulást szervez-
tünk fővárosunkba, Pozsonyba. A projekttalálkozó résztvevői 
meglátogatták az Atlantis Science Center-t, ahol a szervezők 
angol nyelvű bemutatót tartottak az egyiptomiak életéről, szo-
kásaikról, kultúrájáról. A diákok részt is vehettek különböző ak-

tivitásokban (megismerkedtek az egyiptomiak temetkezési szo-
kásaival, túlvilági életben vetett hitükkel). A bemutató után a 
diákoknak lehetőségük volt fizikai és kémiai kísérleteket vé-
gezni, amellyel elmélyíthették a fizika és kémiai órán tanultakat. 
A tudományos központ meglátogatása után a résztvevők város-
nézésen vettek részt, ahol megtekinthették fővárosunk belváro-
sának nevezetességeit. Szerda délelőtt a szerb tanulók tartottak 
műhelymunkát a román és a magyar diákok részére. Megismer-
kedtünk városuk, Mrkonjić Grad történelmével. Különböző te-
vékenységeken keresztül mutatták be településüket annak lét-
rejöttétől napjainkig. Délután Érsekújvár központját néztük 
meg. A városnézés része volt a polgármesternél tett látogatás is, 
aki népszerűsítette városunkat. Mivel a projektünk fő témája a 
média, így a bepillantottunk a helyi hetilap, a Castrum Novum 
és a helyi televízió, az NZTV szerkesztőségének munkájába is. 
Este fogadással búcsúztattuk vendégeinket a Csemadok pince-
helységében, ahol a gitáros diáklányaink is felléptek. A részt-
vevők csütörtök reggel indultak útnak. A bosznia-hercegovinai 
iskola tagjai Budapestet és Szentendrét, míg a román partneris-
kola Bécset látogatta meg.   

Az ACES 2013/2014-es évi összefogó témája az emberek 
diverzitása, sokfélesége, mássága lesz. Iskolánk jövőre ismét ké-
szül erre a meghirdetett projekt felhívásra is.   

Soóky Zoltán, Pázmány Péter Gimnázium

Projektpartner-iskolák találkozója a Pázmány Péter Gimnáziumban
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Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.” – Ismerősen csengő szavak 
ezek. Az 1956. október 23-i és a következő napok eseményeit, 
tetteit örökítette meg az író, Márai Sándor. Az V. CIVITAS 
FORTISSIMA történelmi verseny fő témája az 1956-os forra-
dalom volt. Az a forradalom,  amelyről a kortárs, Albert Camus 
híressé vált sorai így vallanak: „A legázolt, bilincsbe vert Ma-
gyarország többet tett a szabadságáért és igazságért, mint bár-
melyik nép a világon az elmúlt 20 esztendőben.”

A történelmi verseny altémája a balassagyarmati „csehki-
verés” eseményei voltak.

Az V. CIVITAS FORTISSIMA verseny a városi emlékün-
nepségek szerves részeként a balassagyarmati Polgármesteri 
Hivatal Dísztermében került megrendezésre 2013. január 29-
én. Az ipolysági  Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Kato-
likus Iskola  gimnáziumának diákjai 2. alkalommal vettek részt 
a középiskolások korcsoportjában sorra kerülő tudásfelmé-
résben.   4 felvidéki és 4 magyarországi 3–3 fős csapat versen-
gett. A versenyt Medvácz Lajos, Balassagyarmat polgármestere 
nyitotta meg, és üdvözölte a történelmi verseny díszvendégét, 
a zsűri elnökét, Wittner Máriát, 1956-os szabadságharcost, or-
szággyűlési képviselőt. Wittner Mária bevezető gondolatai ösz-
szecsengtek a következő szentírási idézettel: „Boldogok, akik ül-
dözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.” 
A verseny két részből állt. Az első részben az 1956-os esemé-
nyek feldolgozására került sor, amelyben a versenyzők prezen-
tációkkal illusztrálták, hogy milyen hatással voltak az esemé-
nyek a mai fiatalok életére. Ezt a feladatot otthon kellett elké-
szíteni, majd a verseny helyszínén bemutatni. A zsűri elnöke, 
Wittner Mária értékelte ki a bemutatott anyagokat. A meg-
mérettetés második fele egy közel kétórás írásbeli feladatfüzet 
megoldásából állt. A közös ebédet Wittner Mária:  „Hóhér vi-
gyázz!” című  filmvetítéssel egybekötött előadása követte.

Felvidéki iskolák csapatai diadalmaskodtak

Az V. CIVITAS FORTISSIMA történelmi verseny végered-
ménye:

1. helyezett: Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású 
Katolikus Iskola, Ipolyság 
csapattagok: Kiss Csilla, Pásztor Éva, Villant Gábor, 
felkészítő tanár: Bacsa Beáta

2. helyezett: Magyar Tanítási Nyelvű Magángimná-
zium, Dunaszerdahely 
csapattagok: Botló Richárd, Penzinger Réka, Szabó 
Miklós, felkészítő tanár: Simon Beáta 

3. helyezett: Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium, 
Ipolyság 
csapattagok: Gyebnár Gábor, Tóth Gábor, Zahorec 
Zsolt, felkészítő tanár: Tóth Tibor

A díjakat Medvácz Lajos polgármester  és a Civitas 
Fortissima Kör vezetője, dr. Szakács Zoltán adta át. Az első he-
lyezett csapat tagjai felkészítő tanárukkal együtt egy egyhetes 
nyári táborban való részvételt is nyertek a Rákóczi Szövet-
ségnek köszönhetően.

Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Kato-
likus Iskola diákjai, az 1956-os forradalom eseményeinek, az ide 
vezető út, ill. a szabadságharc következményeinek mind mé-
lyebb megismerése által fejezték ki tiszteletüket, őseik, a sza-
badságért küzdő magyar nép előtt.

Bacsa Beáta

 n Az alsóbodoki középiskolások is részt vettek a versenyen

 n Tanakodunk, tanakodunk...

 n A feladatok megoldása közben

 n A győztes csapat a felkészítő tanárnővel
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Fel sem merült a kérdés, hogy ne szülőfaluja, Ipolyvisk magyar is-
kolájában kezdje meg tanulmányait, ahonnan az útja az ipolysági, 
ugyancsak magyar középiskolába vezetett. A hogyan tovább kér-
désre az első válasza az egyetem orvostudományi kara volt, tekintve, 
hogy emberi génekkel, öröklődéstannal szeretett volna foglalkozni. 
Azonban tudomására jutott, hogy a Comenius Egyetem Természet-
tudományi Karán képzik azokat a szakembereket, akik nem gyakorló 
orvosként, hanem kutatóként foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Sikeres 
érettségijét követően tehát, 1975-ben szerzett oklevelet humángene-
tikai szakon. Diplomamunkájának témája a nyúlszáj és a farkastorok 
öröklődése volt. Színvonalára jellemző, hogy a következő évben meg-
szerezte vele a természettudományok doktora fokozatot. 

Érdemes tudni, hogy úttörő jellegű munkásságra tette fel életét. 
Az emberi öröklődés mélyreható vizsgálata a legmodernebb tu-
dományágak egyike: a huszadik század második felében sikerült 
tisztázni, hogy a kettős spirálba rendeződött dezoxiribonukleinsav 
– a DNS – az örökletes tulajdonságok hordozója, amiért 1962-ban 
Francis Crick, James Watson és Maurice Wilkiss orvosi-fiziológiai 
Nobel-díjat kapott. Ez óriási lökést adott a további kutatásoknak: 
meg kellett állapítani, hogy az egyes DNS szakaszokat alkotó gének, 
a belőlük szerveződő kromoszómák milyen tulajdonságok átvitelét 
biztosítják. Hogy milyen gigantikus feladatról van szó, arról elegendő 
csak azt megemlíteni, hogy nagyjából huszonhatezer gént ismerünk. 

A gének, illetve a kromoszómák nemcsak tulajdonságok hor-
dozói, de hibáik betegségek átörökítői. Jól ismert a félelmetes Down-
szindróma, amely a huszonegyedik kromoszóma rendellenességéből 
fakadóan súlyos szellemi visszamaradottság okozója. De számtalan 
génkárosodás okoz örökletes betegséget. Kádasi Lajosnak az eltelt 
csaknem négy évtizedben összesen húsz, génhibák okozta betegség 
feltárását köszönhetjük. 

Kutatásait a pozsonyi Egyetemi Kórház Klinikai Genetikai Rész-
legén kezdte. Bár a korabeli viszonyok nem túlságosan kedveztek az 
egykori szocialista berendezkedésben a genetikai kutatásoknak, ha-
marosan kiderült, hogy a legnagyobb bűn ezt a tudományt reakci-
ósnak tekinteni. Így aztán 1985-ben Vladimír Ferák vezetésével meg-
alakulhatott a Szlovák Tudományos Akadémia Molekuláris Fizio-
lógia és Genetika Intézete, amelynek Kádasi Lajos alapító tagja volt. 
Az akkori Csehszlovákiában elsőként alkalmazták a DNS analízist be-
tegségek genetikai hátterének a feltárására. Különböző hazai és kül-
földi projektek felelős kutatójaként részt vett a Szlovákiában leggya-
koribb, monogénesen öröklődő betegségek DNS analízisében. Nagy-
jából húsz súlyos, Szlovákiában gyakori örökletes betegség analízisét 

végezték el. Az elért eredményeknek köszönhetően munkatársaival 
kidolgozta és bevezette olyan súlyos és gyakori betegségek DNS-
analízisen alapuló mutáció specifikus diagnosztikáját Szlovákiában, 
mint pl. a mukoviszcidózis, fenilketonuria, Duchenne és Becker típusú 
izomdisztrófia, hemofília A, Huntigton chorea, szpinális izomatrófia, 
süketség, Wilson-kór, Charcot-Marie-Tooth szindróma stb. 

Többek között kutatócsoportja azonosította azt a két gént és 
károsodásaikat, amelyek a szlovákiai roma populációban gyakori, 
vaksághoz vezető szemrendellenességet okoznak. Ezek a primaer 
kongenitalis glaukóma és a retinitis pigmentosa egyik formája. Az elért 
eredmények alapján kidolgozott DNS-analízisen alapuló, rutin hasz-
nálatra alkalmas diagnosztikai módszerek jelentősen elősegítik e be-
tegségek megelőzésének lehetőségeit. Szlovákiában továbbá gya-
kori betegség az alkaptonuria (világviszonylatban a második legma-
gasabb előfordulás). A felelős gén komplex analízise alapján kutató-
csoportjával feltárta a szlovákiai betegeknél előforduló összes génká-
rosodást, melyekre kidolgozták a mindennapi rutin használatra al-
kalmas, egyszerű diagnosztikai módszereket.

Csaknem négy évtizedes tevékenységének eredménye több mint 
kilencven szakcikke, ötven tudományos előadása, illetve posztere a 
nemzetközi konferenciákon, százat meghaladó ebbéli tevékenysége 
hazai fórumokon, és ami a tudományos tevékenység egyik fontos 
fokmérője: csaknem ezer hivatkozás cikkeire, tanulmányaira a szak-
irodalomban. 

Szakmai eredményeivel összhangban tudományos elismeré-
sekben is részesítették: 

1975-ben megkapta a Hrdlička-díjat, öt alkalommal részesítették 
a Szlovák Orvosi Társaság díjában a legjobb tudományos publiká-
ciókért az orvos genetika terén, tulajdonosa a Szlovák Orvosi Tár-
saság Viliam Izakovič-emlékérmének és a Szlovák Orvosi Társaság 
Ezüst-emlékérmének, megkapta az SZTA díját a tudomány népsze-
rűsítéséért. 

2008-ban beválasztották a SZTA Tudóstársaságába, melynek 
hazai magyar kiválóságaink közül Bauer Győző és Dusza János pro-
fesszor a tagja. Két évvel később megkapta az SZTA Tudományfej-
lesztési díját. Kitüntetései között a legbecsesebbek egyike a Jedlik 
Ányos-díj, amellyel 2010-ben tüntették ki. 

Tapasztalataira, tudására a szakma számos területén számítanak, 
összesen tizennégy szakmai illetve tudományos társaság tagja.

Ha valaki azt gondolná, hogy Kádasi Lajos elefántcsonttoronyban 
tevékenykedő tudós, megnyugtathatjuk: tevékenysége a mindennapi 
élet egy sor kérdését felöleli. Példának okáért, bírósági szakértőként is 

A jövő kapujában
Kádasi Lajos humán genetikus

Alaposan beindult az újságírók és a nagyközönség fantáziája tizenhét évvel ezelőtt, 
Dolly születésének hatására: a nevezetes birka apaállat közreműködése nélkül látta 
meg a napvilágot, vagyis anyjának tökéletes mása volt. Klónozással született. Mondani 
sem kell, hogy váteszi jóslatok születtek arról, hamarosan emberek is hasonló módon 
jöhetnek a világra. A feministák ujjongtak, hogy immár végre nincs szükség a férfiakra, 
az egyházak tiltakoztak az isteni teremtésbe való beavatkozás durva megsértése miatt. 
Csak a kutatók véleményére nem volt senki kíváncsi: valóban ilyen egyszerű a dolog? 
Valóban újabb veszély leselkedik az emberiségre? És ha igen, mekkora ennek kocká-
zata? Örvendetes tény, hogy hazai magyarságunk legkiválóbbjai között is akad kutató, 
aki erre a kérdésre keresi a választ. Sőt, aki egyike a jövőt formáló tudomány alakító-
inak: Kádasi Lajos.
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működik. Így egy világsikert aratott filmre utalva nyugodtan kijelent-
hetjük: Reszkessetek betörők és tettüket nem vállaló, felelőtlen apák! 
Ugyanis Kádasi Lajos egyike azon szakértőknek, aki ugyan nem hely-
színelőként van jelen – ahogyan azt egyes tévésorozatokban látjuk –, 
de háttérmunkájával segíti a DNS analízisen alapuló személyazonosí-
tást, lett légyen szó bűntényről vagy apasági keresetről.

Tudományos sikerei alapfeltételének tekinti, hogy alapvető is-
mereteit anyanyelvén szerezte meg, magyar iskolában érettségizett. 
A múlt század hatvanas éveiben még aránylag gyenge lábakon állt a 
szlováknyelv-tanítás. Ami – akárcsak valamennyiünknek – okozott 
némi nehézséget egyetemi tanulmányainak kezdetén, de ezt bőven 
pótolta az a tárgyi tudás, amelyet korábban, anyanyelvén megszer-
zett. Viszont arra is felhívja a figyelmet: aki tudományos pályára ké-
szül, aki el akar érni valamit az életben, annak komolyan kell vennie 
az angolt, tekintve, hogy ezen a nyelven jelenik meg a szakirodalom, 
így a genetikai kutatások eredményeinek négyötöde. 

A Genetikai Laboratórium vezetőjeként, a Comenius Egyetem 
Természettudományi Karának molekuláris biológia docenseként, a 
Természettudományi Kar molekuláris biológia professzoraként, ve-
zető tudományos munkatársként működő Kádasi Lajost immár túl 
a hatvanon is szellemi és fizikai frissesség jellemzi: ha nem ismerném 

korát, nyugodtan letagadhatna húsz évet. Így aztán természetes, 
hogy tele van tervekkel a jövőt illetően. Nem csoda, hiszen minden 
egyes megoldott kérdés tíz újat vet fel. Mert a géntechnológia ugyan 
jelentős eredményeket tudhat magáénak, legfőképp a növényneme-
sítés területéről, ez azonban csak a kezdetet jelenti. A sok álhír, hírlapi 
kacsa, sokszor indokolatlan félelem közepette csak kevesen tudják, 
hogy épp a géntechnológiának köszönhetjük az emberi inzulin na-
gyipari előállítását, betegségekkel szemben ellenálló növényfajok ki-
fejlesztését, ugyanígy egy sor örökletes kór feltárását, amelyet a jö-
vőben esetleg majd kezelni lehet, el lehet kerülni. Persze  – ahogy 
mondja – nem úgy, hogy egy gént csak egyszerűen kicserélünk, mint 
egy autóalkatrészt. Az igazi nagy munka még csak elkezdődött. Pedig 
lenne remény, csakhogy ez is még a távoli jövő zenéje: az ember ős-
sejtjeiből saját, új szerveket kifejleszteni, amelyeket a szervezet saját-
jaként befogad. 

Attól azonban aligha kell tartanunk, hogy egynéhány generáción 
belül megvalósul az ember klónozása. Jobb is, ha megmaradunk a ha-
gyományos módszer mellett. Még tudomány sem, csak egy férfi, meg 
egy nő kell hozzá.

Ozogány Ernő    

Azt mondják, a középiskolás évek meg-
határozóak egy ember életében.  Ebben 
a korban már komolyabban, érettebben 
kezdjük átélni, átlátni és kezelni a körülöt-
tünk zajló világot, valamint rádöbbenünk, 
hogy lassan, de biztosan felnőttekké csepe-
redünk, és egyre több felelősség zúdul majd 
a nyakunkba. A középiskola pedig arra (is) 
szolgál, hogy felkészítsen minket az önálló-
ságra, felelősségtudatra neveljen, és a lehető 
legbecsületesebb emberré formáljon ben-
nünket.

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű 
Gimnázium már egy évszázada teljesíti ezt a 
küldetését. Iskolánk ugyanis idén ősszel ün-
nepli fennállásának századik évfordulóját, 
amire méltán lehet büszke minden jelenlegi 
és volt diák, aki ebben az intézményben sajá-
tította el  azt az tudást, melyre sikeres életpá-
lyáját alapozta.

A Tudomány Napja
A centenárium apropóján rengeteg prog-

rammal készül a gimnázium diáksága és ta-
nári kara. A rendezvénysorozat első prog-
ramjaként 2013. február 28-án iskolánk 
előadótermében megrendeztük a Tudo-
mány Napját. A nap folyamán diákok tol-
mácsolásában olyan magyar hírességek éle-
téről és munkásságáról hangzottak el elő-
adások, mint Szent-Györgyi Albert, Oláh 
György, Szondi Lipót és Örkény István. Ven-
dégelőadónk a nyitrai Konstantin Filozófus 
Egyetem Fizika tanszékének vezetője, Te-
leki Aba volt, aki a szupravezetőkről tartott 
izgalmas és rendkívül érdekes előadást. Fi-
zikai kísérletek bemutatásával elkápráztatta 
a hallgatóságot, ami tökéletes megkoroná-
zása volt ennek az egyébként is színvonalas 
napnak. Teleki tanár úr előadása végére  tar-
togatott egy meglepetést:  a szemünk láttára 
néhány perc alatt egy kis tejszín, kakaó, cukor és folyékony nitrogén segítségével jégkrémet 

varázsolt. A rendhagyó és nagyon finom nya-
lánkság általános sikert aratott a diákok és 
tanárok körében egyaránt. A tanár úr elő-
adását vastapssal jutalmaztuk.

A tartalmas és érdekes beszámolókkal 
tarkított nap a centenáriumi ünnepség-
sorozat kiváló nyitánya volt. Sok izgalmas 
tényt tudhattunk meg olyan emberekről, 
akik sokat tettek a magyar tudományért és 
szépirodalomért. Izgatottan várjuk az újabb, 
havi rendszerességgel sorra kerülő rendezvé-
nyeket, melyekkel remélhetőleg még emlé-
kezetesebbé tehetjük iskolánk kerek évfor-
dulóját.

Mlynárik Brigitta, 3. osztály
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– Te hogy emlékszel vissza gyermek- 
és ifjú éveidre, illetve az első tanítóidra, 
tanáraidra?

– Az alapiskolát szülőfalumban, 
Nyékvárkonyon végeztem el, a közép-
iskolát, vagyis a gimnáziumot Duna-
szerdahelyen, ahol 1971-ben érettsé-
giztem. Nekem is sok kedves tanítóm, 
tanárom volt, de akiket gyakran fel-
idézek, Rigó Erzsébetet, első és má-
sodikos koromból; a felső tagozatból 
Gajdos Editke magyaróráit őriztem 
meg emlékezetemben örökre, Szerda-
helyen pedig Hölgye István volt az osz-
tályfőnököm, aki nekünk szlovák és 
magyar nyelvet, illetve irodalmat taní-
tott. Még ma is Hölgye tanár úr jelenti 
számomra a csupa nagybetűvel írt pe-
dagógust és embert. Aki egyszerűsé-
gével, magas szintű szakmai tudásával, 
és diákjaival szemben tanúsított em-
berségével valamennyi pedagógus pél-
daképe lehet ma is. 

   Én egyszerű falusi családból szár-
mazom. Szüleim mindketten félárvák 
voltak, ezért gyermekkorukban ke-
mény sors jutott nekik, ennek elle-
nére becsületes és köztiszteletben 
álló emberekké váltak. A Jednota Fo-
gyasztási Szövetkezet alkalmazottai-
ként dolgoztak, egészen nyugdíjba vo-
nulásukig. Szorgalmas munkájukkal 

igyekeztek számunkra, öcsémnek és 
nekem, megadni minden lehetőséget, 
hogy az életünk felhőtlen és boldog le-
gyen. Felmenőim közt nem voltak pe-
dagógusok, ezért a családon belül nem 
akadt olyan, aki a pályaválasztásomra 
hathatott volna. A tanítói pálya iránti 
vonzalmam már az alapiskolában kez-
dett kibontakozni. Eredetileg óvónő 
szerettem volna lenni, de a Lévai Pe-
dagógiai Szakközépiskola tehetség-
felmérő kritériumainak nem feleltem 
meg, ezért az érettségi után mindjárt 
felvételiztem a Nyitrai Pedagógiai Fő-
iskola szlovák-magyar szakára, amelyet 
1975 júliusában fejeztem be sikeresen. 
Teljesült hát a nagy álmom, pedagógus 
lettem, a kamaszok tanítója. Első, és 
most már talán az utolsó munkahelyem 
is a csilizradványi iskola, amely szá-
momra nemcsak a megélhetést, hanem 
magát az életet jelenti. Megkülönböz-
tetett helyet kapnak benne a gyerekek, 
a velük folytatott mindennapi munka; a 
nevelés és az oktatás.

– Akkor adták át rendeltetésének 
ezt a ma is korszerű épületegyüttest, 
amikor én még Füzesben tanítottam, 
de hadd büszkélkedjek vele, hogy nyol-
cadikos koromban, néhány osztálytár-
sammal segédkeztünk a tervező mér-
nököknek szintjelzőket állítani és talaj-

Embert nevelni a legszebb hivatás

mintákat venni. Tehát öt év alatt való-
sult meg a tájba illeszkedő architektúra. 

– Talán kevés iskola dicsekedhet 
olyan – több hektáros – zöld övezettel, 
mint mi. Az udvaron futball-, kézi-, 
kosárlabda- és atlétikai pályák, a nap-
közisek, iskolai klubba járók számára 
hinták, mászókák, búvóhelyek… Ezek 
csak fontos tartozékai az iskolának, de 
amik korszerűvé teszik, az a belső fel-
szerelése: a már régebbi, fizikai-, ké-
miai szaktantermein kívül az idegen 
nyelvi, a két számítástechnikai és egy 
interaktív terem, valamint a könyvtár 
és a tornaterem. 

– Mondjál néhány számadatot is ró-
latok!

– Jelenleg 17 osztályban 324 tanu-
lónk van, összehasonlításként jegyzem 
meg, hogy 2002-ben 420 volt. Örven-
detes tény, hogy Csilizközben elenyésző 
azon gyerekek száma, akiket más taní-
tási nyelvű iskolába íratnak be a szü-
leik. Viszont vannak tanulóink Izsapról 
is, mely község nem Csilizköz része, sőt 
már hosszú évek óta Nagymegyer köz-
igazgatási területe. Az alsó tagozaton 8 
pedagógus végzi a munkáját, a felsőn 
17. Az iskolai klubot 100 tanuló láto-
gatja, velük 4 nevelőnő foglalkozik a 
délutáni órákban. Tehát a tantestüle-

Csilizköz, mely évszázadok múltán is meg tudta őrizni viszonylag zárt jel-
legét, hét községet foglal magában: Csilizradványt, Balonyt, Csilizpatast, 
Nyáradot, Szapot, Medvét és Kulcsodot, valamint két majort: Milleniumot és 
Füzespusztát.. Déli határa a Duna, északon pedig a már csak nyomaiban fel-
lelhető hajdani patak, a Csiliz félköríve húzódik Bős alsó határától Kulcsodig. 
E kis tájegység minden községének volt saját iskolája, sőt még Füzespusztának 
is. Nyolcból mára három maradt meg: Csiliznyáradon és Patason egy-egy kisis-
kola, valamint Csilizradványon a körzeti 0–9 osztályos – 2008. október17-től 
– Kóczán Mór Alapiskola. Felső tagozata, a két háború közötti minta szerint 
polgári iskolaként indult 1952 szeptemberében, de csakhamar a nyolcéves kö-
zépiskola nevet kapta. 

Én, mivel Nyáradon születtem, törvényszerűen az iskola első felső tago-
zatos tanulói közé kerültem, benne serdültem fel olyan kiváló tanítók keze 
alatt, mint ifj. Hencz Pál, (Döményné) Farkas Irén, Kotter János, Fodor Gyula, 
a Csomor házaspár, Bartalos Rozália és (Lúkáné) Farkas Erzsébet. Irénke és 
Erzsike néni készítettek fel, és kísértek el bennünket Beke Sanyival a felvételi 
vizsgára is Pozsonyba, a Duna utcai tanítóképzőbe.

 A csilizradványi iskola első igazgatója az akkor mindössze 22 éves Fónod 
Zoltán volt, a neves irodalmár. Ma pedig Fodor Margit, aki 1991-től áll a tan-
testülete élén. 
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tünk 29 tagú, a nem pedagógiai alkal-
mazottak száma pedig 12. 

– Csilizköz népe évszázadok óta a 
mezőgazdaságból élt, a nyolcvanas és 
a kilencvenes éveknek majdnem a vé-
géig, mondhatnánk, jómódban. A fia-
talok kirajzása az iparba és igen nagy 
számban az értelmiségi pályákra az én 
nemzedékemmel kezdődött meg  hirte-
lenében. 

– Az elmúlt évtizedekben na-
gyon sok tehetséges tanuló került ki 
a radványi „alma materből”, akikre 
méltán vagyok büszke én is. Név sze-
rint senkit sem szeretnék kiemelni, de 
vannak közöttük orvosok, jogászok, 
pedagógusok, mérnökök, művészek, 
kiváló szakemberek és tisztességes két-
kezi munkások is. 

– Velem mégis kivételt tettetek, 
amikor 2008 októberében, mint egykori 
diákot, meghívtatok az iskola névadó 
ünnepségére. Hadd köszönjem meg nyil-
vánosan is e megtiszteltetést. Meg azt 
is, hogy jelenlétemben két alkalommal 
mutattátok be a kamaszoknak írt köny-
veimet. Gyerekkoromban nagy híre 
volt nálunk Kóczán Mórnak, örültem, 
amikor közölted velem, hogy az ő nevét 
veszi majd fel az iskolátok.

– Ő Radvány református lelkésze, 
egyben élsportoló, bronzérmes olim-
piai gerelyhajító volt. Ritka kivé-
telnek számított abban az időben a fa-
lusi fiatalok rendszeres sportoktatása, 
amelynek nálunk ő volt a kezdeménye-
zője. 2008 óta minden év októberében 
megrendezzük a Kóczán Mór Iskolana-
pokat, mely alkalomból gazdag prog-
rammal várjuk a szomszédos iskolák 
sportot kedvelő tanulóit és a szülőket 
is. Meghívjuk a volt tiszteletes úr uno-
káit is a magyarországi Gödről.

– 1991 óta töltöd be az igazgatói 
tisztséget, a tanítás korszerűsítése nagy-
részt már a te vezetésed alatt történt. 
Tudnál rá mondani további példákat?

– Iskolánk prioritásán, a sporton 
kívül kiemelt figyelmet fordítunk a te-
hetséggondozásra, a tanórákon kí-
vüli szakköri foglalkozásokra és a tan-
tárgyi-vetélkedőkre való felkészí-
tésre. Tanulóink közül többen dere-
kasan helytállnak nemcsak az ország 
határain belül, hanem a Kárpát-me-
dencei döntőkben is, mint például a 
Simonyi Zsigmond Helyesírási Ver-
seny, az Összmagyar Sakkbajnokság, 

az Ember–Föld–Világegyetem elne-
vezésű természettudományi verseny. 
Arra törekszünk, hogy a gyerekeknek 
minden évszakban legyen valamilyen 
élményük, melyben aktívan szerepel-
hetnek, Mikulás-naptól a jelmezbálon 
át a ki mit tud vetélkedőkig, és kultúr-
esteken való szereplésig. Rendszeresen 
járunk velük a komáromi Jókai Szín-
házba, és vannak nálunk nevelői kon-
certek, meg különféle kiállítások. Itt je-
gyezném meg, hogy nem terheljük túl a 
tanulóinkat házi feladatokkal, az első-
söknek és a másodikosoknak az iskola-
táskát sem kell hordaniuk. Csak péntek 
délután viszik haza, és hétfőn reggel 
hozzák vissza.

– Mint mindenkinek, óhatatlanul 
vannak nektek is gondjaitok.

– Csilizközben a megélhetés for-
rása a munkaigényes állattenyésztés 
és végül már ipari méreteket öltött 
zöldség- és gyümölcstermelés volt. 
Mára szinte minden teljesen leépült. 
A gyér munkalehetőség és a létbizony-
talanság okozta feszültségek a tanuló-
inkra is kihatnak. Egyre több a lelkileg 
sérült, a megértésre, szeretetre vágyó 
gyerek. Ki más lenne képes orvosolni e 
bajokat, ha nem mi, pedagógusok? Van 
egy speciális pedagógiát végzett kollé-
gánk is, aki sokat segít a sérült tanulók 
felzárkóztatásában. A tanulási problé-
mákkal küszködő gyerekeket individu-
ális tanterv szerint neveljük, oktatjuk, a 
tantestület tagjai számára pedig meg-
valósítottuk az Erőszakmentes kom-
munikáció nevű továbbképzési prog-
ramot, amelyen 20-an vettek részt.   

Nyugodt lelkiismerettel mond-
hatom, kiváló tantestület a miénk, átlag 
életkora 43 év, tehát a kollégák aránylag 
fiatalok, szakmailag jól felkészültek, 
nyitottak, tudásukat nemcsak állandó 
önképzéssel gyarapítják, hanem a to-
vábbképző intézetek, szervezetek által 
kínált „kreditpontokat” szerző tan-
folyamok által is. Rendszeresen részt 
vesznek az SZMPSZ által szervezett 
nyári egyetemek programjain és az is-
kolák szakmai-módszertani összejö-
vetelein. Mi is meghirdetjük minden 
évben az idegen- és az anyanyelvi hetet, 
és két alkalommal tartunk nyitott na-
pokat az iskolánkban. 

Tegyem még hozzá, hogy az alsó 
tagozatos tanulóink számára minden 
évben erdei iskolát (a patasi isko-

lával közösen), valamint úszó- és 
sítanfolyamot, a kilencedikeseknek 
tánctanfolyamot is szervezünk, a nyári 
szünidő alatt pedig táborozásokat. 

– Látom, hogy az épületet és a kör-
nyékét is sikerült felújítanotok.

– Köszönhetően Csilizradvány ön-
kormányzatának és Csikász István pol-
gármester úrnak, aki szívügyének tartja 
iskolánk jelenét és jövőjét. 2010-ben 
uniós pályázatot nyertünk, amelynek 
önrészét az önkormányzat vállalta. 
Lehetőségeikhez mérten támogatnak 
bennünket a többi község önkormány-
zatai, a Csilizköz RT (volt földműves-
szövetkezet) vezetősége, és – termé-
szetesen – a szülők munkaközössége is.  

Törvényszerű, hogy pályám, illetve 
beosztásom a vége felé közeledik. A 
stafétabotot hamarosan átadom vala-
kinek a kollégák közül. Több is van, aki 
erre érdemes és rátermett. 

Engedd meg, hogy beszélgetésünket 
egy Móricz Zsigmond-idézettel zárjuk, 
ami akár egy üzenetnek is elfogadható: 

„Embert nevelni a legszebb hivatás. 
Légy nemes, gazdag lelkű ember, hogy 
emberré tehess másokat a magad em-
bersége által.”

Csicsay Alajos 

Pierre de Coubertin: 

Óda a sporthoz 
(részlet)

A szépség vagy te, Sport! 
a testeket te formálod nemessé, 
elűzöl romboló vad szenvedélyeket, 
acéllá edzel lankadatlanul. 
Lábak, karok, törzsek összhangja és 
tetszetős ütem tőled való. 
Bájt és erőt te fűzöl együvé, 
szilárddá és rugalmassá te teszel. 

S igazságos vagy, Sport, igen! 
Megértésért és igazságért be sokszor 
hiába küzd az ember, hogyha te 
Nem vagy vele – de nálad fölleli. 
Hiába adna kincseket az ugró új rekordért, 
s élete minden percét is hiába: 
mert csak erő és akarat jelölhet 
pályája csúcsán új határt. 

(a stockholmi művészeti olimpián 
1. helyezést nyert vers)
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A koloni oktatás történetéről
 Kolonban, úgy mint az akkori császár-

ságban, a 19. században, II. József császár 
uralkodása alatt indult meg a kötelező isko-
láztatás.  Közvetlen írásos adatok a 20. század 
elejéről vannak. Ebben az időben a tanítás 
félnapos volt, és egy osztályban, az akkori 
római katolikus nemzeti iskolában zajlott. 
1932-ben a község hozzájárulásával épült fel 
az állami népiskola, ahol magyar nyelvű ok-
tatás két osztályban folyt (119 gyermek), és 
egy osztályban (63 gyermek) „csehszlovák“ 
nyelven. 

1946-ban a római katolikus nemzeti is-
kolát államosították, megalakult az Állami 
Népi Iskola szlovák nyelvű oktatással. A jog-
fosztottság évei után, 1950-ben kezdődhe-
tett meg újra a magyar nyelvű oktatás. A 
mostani épület 1965-ben került átadásra. Az 
akkoriban kilencéves alapiskola (KA), közös 
igazgatóság alatt,  négy évfolyam oktatásával 
indult, magyar és szlovák nyelven.  A magyar 
tagozaton 66 gyermek tanult, a szlovák tago-
zaton pedig a gyermekek létszáma megkö-
zelítőleg 40 volt,  pontos adatok nem állnak 
rendelkezésünkre. Ebben az időben az iskola 
épületének része volt a tornaterem is. A ta-
nulók a negyedik évfolyam elvégzése után a 
Gímesi KA-n, vagy valamelyik nyitrai KA-n 
folytatták tanulmányaikat. 

Kisiskola a Zsibrice lábánál

A koloni oktatás jelenéről
Nagyobb változásokra 2005 nyarán ke-

rült sor.  Ebben az évben az iskola épületét 
nagy mértékben átalakítottuk:  kicseréltük 
a tetőt, a fűtőberendezést, az ablakokat, le-
szigeteltük a külső falakat. Az iskola épülete 
ez időtől  új színekben pompázik. Új helyi-
ségekkel is bővült az épület, ahová az óvo-
dások költöztek be. 2006 szeptember 1-től 
az alapiskola és az óvoda közös igazgatóság 
alá került. 

A magyar tagozaton jelenleg  11 tanulót 
oktatunk.  A Nyitrai járásban egyetlen  hiva-
talosan bejegyzett   magyar nyelvű óvodát  
11 gyermek látogatja.

Minden óhajunk, igyekezetünk,  tevé-
kenységünk és akaratunk ellenére a gyer-
mekek létszáma folyamatosan csökken. 
Mindez történik annak ellenére, hogy a ma-
gyar iskolából kikerült tanulók tökéletesen 
megállják a helyüket akár magyar, akár 
szlovák nyelvű középiskolákban,  és több 
tucat közülük sikeresen fejezte be tanulmá-
nyait az egyetemeken is. 

Tehát ez is azt bizonyítja, hogy nem állja 
meg a helyét az az állítás, mely szerint a 
szlovák nyelvű iskolába járó magyar gyermek 
jobban megtanul szlovákul és „könnyebben 
érvényesül az életben“. Ezekkel az érvekkel 
magyarázzák döntésüket azok  a szülők, akik 
magyar létükre inkább szlovák nyelvű isko-
lába íratják gyermeküket.  Pedig tudjuk, hogy 
az ismereteket az anyanyelven történő ok-
tatás segítségével lehet legjobban elsajátí-
tani. 

A koloni alapiskolából kikerült tanulók 
gazdag ismeretekre tesznek szert, miközben 
a  magas szintű oktatás mellett odafigyelünk 
a magyar öntudat kiépítésére, erősítésére 
és megtartására. Fontosnak tartjuk, hogy 
a gyermekek bátran vállalják és büszkék le-
gyenek magyarságukra, hovatartozásukra. 
Ezért nagy figyelmet fordítunk  a minőségi 
oktatásra. 

Az új pedagógiai programunk a sikerél-
ményre alapoz. Ennek célja, hogy a sikerél-
mények a diákot tovább ösztönözzék a ta-
nulásra, ill. arra, hogy minél jobb eredményt 
érjen el azon a téren, amelyben a legjobb: 
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lehet az a kötelező tananyag elsajátítása, 
irodalmi,  művészeti vagy zenei adottság, 
sport, ill. kézügyesség. Ezért rendszeresen 
felkészítjük tanulóinkat a különböző verse-
nyekre, vetélkedőkre, kultúrműsorok előadá-
sára, szereplésre. Sikeresen szerepelnek mind 
énekversenyen, mind vers-  és prózamondó 
versenyen, matematikai megmérettetéseken 
járási és kerületi szinten is. Ezen sikereinket 
annak is köszönhetjük, hogy megfelelő tá-
mogató és ösztönző partnerekre találtunk 
a szülőkben és a községünk vezetőségében 
egyaránt. Szintén jó lehetőségek állnak ren-
delkezésünkre a Bethlen Gábor Alap,  a Rá-
kóczi Szövetség és a Nyitra és Vidéke Célalap 
jóvoltából.

A gyerekeket arra ösztönözzük, hogy 
minél jobban  megismerjék szűkebb pátriá-
jukat – Kolont és Zoboralját. Erre szolgál  a 
hagyományőrző szakkör, ahol  elsajátítják  és 
ápolják a máig megőrzött hagyományainkat, 
ugyanakkor megismerkednek a valamikori 
gyermekjátékokkal, szokásokkal, és ezeket 
több alkalommal  bemutatták már itthon 
és Magyarországon is. A szabadidő értékes 
kihasználását a rajz, a számítástechnikai, az 
angol nyelvi vagy az egészségügyi szakkörök 
biztosítják. 

A gyermekeket legjobb tudásuk és lel-
kiismeretük szerint  Budinszky Júlia és Kósa 
Mária tanító nénik oktatják és irányítják, a 
napközi otthonban  Puchovszky Katalin ne-
velőnő foglalkozik a gyerekekkel.

A koloni oktatás jövőjéről
Azt akarjuk közös erővel elérni, hogy a 

magyar nyelvű oktatás a koloni alapisko-
lában ne hátrányt jelentsen a gyermekeknek 
és szüleiknek, hanem előnyt. Előnyt,  hogy  
érezzék, van egy közösség, amelynek aktív 
tagjai vannak, egy csodálatos múlt, amelyben 
tudás, tartás, biztonság  található, van egy él-
hető jelenkor, melyben az élet kihívásainak 
kell megfelelni, és van jövő, mert részesei va-
gyunk egy ezeréves nemzetnek, mely megma-
radt magyarnak a történelem viharaiban is. 

Sinkovits Imre gondolataival zárom so-
raim: „Hazát, hitet nem cserél az ember, ami-
ként arcot sem. Mindkettőt őseink hagyták 
ránk, s a hűség kötelez.“

Masaryk Gyula, az iskola igazgatója
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Bodrogszerdahely község két, pontosabban három oktatási 
intézménnyel büszkélkedhet: két alapiskolával és az óvodával. 
Mindháromban helyet kap mind a magyar, mind a szlovák ta-
gozat. 

2013. február 1-jén immár 50 éve annak, hogy egy épü-
letben oktatnak és nevelnek az alapiskolák pedagógusai. A ma-
gyar és a szlovák iskola tanulói közösen használják a két épü-
letet összekötő folyosót, a tornatermeket és az iskola épülete 
mögött elterülő nagy iskolaudvart – sporpályaként. 

Közösen ünnepelték meg az iskolaépület fennállásának 50. 
évfordulóját is. Közösen ünnepeltek, együtt, mégis mindkét 
tannyelvű intézmény máskép. 

Az ünnepség reggel 9-kor vette kezdetét az iskola folyo-
sóján, ahol baráti üdvözlettel és kedves szóval köszöntötték az 
érkező vendégeket. Meghívást kaptak a nyugdíjas pedagógusok, 
a valamikor ebben az intézményben okatató pedagógusok és a 
nem pedagógusi munkakörben dolgozó alkamazottak is. Jó volt 
látni és érezni a viszontlátás örömét az arcokon, a szemekben 
felcsillanó fényt az idős tanító nénik arcán, mikor egy-egy rég 
nem látott kollégájukat, esetleg tanítványokból lett jelenlegi pe-
dagógusokat pillantottak meg. Ilyenkor aztán nagyokat moso-
lyogtak, emlékeztek a régi fotókat és a krónikák öreg lapjait mé-
regetve.

50 
éves 

a Bodrogszerdahelyi  
Alapiskola épülete

„Mennyi minden megváltozott! Hogy megöregedtünk?“ 
– hallatszott mindenfelől. Az igazi meglepetés azonban csak 
aztán következett, miután megtekintették az igazgató úr, Trója 
Ernő vezetésével az iskola osztálytermeit: művészeti osztály, 
nyelvi labor, számítástechnika terem, biológia és földrajz osz-
tályok, valamint az interaktív tábla, amelyről az iskola pedagó-
gusai nagy lelkesedéssel mesélnek. Segédeszközök, módszer-
tani anyagok, amelyek változatossá,  szemléletesebbé, s talán 
még érdekesebbé teszik a tanítás folyamatát tanuló és peda-
gógus számára egyaránt.

Az ünnepély aztán a helyi kultúrközpontban folytatódott, 
ahol terített asztal és gazdag kultúrműsor várta a vendégeket. 
A magyar és a szlovák tanítási nyelvű iskolák tanulói egymást 
váltották a színpadon. A kultúrműsort Balogh István, (a helyi 
művészeti iskola pedagógusa) Schubert zongorajátékával indí-
totta, majd őt követte magyar oldalról Reményik Sándor: Eredj, 
ha tudsz c. verse Sallai Erzsébet 7. osztályos tanuló előadá-
sában, utána az alsó tagozat gyermekdalokból, népi gyermek-
játékokból összeállított csokra Andrisko Eleonóra tanító néni 
vezetésével. Vidám prózát adott elő egy régi tanító bácsiról 
Pribula Ádám 9. osztályos tanuló, majd következtek az ünnepi 
beszédek.

Elsőként Gecse Ferenc, a község polgármestere szólt a je-
lenlévőkhöz, aki valamikor az iskola tanulójaként koptatta a 
padokat, s ma már ő köszöntheti a falu nevében egykori taní-
tóit. Elmondta, hogy az elmúlt 50 év alkalmat ad arra, hogy ér-
tékeljünk, mérlegeljünk, majd rámutatott mindazokra a vál-
tozásokra, amelyek létrejöttek 2003 óta, mióta a község részt 
vállalt az oktatási intézmények fenntartásában: gázművesítés, 
épületfelújítás és még sok más közös munka, amelynek ered-
ménye a szép, tágas és komfortos iskolaépület.

Vasko László, a Szlovák Tanítási Nyelvű Alapiskola igazga-
tója elmondta, hogy az iskola több, mint egy intézmény, ahol 
rendszeres és folyamatos munka folyik, amiért hála mind-
azoknak, akik rész vállalnak ebben. Köszönetet mondott mind-
azon pedagógusoknak, valamint nem pedagógiai munka-
körben dolgozó alkalmazottaknak, akik bármilyen formában 
hozzájárultak az iskola jelenlegi állapotához. Kronológiai sor-
rendben felolvasta az iskolában dolgozó pedagógusok névsorát, 
majd megszólaltak a (szlovák) iskola első igazgatói is. Šudich, a 
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szlovák iskola első igazgatója könnyes szemmel emlékezett az 
első tanévnyitóra, s arra, hogy az iskola bútorzatait, padokat, 
lócákat nehéz munkával, kézben cipekedve költöztettek át az új 
épületbe. Tymečko, nyugalmazott tanító bácsi elmondta, hogy 
ez a  pillanat örömmel tölti el, mert alkalmat teremt a találko-
zásra, s most már tudja, hogy az itt eltöltött évek nem voltak fö-
löslegesek, mert nyomokat hagytak maguk után: a becsületes 
munkát, amiről tükör az itt végzett tanulók élete, akik között 
találhatóak orvosok, jogászok, mérnökök, de akárcsak egyszeri 
becsületes kétkezi munkásemberek is.

Trója Ernő, a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója, 
miután köszöntötte a jelenlévőket, átadta a szót egy tanító mese 
erejéig Gecse Katalin magyar szakos tanító néninek, akinek elő-
adásában meghallgathattuk Elizabeth Silance Ballard: A tanító 
tanítása c. elbeszélését. A mese gyönyörű és megható volt. A ta-
nító igazi értékéről, a gyermeki tisztaság és szeretet gazdagsá-
gáról szólt. Majd az igazgató úr rámutatott a tanítói hivatás fon-
tosságára, igazi értékeire, s a „Jót jól!“ elvét követve elmondta, 
hogy a tanítók feladata hidak építése ember és ember, diák és 
diák között. Majd következett a pedagógusok névsora 1963-tól 
napjainkig. 

Emléklappal jutalmazták azokat a pedagógusokat, akik a 
magyar iskolában több, mint 30 éven át oktattak és neveltek, s 
akiket hosszan tartó vastapssal köszöntöttek a jelenlévők.

A kultúrműsort a Bodrogszerdahelyi Női Népdalkör helyi 
népdalokból összeállított csokra zárta, s Gál Ilonka nyugalma-
zott tanító néni, mint a népdalkör vezetője és egykori peda-
gógus szólt pár kedves,  értékes szót a népdalkör múltjáról, ter-
veiről, s mint ízig-vérig pedagógus a tanításról is. Elmondta, 
hogy 30 éven át oktatott és a közösség tagja volt: az iskola kö-
zösségének a tagja. S hogy mi volt a fontos a közösségnek? Ma-
radandót és értéket alkotni, mert ezektől gazdagabbak, értéke-
sebbek vagyunk.

Az ünnepi beszédeket követően az ízletes ebéd és a szüle-
tésnapi torták elfogyasztását követően aztán még sokáig ültek 
a vendégek az asztaloknál, s jó volt látni az ünnepi hangulat va-
rázsát, s azt, hogy igen, a pedagógus mindig az marad, a hiva-
tásának élő és értéket teremtő ember. Ezt nemcsak remélni, de 
hinni kell. 

2013. február 1-jén a Bodrogszerdahelyi Alapiskola épüle-
tének 50. születésnapját ünnepelték. A két épületet egy folyosó, 
mint két szárnyat összeköt. Összeköti már 50 éve. S hogy me-
lyik szárny a fontosabb, melyikre van inkább szükség? Azt hi-
szem, mindkettőre egyformán és egyszerre, mindkettő nagyon 
fontos. Méltó példája lehet nemzedékek számára a két intéz-
mény, hisz két kultúrát, két oktatást képviselve oktatnak, ne-
velnek 50 éve. Kívánunk számukra sok-sok gazdag és értékes is-
kolai évet, jó munkát, minden jót!

Tokár Rácz Mária

Mondanivalónkat szépen és jól megfo-
galmazni, a megalkotott szöveget meggyő-
zően előadni, nem könnyű feladat. Tudták 
ezt már az ókori bölcsek is. 

Az okostelefonok és az internet ko-
rában nyitottá válik a világ, de zárkózottá 
az ember. A családtagok, gyerek a szü-
lővel, gyerek a többi gyerekkel, egyre rit-
kábban beszélgetnek egymással. Egy vi-
gyorgó vagy éppen szomorú arcot vágó 
sárga fej megkíméli őket attól, hogy sza-
vakkal fejezzék ki érzéseiket, a mai SMS-ek 
pedig akár a középkori oklevelek modern 
változatai is lehetnének: telis-tele vannak 
a csak a „beavatottak” által értelmezhető 
rövidítésekkel és jelekkel. Régen a perga-
mennel kellett, ma az idővel kell takaré-
koskodni. Tanárként gyakran szembesülök 
azzal, hogy az érettségi előtt álló, továbbta-
nulni szándékozó diákok között is akadnak 
olyanok, akik nem tudnak hiba nélkül, fo-
lyékonyan olvasni, gyakran az elemzésre 
szánt versrészletet is úgy olvassák fel, hogy 
az már szinte fáj… Diákok iskolai dolgoza-
tainak, fogalmazásainak a javítása közben 
néha olyan érzése van a tanárnak, hogy 
ezek az emberkék talán nem is magyar 
anyanyelvűek, mert mással nem magya-
rázható az értelmetlen, nyakatekert szö-
vegek tömege, a barokkot is meghazudtoló 
cifra körmondatok alkalmazása. Egy jó fo-
galmazásnál ügyelni kell arra, hogy kerek 

egész legyen, amelynek van eleje, közepe 
és vége, amelyben nem ismétlődnek körbe-
körbe ugyanazok a frázisok, gondolatok, 
amelynek előadása során odafigyelnek a 
helyes hangsúlyozásra és az alapvető nyelv-
helyességi kérdésekre is. 

Ez komoly odafigyelést, gyakor-
lást és gazdag szókincset igénylő feladat. 
Nem könnyű, de nem is lehetetlen. Bizo-
nyítják ezt azok a tehetséges alsó és felső 
tagozatos diákok, akik 2013. február 28-án 
részt vettek a Szép Magyar Beszéd verseny 
Nyitra megyei  fordulójában, melynek – az 
előző tanévhez hasonlóan – az érsekújvári 
Pázmány Péter Gimnázium épülete adott 
otthont. A versenyzők három fordulóban, 
szövegolvasás és szövegalkotás terén mér-
hették össze tudásukat.  Az első körben a 
versenyző által hozott szöveg felolvasására 
került sor, melyet a kapott szövegé követett. 
Mindkettőnek van előnye és hátránya is. A 
kapott szöveg hátránya, hogy a diákok – az 
általuk hozottal ellentétben – nem ismer-
hetik, csak a második forduló előtt kapják 
kézhez, de a hozott szöveg ismerete sem 
biztosíték: gyakori hiba ugyanis, hogy a 
felkészülés során olyan „alaposan” begya-
korolják azt, hogy végül mesterkéltnek 
hat. Ezután – egy rövid szünetet köve-
tően – a választott témára írt szöveg követ-
kezett, amelyet a diákok nem olvashattak 
fel, hanem önállóan, a korábban készí-

tett jegyzet alapján kellet róla beszélniük, 
ügyelve a helyes beszédtechnikára, beszéd-
dallamra és a nyelvhelyességre. 

A zsűritagok döntése alapján az I. és 
II. kategóriában az alábbi versenyzők bi-
zonyultak a legeredményesebbnek, és ju-
tottak tovább a Kassán sorra kerülő or-
szágos döntőbe.

I. kategória:
1. Morvai Viktória – Ady Endre 

Alapiskola, Párkány
2. Hoffmann Andor – Czuczor Ger-

gely Alapiskola, Érsekújvár
3. Szalay Mátyás – Munka Utcai 

MTNY Alapiskola, Komárom

II. kategória:
1. Sági Judit – Munka Utcai MTNY 

Alapiskola, Komárom
2. Tapolcsányi Viktória – Eötvös 

Utcai MTNY Alapiskola, Komárom
3. Gyetven Mihály – Ady Endre 

Alapiskola, Párkány

A továbbjutóknak ezúton is gratulá-
lunk, és sok sikert kívánunk az országos 
fordulóhoz!

Dózsa Roland 
Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár

Szép Magyar Beszéd verseny az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban
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Magyarországon ugyanakkor látszólag nyugalom honolt. A for-
radalom szele egyelőre elkerülte az országot, ám 1830 januárjában 
megjelent gróf Széchenyi István Hitel című munkája, mely polari-
zálta a honi politizáló elitet. A század neves zsurnalisztája, Falk Miksa 
anekdotája(?)  szerint a Margitsziget fái között két, később majd je-
lentős politikai szerepet vállaló 17 éves ifjú, Szalay László és Eötvös 
József pezsgővel koccintott a Bourbon-ház bukására és „a nemzetek 
szabadságára”.

Az év szeptemberében I. Ferenc király országgyűlést hívott össze 
Pozsonyba. A magyar rendek megszavazták a király által kért újon-
cokat, ennek fejében az udvar zöldet adott a magyar nyelv további 
térnyerésének. Az országgyűlés egyik legfontosabb aktusa a beteges-
kedő Ferenc király fiának, V. Ferdinándnak a megkoronázása volt. De-
cemberben a diéta be is fejeződött azzal, hogy fél éven belül új ország-
gyűlésre kerül sor. Ám ekkor bekövetkezett valami, amit előre senki 
sem látott, s ami jelentősen összekuszálta a viszonyokat. Bengália 
felől az ázsiai orosz területeken át szörnyű betegség jelent meg Euró-
pában – a kolera. Hiába állított fel a kormányzat Galícia és Magyaror-
szág határán katonai kordont, a kolera hamarosan megjelent az or-

szág északkeleti vidékein, majd rohamosan terjedt nyugat felé. A jár-
vány mintegy 250 ezer áldozatot szedett. Ráadásul a műveletlen job-
bágyok a kutak (amúgy nem minden esetben szakszerűen végrehaj-
tott) fertőtlenítését úgy értelmezték, hogy az urak az ivóvíz megmér-
gezésével ki akarják irtani őket. 1831-ben Dózsa György 1514. évi pa-
rasztháborúja óta nem tapasztalt méretű felkelés vette kezdetét, 
melynek centruma Zemplén, Abaúj és Sáros megyékben volt. A ha-
talom leverte és keményen megtorolta a felkelést, de minden gon-
dolkodó ember számára világos volt, hogy a lakosság hozzávetőle-
gesen 80%-át kitevő jobbágyság problémáinak rendezését tovább ha-
logatni nem lehet. Ezért nem csoda, ha a némi késéssel, 1832 őszén 
megnyílt országgyűlés legtöbb vitát kiváltott témája éppen a job-
bágykérdés volt.

Az 1832–36-os országgyűlés volt az első olyan diéta, amelyen az 
alsótáblát a reformok hívei uralták, és már ott voltak a változások 
szükségességét hirdető arisztokraták a felsőtáblán is. A liberális re-
formellenzék az úrbéri viszonyok eltörlését az önkéntes örökváltság 
révén óhajtotta elérni. Az elképzelés lényege az volt, hogy a jobbágy, 
amennyiben megegyezett a földesurával egy összeg befizetése fe-

Az 1830-as évek eleje mérföldkőnek számít Európa 19. századi történelmében. 
A történetírásban korszakváltónak is nevezett 1830. esztendőben súlyos repedések 
keletkeztek a napóleoni háborúk után kialakított, s a Szent Szövetség által felügyelt 
konzervatív rend sziklaszilárdnak hitt falán. Nyolc évig tartó szabadságharc után, az 
Oszmán Birodalomtól elszakadva létrejött a Görög Királyság. Párizsban a júliusi for-
radalom elzavarta az utolsó Bourbon uralkodót, X. Károlyt. Helyére a „polgárkirályt”, 
az orleáns-i Lajos Fülöpöt ültették (őt történetesen majd 1848 februárjában taszítja le 
egy újabb forradalom a trónról). Összeomlott a bécsi kongresszus egyik tákolmánya, 
az Egyesült Németalföldi Királyság, romjain megalakult a független Belgium. Az orosz 
birodalom fennhatósága alá tartozó Kongresszusi Lengyelországban felkelés tört ki a 
cár ellen, melyet a következő évben „Európa csendőre”, I. Miklós vérbe fojtott.

„Elhatároztuk, hogy az urbéri 

viszonyokboli kibontakozást kár 

mentesítéssel öszvekötve eszközöljük, 

s ez által a nép és nemesség közti ér-

dekeket kiegyenlítve hazánk boldog-

ságának gyarapitásával Felséged 

trónját meg szilárdítjuk.”

  Kossuth Lajos,  
  1848. március 3.

165 évvel ezelőtt történt

Az úrbéri viszonyok megszüntetése

 n   Wesselényi Miklós báró már 
a Balítéletekről című irányadó 
művében hangsúlyozta a jobbágyság 
felszabadításának szükségességét

 n   A Kossuth Lajos által kezdeményezett 
felirati javaslat 1848 márciusában 
a kötelező örökváltsággal óhajtotta 
rendezni a jobbágykérdést

 n   Gróf Batthyány Lajos miniszterelnök 
1848. március 23-án körlevélben 
szólította fel a törvényhatóságokat a 
jobbágyi kötelezettségek eltörlésére
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jében örökre megválthatta terheit, és egykori telkének teljes jogú tu-
lajdonosává válhatott volna. Hiába érvelt azonban érzelmektől fű-
tött szónoklataiban az úrbéri viszonyok ilyen formában történő ren-
dezése mellett a felsőtáblán Wesselényi Miklós báró, a „követek há-
zában” pedig Kölcsey Ferenc és Deák Ferenc, a főrendek, illetve a ki-
rály négyszer utasították vissza az alsótábla javaslatát. Végül 1834 
végén már az alsótáblán is kisebbségbe kerültek az örökváltság hívei, 
mert időközben a megyéikbe hazautazó főispánok, a kormányzat 
emberei „megdolgozták” a vármegyei nemességet. A leitatott bocs-
koros nemesek szavazataival elérték a követutasítások módosítását, 
melyek már nem támogatták az örökváltságot. A leghosszabb po-
zsonyi reformországgyűlés nem tudott a jobbágykérdésben áttö-
rést elérni.

Az 1839-40-es diétán azonban az udvar szorult helyzetét kihasz-
nálva törvénybe iktatták az önkéntes örökváltságot. Ennek értel-
mében mindkét fél (a földesúr és a jobbágy) alkuja után egyének 
vagy egész közösségek örök időkre megválthatták magukat a job-
bágyi kötelezettségek alól. Ám szinte abban a pillanatban nyilvánva-
lóvá vált a koncepció gyenge pontja: Magyarországon mindössze a 
jobbágyság 1%-a volt képes arra, hogy ilyen módon szabaduljon meg 
kötelékeitől. A többieknek egyszerűen nem volt annyi pénzük, hogy 
megvásárolják a szabadságukat. A magyarországi társadalom legné-
pesebb rétegének problémája tehát továbbra is megoldatlan maradt.

Az örökváltság kérdése azonban az 1840-es években sem került 
le a napirendről. A jobbágyfelszabadítást az 1840-es évek második 
felében már összekötötték a reformkor egy másik sok polémiát ki-
váltó problémájával, a közadózás bevezetésével, vagy ahogy akkor 
mondták: a közteherviseléssel. A nemesség befizetett adója révén 
megnövekedő állami bevételekből kaphatnának a jobbágyok pénz-
beli támogatást az örökváltság kifizetésére.

*
Végül az 1848-as forradalom hozta meg a várva várt áttörést. Bat-

thyány Lajos kormányfővé történt kinevezése után egy nappal, 1848. 
március 18-án a pozsonyi országgyűlés három fontos törvényt fo-
gadott el: a közteherviselésről (a nemesek adómentességének meg-
szüntetéséről), az úrbéri szolgáltatások utólagos állami kárpótlással 

 n   Az 1832-36-os pozsonyi országgyűlésen Kölcsey Ferenc volt 
az önkéntes örökváltság törvénybe iktatásának egyik leg főbb 
szószólója

történő azonnali megszüntetéséről és az egyházi tized megszünte-
téséről szólót. (Ezek lettek a nevezetes „áprilisi törvények” VIII., IX., 
XIII. törvénycikkei.) Az úrbéri viszonyok megszüntetéséről szóló tör-
vény a volt jobbágyság mintegy 40%-ának tulajdonába adta  az általa 
addig használt úrbéri földeket. Ez nagyjából az összes megművelt te-
rület egyharmadát jelentette. A törvény egyik hiányossága volt vi-
szont, hogy a nem úrbéres jellegű területeket – szőlőket, irtványokat, 
maradványföldeket – meghagyta a földesúr tulajdonában és fenntar-
totta az e földek használatáért járó tartozásokat is. További szociális 
problémát jelentett a telekkel nem bíró jobbágyok, a zsellérek hely-
zete. Jogilag ugyan szabad emberek lettek, ám föld híján nincstelen 
agrárproletárokká váltak. A törvény előírta a jobbágyaikat vesztett 
földesurak kártalanítását – ennek végrehajtását viszont későbbre ha-
lasztották.

Minden hiányossága ellenére a magyarországi jobbágyfelszaba-
dításról szóló törvényt a korabeli Európa legprogresszívebb ilyen jel-
legű jogszabályai között szokták emlegetni. Ennek ellenére, természe-
tesen, szép számmal felbukkantak az ellenvéleményen levők. Sem a 
bécsi udvarban, sem a magyar nemesség egyes köreiben nem kísérte 
dörgő taps a törvény elfogadását. Hogy ezen körök akadékoskodását 
semlegesítse, Batthyány miniszterelnök 1848. március 23-án (tehát 
még a jogszabály április 11-én történt szentesítése előtt)  körlevélben 
szólította fel a megyéket: haladéktalanul tájékoztassák a falvak népét, 
hogy a jobbágyok nem kötelesek többé úrbéres szolgáltatásokat tel-
jesíteni a földesuraknak. A parasztság kezdetben eufóriával fogadta 
az intézkedéseket, ellenben amikor kiderült, hogy a szolgáltatások el-
törlése a fentebb említett területeken élő jobbágyokra nem vonat-
kozik, az érintetteknél az örömöt előbb közöny, majd elégedetlenség 
váltotta fel. 1848 tavaszán és nyarán a Batthyány-kormánynak több 
helyen a paraszti lakosság megmozdulásaival kellett szembenéznie. 
Különösen azokon a helyeken alakultak ki veszélyes tűzfészkek, ahol a 
szociális jellegű elégedetlenség összekapcsolódott a nemzetiségi kér-
déssel. A kormánynak megbékítéssel, illetve helyenként fegyveres erő 
alkalmazásával csak 1848 nyarán sikerült úrrá lenni a helyzeten. Deák 
Ferenc igazságügyi miniszter pedig közben hozzákezdett a feudális 
maradványok eltörlésére vonatkozó törvényjavaslat kidolgozásához. 
A javaslat a maradványföldeket, az irtványok nagy részét állami kár-
pótlás mellett  parasztbirtoknak ismerte el, a szőlőket pedig a pa-
rasztok által megválthatónak nyilvánította. A tervezet vitájára 1848 
szeptemberében került sor, amikor Magyarország már a háború felé 
sodródott. A képviselőház eltörölte a szőlődézsmát, a saját tulajdonú 
házban lakó majorsági zsellérek, illetve a negyed teleknél kisebb bir-
tokú szőlősgazdák megváltását állami feladattá tette. Deák törvény-
javaslatának további pontjait az országot ért horvát támadás miatt 
elnapolták. 1848 decemberében az országgyűlés a nemesek kártala-
nításának kérdését nyitotta meg, ez viszont az osztrák támadás okán 
maradt félbe. 

A háborús állapotok miatt a politikai vezetés nem tudta száz 
százalékosan rendezni az úrbéri viszonyokat. Érdekes módon erre a 
Bach-korszak idején került sor. Az 1853. március 2-án Ferenc József 
által kiadott úrbéri pátens kimondta az úrbéri kapcsolatokból szár-
mazó „jogok, járandóságok és kötelezettségek” megszűntét. Tehát az 
úrbéri viszonyok rendezésének befejezését az a bécsi udvar valósí-
totta meg, amely hosszú ideig annak egyik legfőbb kerékkötője volt. 
Ez is mutatja, hogy az elbukott szabadságharc ellenére az 1848-as for-
radalom több vívmányát még a neoabszolutizmus idején sem volt 
célszerű megsemmisíteni.

Pelle István
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1985 szeptemberében lettem a Koloni 
Alapiskola pedagógusa. Osztályomban a 
mai napig összevontan tanítok két évfo-
lyamot, az elsőt és a harmadikat.

Nehéz volt a kezdet, meg kellett szokni 
az összevont oktatást, de megérte, mert 
végzős tanulóinknak több mint a fele egye-
temi diplomával rendelkezik. 

Mindjárt a kezdet kezdetén, amikor 
csak lehetőség nyílt rá, énekeltünk, ját-
szottunk a gyerekekkel, sokat meséltem 
nekik. Idővel már annyi mindent tudtak, 
hogy úgy gondoltam, a tanultakat be is le-
hetne mutatni, amint alkalom nyílik rá. 
Összeállítottam egy csokornyi dalocskát, 
néhány gyermekjátékot és egy fellépés ke-
retén belül előadták azokat az anyák napi 
ünnepségen: így köszöntötték fel anyu-
káikat és nagymamáikat. A nagyik csil-
logó szemmel hallgatták a dalokat, felis-
merve bennük gyermekkori játékaikat. Ez-
után gyakran megállított a faluban egy-egy 
idős néni, aki elmondta, hogy még sok ha-
sonló dalocskát, játékot ismer, s ha érdekel 
a dolog, leírja nekem azokat. Éltem a lehe-
tőséggel, és ezeket összegyűjtöttem tőlük. 
Amikor már láttam, hogy az anyag meny-
nyiségénél fogva nem tudok mindegyikkel 
foglalkozni a tanítási órák keretén belül, 
jött az ötlet, hogy szerencsésebb lenne, ha 
egy folklórkör keretében tanítanám meg 
a játékokat. Végül megalakult a Papatyka 
nevű folklórcsoport (Kolonban a kislibákat 
hívták így), amelynek a magyar tagozat 
minden diákja tagja lett. 

A folklórcsoport munkája minden 
tanévben október elsejével kezdődik. Az 
első órák tárgya beszámoló a nyári élmé-
nyekről. Ha valaki táborban volt, elmeséli, 
mit tanult ott és mi is megtanuljuk tőle. 

Aktív tevékenységünk az egyházi évvel 
kezdődik. Közösen megfonjuk az ád-
venti koszorút, melyet az iskola folyosó-
jára akasztunk ki. Beszélgetünk a koszo-
rúról, annak a katolikus egyházban betöl-
tött szerepéről. A karácsonyra hangolódva 
készítjük karácsonyi műsorunkat, melyet 
közvetlenül az ünnepek előtt adunk elő a 
helyi kultúrházban. Nem feledkezünk meg 
a karácsonyi díszek készítéséről sem.

December 15-től 9 napon keresztül es-
ténként a Szent Családot tiszteljük meg egy 
koloni népszokással, a szentcsaládjárással. 
Ez egy egyházi tematikájú népszokás, 
amit sikerült felelevenítenem: emlékszem 
rá, hogy gyermekként én is jártam édes-
anyámmal szentcsaládozni. A gyerekeket 
lakóhelyük szerint csoportosítom, tehát az 
egymáshoz közel lakókat fogom egy cso-

portba, ill. aszerint, hogy kiknek a szülei 
vagy nagyszülei vállalják a Szent Család 
befogadását. A gyerekek létszámától füg-
gően alakulnak ki a csoportok. Volt már 
olyan év, hogy 3 csoport is alakult (mind-
egyikben 9–9 kisdiák). Az imacsokrot 
pedig úgy állítom össze, hogy a gyerekek 
türelmét és tűrőképességét ne haladja meg. 
Ezzel egyrészt a gyerekek és a családok kö-
zösségét kívánom szorosabbra fonni, vala-
mint összetartani a magyar családokat. 

Advent utolsó napjaiban betlehemezni 
járnak nemcsak a kisiskolások, de most 
már a középiskolások is csatlakoznak hoz-
zájuk. Előre megbeszélt útvonalon, legin-
kább az ismerősökhöz, rokonokhoz térnek 
be. Reggel 9 órától késő délutánig járják a 
falut. Az utolsó háznál szétosztják egymás 
között a szereplésért kapott édességet, 
pénzt.

Miután elmúlik a karácsony, mi újra 
hozzálátunk a munkához. Készülődünk a 
leendő elsősök beiratkozására. Erre feb-
ruárban szokott sor kerülni, úgy, hogy az 
időszaknak megfelelő népszokást, a balá-
zsolást mutatjuk be nekik. A játékba be-
vonjuk a majdani elsősöket is. Nagyon 
örülnek ennek, mert iskolás társaiktól ők 
is kapnak fehér ruhát és csákót, mint ami-
lyenben azok fellépnek.

A böjti időszakig – farsang idején – van 
időnk a furulyával, mint hangszerrel meg-
ismerkedni. Kezelése egyszerű, így a kis-
diákok C-dúrban nagyon ügyesen megta-
nulnak néhány dalocskát. Azok, akiknek 
nincs saját furulyájuk, kölcsönvehetik az 
iskola 5 furulyájának egyikét. Ebben az 
időszakban jut idő falunk közelebbi meg-
ismerésére is. Kisétálunk, megmutatom a 
gyerekeknek Kolon nevezetességeit, főként 
román kori templomunk történetét me-
sélem el nekik aprólékosan: minden kis-
iskolásnak tudnia kell, hogy első szent ki-
rályunk, Szent István, rendelte el a koloni 
„Szentegyházparton“ a katolikus templom 
felépítését.  

A böjti időszakban, csütörtök esténként 
a helyi templomban gyermek-keresztutat 
tartottunk a magyar tagozat minden ta-
nulójának aktív részvételével. Sajnos, kb. 
3 évvel ezelőtt ez a tradíció megszakadt, 
mivel a szülők nem kísérik el gyermekeiket 
a templomba, ők maguk pedig nem jönnek 
el keresztutat járni. Így az iskolában a folk-
lórkör ideje alatt tesszük ezt oly módon, 
hogy minden állomáshoz más-más gyerek 
olvas fel. 

Ha virágvasárnap, akkor villőzés. A 
villőzés tavaszköszöntő népszokás, me-

lyet 6–14 év körüli kislányok végeznek. 
A villőnek nevezett, szalagokkal feldíszí-
tett faággal sorra járják a rokonokat, isme-
rősöket. Közben rengeteget énekelnek, s 
mindenki megcsodálja gyönyörű népvise-
letüket. A kapott ajándékokat én osztom 
szét, mert a mi családunknál fejezik be a 
villőzést. Volt már olyan lelkes csoport is, 
hogy hozzánk érve sem hagyták abba az 
éneklést és a szebbnél szebb népdalokat 
késő estig énekelték nálunk.

Május első vasárnapján anyák napi mű-
sort készítünk. Elsődleges célom ilyenkor, 
hogy minden kisgyerek szerepeljen, hi-
szen mindenki fel szeretné köszönteni saját 
anyukáját, nagymamáját. Erre a napra is 
sokat gyakorolunk. A koloni néniktől ösz-
szegyűjtött gyerekjátékokat népviseletben 
adják elő (az iskolának 11 darab kislány-
viselete, ún. melles szoknyácskája van). Az 
ügyesebb furulyások egy-két dalocska elő-
adásával lépnek a közönség elé.

A hátralévő hónapokban (május, jú-
nius) újabb gyerekjátékokat, meséket, éne-
keket tanulunk meg. Ellátogatunk a táj-
házba, ahol nagyszüleink ruhadarabjai, 
munkaeszközei,  bútorai, használati tárgyai 
vannak kiállítva. Nagyon sokat beszélge-
tünk falunk múltjáról, szokásairól, őseink 
foglalkozásáról. 

Pedagógusi munkám folyamán egy tel-
jesen más témájú dologgal is foglalkoztam, 
mint a hagyományápolás: 5 éven keresztül 
egészségügyi kört is vezettem. Hetente egy 
alkalommal, délutánonként foglalkoztam 
a kisiskolás (3. és 4. évfolyam) tanulókkal, 
az egészségvédelem alapjaival ismertettem 
meg őket és készítettem fel őket szlovák 
nyelvű versenyekre. Itt fontos tudni, hogy 
a körzeti, ill. járási megmérettetéseken 
a magyar és a szlovák gyerekek fele-fele 
arányban vettek részt: 3 szlovák és 2–3 
magyar tanuló. Kiemelném azt a tényt is, 
hogy a 2004/2005-ös iskolai évben isko-
lánkból csak magyar ajkú tanulók (5 lány) 
készültek a versenyre szlovák nyelven. A 
járási versenyen, Nyitrán, 18 iskolából (17 
szlovák és 1 magyar, a miénk) mi végez-
tünk az 1. helyen! Mi, a magyar csoport, 
képviseltük a Nyitrai járást a kerületi for-
dulón, Érsekújvárott, ahol a 2. helyezést 
értük el. 

Tanulóinkra nagyon büszke vagyok, 
akik nem csak az alapiskolában érnek el ki-
tűnő eredményeket, de későbbi közép- és 
főiskolai/egyetemi tanulmányaik folyamán 
is megállják helyüket, átlagon felüli teljesít-
ményt nyújtva ott is. 

Budinszky Júlia

Népszokásaink felelevenítése egy zoboralji kisiskolában
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A 15 éve alakult Százak Tanácsa nem 
politikai, hanem civil szervezet. Vállalásuk 
igaz emberhez méltó. Tevékenységüket 
nemcsak a közelmúlt 150. ülése, vitafó-
ruma, konferenciáik, tanulmányköteteik 
prezentálják, hanem hitvallásuk és mun-
kájuk szellemisége, hitelessége. 

„Kötelességünknek tartjuk, hogy az Em-
berről, a Világról, Istenről kifejtsük vélemé-
nyünket – mindig „Pro salute Patriae” – a 
Haza üdvéért. És mindig a teljes emberről: fi-
zikai – szellemi – lelki állapotunkról” – írja 
Szijártó István, a Százak Tanácsa általános 
elnöke, a Kopp Mária emlékére rendezett 
konferencia nyomán megjelent „Jót s jól!” 
Táplálkozás és életmód című tanulmány-
kötet szerkesztője, a kötet előszavában.

Korunk egyik legnagyobb kihívása: ho-
gyan élünk, mivel táplálkozunk. Mi az oka, 
hogy a magyar ember teste és lelke a legbe-
tegebb nemzetközi összehasonlításban, mi-
közben a szellemi és sporttevékenységben 
világszínvonalra képes? 

A kötet 26 szerzőjének tollából szüle-
tett írások a fent felvetett kérdésekre fe-
lelnek az okok feltárásával, és a lehetséges 
megoldások, illetve jó példák bemutatá-
sával.

Andrásfalvy Bertalan értékeli Kopp 
Mária munkásságának jelentőségét. Ki-
emeli tanulmányában Kopp Mária tény-
megállapítását, miszerint a magyar ember 
azért rövid életű, mert elszakították Is-
tentől, a természettől, és megromlott az 
emberek egymás közti viszonya. Idézi Kopp 
Mária kutatásainak meggyőző bizonyítását: 
„minden hatalomnak, a politikai, szellemi 
és gazdasági hatalomnak érdeke, hogy 
alattvalói szorongók, magányosak, önzők 
és gyávák legyenek, mert ezeken könnyebb 
uralkodni, mint azokon, akik össze tudnak 
fogni és bíznak magukban és barátaikban.” 
Tehát a probléma legfőbb oka: emberi kap-
csolataink hiányossága, közösségeink nem 
létezése vagy gyengesége.

Bardócz Zsuzsanna mutat rá azokra 
a veszélyekre, hogy a GMO, a vegyszer-
használat növekedésével ugyan egyenes 
arányban áll a hozam gyarapodása, de for-
dított a viszony az egészséges táplálék elő-
állítására való törekvésben. A következ-
mény: az olcsó, nagyüzemileg előállított 

„Jót s jól!”
élelmiszer; az emberi és állati génállomány 
meghibásodása; a rákkeltő hatások, a szív- 
és érrendszeri, légzőszervi megbetegedések 
gyarapodása; az idegrendszeri meghibáso-
dások szaporodása.

Gyaraky Zoltán a magyar élelmiszeripar 
problémáira – gyenge versenyképesség, pi-
acvesztés, erősödő feketegazdaság – java-
solja a hazai kiváló feltételek (mérsékelt 
klíma, kiváló talaj, vízvagyon) kihasználá-
sával az élelmiszeripar talpra állítását, ver-
senyképességének javítását, „a gazdaság ki-
fehérítését”, a humán háttér fejlesztését (a 
stratégiai gondolkodást, a fogyasztói tuda-
tosságot, az „élelmiszeres szakterület”), tár-
sadalmi elismertségét. 

Kovács József, a Pannon Egyetem pro-
fesszor emeritusa a múltbéli értékekkel való 
élés lehetőségeinek megteremtését hang-
súlyozza. Az önellátás, a kiskertek műkö-
dése szükségességének felismertetését, me-
lyek megvalósítását jól segíthetné az iskolák 
mellett felállított kertészkedési gyakorló-
kert. 

Szabó Imre agrármérnök a „Darányi 
terv” című Nemzeti Vidékstratégiából ki-
emeli, hogy a vidéki élet minőségének ja-
vítása érdekében központi kérdés az agrár- 
és élelmiszertermelés. Csepinszky Béla és 
munkatársai nyolc éve folyó kutatómun-
kájukkal bizonyítják a biológiai, talajkímélő 
technológiával való művelés eredményes-
ségét mind hozamban, mind költségkímé-
lésben. 

Körmendy Béla professzor a magyar tár-
sadalom földre vonatkozó elvárását a föld 
megőrzésében, a nemzeti önvédelem és kö-
zösségeink megtartásának hármas egysé-
gében fogalmazza meg.  Sorjázza azokat a 
problémákat, amelyek az EU-s követelmé-
nyek és a nemzeti erőforrások védelmének 
egyensúlyát veszélyeztetik. Súlyos prob-
léma, hogy kevés a valódi kutató száma, de 
egyre több a kutatást nem végzők, de az in-
ternetes „ollózásból” megélők száma. 

Nikházy Gábor a megoldásra váró prob-
lémákat a következőkben fogalmazta meg: 
az emberek jó része leszokott a munkáról, 
csak a segélyt várja; eladták a teljes feldol-
gozóipart; a kiskerteket tönkretették; üres 
a disznóól, a helyi mozi, a kultúrház, mind a 
templomi sorok. 

Lánszki Imre ökológus a génmanipulá-
ciós technológiák hatékonyságnövelő és a 
multinacionális cégek egyeduralmát elő-
segítő, az egészségi állapotot veszélyeztető 
kártékony kutatást illusztráló példákkal 
szolgálja az olvasó hiteles tájékozottságát. 

Hornyák László tanulmánya összegzi 
a magyar egészségügy alapvető jellemzőit 
nemzetközi összehasonlításban. 

A válasz egyértelmű: szemléletváltás kell 
életmódban, életvitelben, táplálkozásban. 
A kérdések viszont maradnak: miért tar-
tozik hazánk az alkoholfogyasztás, a gyógy-
szervásárlás területén az élmezőnybe, s 
miért tartozik hazánk az egészségügyre for-
dított költségben a legkevesebbet költők 
közé. 

A tanulmánykötet utolsó egyharmada 
a megoldásokra tett gyakorlatokat, javasla-
tokat fogja csokorba. Kristóf Margit a meg-
oldást a prevencióban látja, mely eredmé-
nyességének feltétele egy „átfogó és több 
diszciplínát felölelő” szakmai konszenzus 
kialakítása, valamint a lakosság korrekt, ál-
landó informálása. Naszlady Attila pro-
fesszor figyelmeztet bennünket, hogy a 
21. században a neoliberális hatalom va-
lójában a „szabadságot nem kiterjeszteni, 
hanem kisajátítani törekszik.” Ezt a kulturá-
latlanság terjesztésével sikeresen is teszi. A 
folyamatos téves információáradattal sérül 
a lelki működés, sérül az idegrendszer, nő 
az idegfeszültség, a stressz. Valamennyien 
egyetértünk Kellermayer Miklós megoldás-
javaslatával: a tehetség kiművelése, az if-
júság egészséges, a test – lélek harmóniáját 
megteremtő nevelése a legfőbb feladatunk. 

A feltételek megteremtése a nevelésben: 
a jó példában (Gyimesi János), a közösségek 
összefogásában; a gyűlölség és harag meg-
szüntetésében (Rókusfalvy Pál), a nemzeti 
önismeret valódi felismertetésében (Albert 
Gábor), a magatartásformálásban (Márai 
Géza, KNM) s a közösség lélekemelő tevé-
kenységében (Béres József) rejlik.

A kötetet ajánljuk szakembereknek, po-
litikusoknak továbbgondolásra, s az ifjú-
ságnak kritikai gondolkodásuk alátámasz-
tására.

„JÓT S JÓL!” Táplálkozás és életmód – In 
memoriam Kopp Mária – Szerkesztő: dr. 
Szijártó István, Százak Tanácsa, Ziegler-
nyomda, Keszthely, 2012. 178 o. ISBN 978-
963-89475-1-2

Kováts-Németh Mária
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Az Eperjesi Módszertani Pedagógiai 
Központ 2011. október 1-től elindította 
„A pedagógusok átképzése a marginalizált  
roma közösségek inklúziója érdekében“ el-
nevezésű nemzeti projektet, amelyet az Eu-
rópai Szociális Alap támogat két tanéven 
keresztül. Terjedelméről a számok sokat 
elárulnak. A projektbe a nagyszombati, a 
trencsényi, a nyitrai, a zsolnai, a beszterce-
bányai, az eperjesi és a kassai kerületekből 
azok az alapiskolák kapcsolódhattak be, 
amelyekben a tanulók minimálisan 20%-a 
szociálisan hátrányos helyzetű. Jelenleg a 
projekt 200 alapiskola több mint 45 000 ta-
nulóját érinti, ami 22 000 hátrányos hely-
zetű tanulót jelent. Ezeknek a tanulóknak 
a szakköri munka révén, illetve az iskola 
művelődési programjának tantárgyain át 
egésznapos foglalkoztatást biztosít 2 700 
pedagógus, ebből 200 iskolaigazgató, vala-
mint minden iskolában két asszisztens. Az 
iskolákban az egésznapos nevelési rendszer 
bevezetésének sikerét tanácsadók segítik.A 
pedagógusok a tanulók számára a tanév vé-
géig 1 000, a tanulást segítő forrásanyagot 
készíthetnek (a megfelelő tannyelven). A 
pedagógusok hétféle továbbképzésből vá-
logathatnak a munkájuk fejlesztése érde-
kében és a diákok igényeinek megfelelően. 
A projekt 40 hónapig tart és 2015. január 
31-én fejeződik be.

Esély a hátrányos helyzetű tanulók részére
A projekt előkészítési időszakában egy 

50 fős munkacsoport 9 európai ország ne-
velési rendszerét tanulmányozta át, meg-
alapozva ezzel az együttműködést és a ta-
pasztalatcserét. Jártak Bulgáriában, Tö-
rökországban, Romániában, Ukrajnában, 
Magyarországon, Belgiumban, Nagy-Bri-
tanniában, Németországban és Csehor-
szágban.

A nemzeti projekt koordinálását és 
implementációját az eperjesi székhelyű ve-
zető projektiroda biztosítja, amely egyúttal 
ellátja a regionális projektiroda munkáját, a 
besztercebányai regionális projektirodával 
együtt. 

A projekt három fontos tevékenységgel 
foglalkozik:
•	 a	pedagógusok átképzésével
•	 az	egésznapos	nevelési	rendszer	tá-

mogatásával, amely elősegíti a ta-
nulók szabadidejének célszerűbb ki-
használását; a program egy specifikus 
része lehetőséget ad azon tanulók alap-
fokú végzettségének megszerezésére 
is, akik nem fejezték be az alapiskolai 
tanulmányaikat;a tanulási folyamatot a 
pedagógusok által újonnan kidolgozott 
forrásanyagok teszik színesebbé.

•	 a	tevékenységek	technikai	támogatá-
sával (minden bekapcsolódott alapis-
kola kap 2 interaktív táblát és 10 000 
EUR értékben tanszercsomagot – saját 
választása szerint, az iskola szükségle-
teinek megfelelően,– amelynek késése 
okozza jelenleg a legnagyobb gondot a 
pedagógusok számára).
A projekt célja a pedagógusok átkép-

zése révén javítani a marginalizált roma 
közösségekből származó tanulók művelt-
ségi szintjét, vagyis azon kompetenciák 
megszerzése, amelyek a továbbtanuláshoz 
és a munkaerőpiacon történő sikeres ér-
vényüléshez szükségesek.

Az egésznapos nevelési rendszer beve-
zetésének célja:
•	 eliminálni a szociálisan  hátrányos 

helyzetű roma tanulókra irányuló, nem 
megfelelő nevelési hatást;

•	 a	tanulók	hiányos	ismereteinek	pótlása	
és tudásuk bővítése – a többiekhez vi-
szonyítva mutatkozik meg;

•	 a	pozitív	nevelői	hatás	idejének	meg-
hosszabbítása;

•	 lehetővé	tenni	az	iskolának	a	tanulók	
szüleivel való szorosabb együttműkö-
dést;

•	 a	tanításra	való	hatékony	felkészülés	
bebiztosítása;

•	 a	tanulók	tapasztalatai	és	élményei	
által hatni a közösségre;

•	 az	alsó	tagozatos	tananyag	sikeres	elsa-
játítása;

•	 a	szabadidő	értelmes	kihasználása;
•	 támogatni	az	egyes	munkákkal	kap-

csolatos készségek és szokások 
elsajítítását;

•	 felfedezni	és	fejleszteni	a	szociálisan	
hátrányos helyzetű, tehetséges tanu-
lókat.
Akik nem tudtak belenyugodni az okta-

tásban mutatkozó hiányosságokba és lehe-
tőséget kerestek ezek megoldására, vagyis a 
projekt lényegének ötletadói és szakmai fe-
lelősei Doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. 
és RNDr. Peter Dolíhal, valamint PaedDr. 
Gyurán Ágnes (konzulens).

A feledi Szombathy Viktor Magyar Ta-
nítási Nyelvű Alapiskola a 2012/2013-as 
tanévben kapcsolódott be a projektbe. Is-
kolánk minden feltételnek megfelelt, amely 
a pályázati kiírásban szerepelt. Eleinte ag-
gódva figyeltünk és hallgattuk az elképzelé-
seket, amelyeket felvázoltak nekünk – majd 
belevágtunk. 

Iskolánkra jellemző, hogy a kollégák 
vállakozó kedvűek, nem ijednek meg az 
újtól, annak ellenére sem, hogy eleinte az 
iskola vezetősége is csak mindig egy lé-
péssel haladt előttük. Júniusban kiválasz-
tottuk a szakköröket, amelyeket szerettünk 
volna vezetni, majd szeptemberben meg-
határoztuk a tanulócsoportokat is, akikkel 
a munkát el fogjuk végezni, valamint az 
időpontokat. A pályázatból 2 új pedagó-
giai asszisztenst is foglakoztatni tudunk két 
éven keresztül, akik a hátrányos helyzetű 
roma tanulókat, valamint a pedagógusokat 
is segítik mindennapi munkájukban.

A szülők körében vegyes fogadtatásra 
leltünk. A többség örült, hogy gyermekük 
szabadidejének hasznos kitöltését bizto-
sítjuk, de voltak olyanok is, akik nem kí-
vánták, hogy gyermekük a délutánt is az 
iskolában töltse, és akadtak olyanok is, 
akiknek, sajnos, mindegy volt. Mi min-
denki véleményét tiszteletben tartottuk, s 
szeptember végétől elkezdődött a munka. 

A szakkörök tematikus tervét is meg-
kaptuk segítségül, de átdolgozhattuk saját 
lehetőségeink és igényeink alapján. Az 
alsó tagozaton 6 kolléga foglalkozik a ta-
nulókkal, a felsőn pedig 15. Délutánon-
ként a szakkörökön belül felkészülnek a 
következő tanítási napra, majd olyan szó-
rakoztató tevékenységeket végeznek, mint 
a főzés, varrás, kertészkedés, zene, tánc, 
ének, számítógépes tevékenység, fényké-
pezés stb.
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Az alábbiakban az óvodákból érkezett pályázatokból közlünk 
részleteket:

Ógyalla
„2005-ben 18 gyerekkel költöztünk az iskolába. Előtte hol az 

egyik, hol a másik szlovák óvodához tartoztunk. Olyanok voltunk, 
mint a hontalanok, akikre sehol sincs szükség. 2005-ben aztán ránk 
köszöntött a szerencse, és városunk akkori polgármestere, Basternák 
László segítségével az iskolához kerültünk. Megtapasztalhattuk, mi-
lyen az, mikor a gyerekek és mi, pedagógusok is nyugodt légkörben 
dolgozhatunk. Azóta a gyermekek létszáma megduplázódott, és az 
óvoda részlegét is bővíteni kellett.

Jól működik óvodánkban a Bikfic néptánccsoport, amely min-
denhol nagy sikert arat. Rendszeresen fellép városunk rendezvényein, 
s minden évben ott van a Martosi népművészeti fesztiválon.“ 

Búcs
„Az óvoda mindennapjaiban a népi hagyományok gazdag tárhá-

zából a gyermekek korának megfelelő, számukra örömteli élményt 
adó és cselekvésre késztető elemeket választjuk ki. Arról, hogy mi-
lyen módon erősítjük gyermekeinkben a magyarságtudatot, na-
gyon sokat lehetne írni. Az év folyamán megszámlálhatatlan alkalom 
nyílik erre, mi ki is használjuk. Ami számunkra a legfontosabb, hogy a 
gyermek a játék folyamán, számára természetes módon ismerkedjen 
az anyanyelvvel, hagyományokkal. Az óvoda küldetésnyilatkozata 
versben megfogalmazva, hogy a gyerekek is értsék:

Álmodtam egy szivárványos óvodát,
Búcsi tónak,diófáktól árnyas zöld partján.
Szivárvány alatt játszik a sok gyerek
Vidámság, nyugalom,szeretet.
Nem álom volt,Valóság!
Ez a mi varázslatos óvodánk.
Gyere pajtás, várunk rád!
Lépd át Te is a SZIVÁRVÁNY óvoda kapuját!“

Galánta
„Ősszel pályázat útján 2 napos népművészeti fesztivált, azaz  Jurta 

Napokat  rendeztünk. Mesedramatizáció, őseink életéről és múlt-
járól szóló előadás, táncház és kézműves foglalkozások sorozata szó-
rakoztatta a gyerekeket és szüleiket egyaránt. Ezen felbuzdulva nép-
tánc foglalkozás indult a nagycsoportosok részére, hogy őseink kul-
túráját, táncait, énekeit közelebb hozzuk gyerekeink kis világába. 
A mesedramatizációnak már hagyománya van nálunk. Míg a leg-
kisebbek állatmeséket, tündérmeséket hallgatnak s élik meg a sze-
repeket, nagyobbjaink a magyar népmesékből válogatnak, táplál-
koznak. Szebbnél szebb dramatizációk kerekednek ki a mesékből, 
csodálatosan kelnek életre a szerepek a kis tehetségeink által. Nagy 
örömmel és átéléssel játsszák el meséiket a fiatalabb társaiknak, 
akik  – természetesen – nagy élvezettel szívják magukba a kis színi-
előadásokat.“

Dunaszerdahely
„Ugyan az óvodáskorú kisgyermekek nem beszélnek világnyel-

veket, de rendelkeznek egy egyedi kommunikációs eszközzel, az 
anyanyelvvel. Az anyanyelvünk átszövi lényünket, és meghatározza 
értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Óvodánkban az anyanyelvi nevelés 
jelen van az óvodai élet egész folyamatában. Erősíti a pozitív iden-
titást, és az összetartozás érzését. A gyakori mondókázás, minden-
napos mesélés, és a hagyományőrző tevékenységek során a gyermek 
intenzíven részesül az anyanyelvi nevelésben. Társaival olyan élmé-
nyeket élhet át, amelyek otthonához, szülőföldjéhez kötik, életre 
szóló útravalót kap.

(…) Lehetőség adódik arra, hogy már az óvodában megismerjék 
a népi leányjátékok szépségét, a ritmus, a dallam, a harmonikus 
mozgás, a tánc, a mulatságos párbeszédek és az ehhez társuló játék-
formák varázslatát. A fiúk játékaiban a harcias küzdőszellemet, az 
ügyes célzást, dobást, gyorsaságot, a találékony virtuskodást, a játék-
szabályok betartását, ami egymás tiszteletben tartásával párosul. Az 
előforduló régies kifejezések, vagy tájjellegű szavak a nyelv felfrissí-
tését, a szókincs bővítését jelentik.”

Cseri Ilona

Vagány  
nap lesz  

- ígérjük!

A Via Nova ifjúsági csoport pályázatot hirdetett a szlovákiai magyar 
óvodák részére „Ön kigondolja, mi megvalósítjuk” címmel, melynek lényege 
az óvoda bemutatása volt, „Miért minket válasszanak” címmel. A beérkező 
művek fő tárgyköre a nemzetiségi nevelés volt. 10 pályamunka érkezett be, 
melyet háromtagú zsűri (Bese László, tanár, Neszméri Tünde, újságíró, tanár 
és Cseri Ilona, tanár, a program szervezője) értékelt. Legjobbnak az ógyallaiak 
bizonyultak, őket a búcsi ovisok követték, harmadik helyre pedig a galántai és 
dunaszerdahelyi óvodák pályázata került a pontszámok alapján. Ezekben az 
óvodákban a Via Nova ifjúsági csoporttal ünneplik együtt a kicsinyek a gyer-
meknapot légvárral, kézműves foglalkozással, sportfoglalkozásokkal.  Ígérjük, 
vagány nap lesz!

Az egésznapos iskola hangulatát tudjuk 
felidézni egy-egy délutánra a gyerekekkel. 
Eddigi tapasztalataink alapján a gyerekek 
szívesen maradnak az iskolában, tevékeny-
kednek, kicsit szabadabban, szórakozva ta-
nulgatnak. A beutazó tanulókat elkísérjük 
az autóbuszhoz, s a téli időszakban a helyi-
eknek is igyekeztünk megszervezni a haza-
jutást, hisz hamar sötétedett.

A projektből segédeszközöket is ka-
punk a szakkörök megvalósításához, me-
lyeket mi választottunk ki az igényeink 
alapján, de ez a része a pályázatnak még 
nem valósult meg. 

Továbbképzési lehetőségek is várnak a 
tanítóinkra, valamint bekapcsolódhatnak 
a projekten belül a saját segédeszközök fej-
lesztésébe is.

A projektet segítő és kapcsolattartó 
szakemberek készségesek, segítőkészek 
mind Eperjesen, mind Besztercebányán, 
valamint a hazai konzulenseink is.

Bódi Katalin,  
az iskola igazgatóhelyettese, 
szakkört vezető pedagógus
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Meghívó
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Találkozójára

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2013. április 13–14-én Rozsnyón
„Szlovákiai magyar oktatásügy 2013 – helyzetkép” 

címmel kétnapos szakmai konferencia keretében rendezi meg  
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Találkozóját. 

A konferencia tervezett előadói: Vajda Barnabás, Gyurgyík László, Lampl Zsuzsanna, Komzsík Attila, A. Szabó László, 
Andruskó Imre, Vetter János, Fodor Attila, Vörös Mária, Morvay Katalin, Hrbácsek Magdolna. 

A szombati nap tervezett témái: 

1. A szlovákiai magyar közösség történelmi-társadalmi helyzetének változásai, alakulása
2.     A szlovákiai magyarság demográfiai változásai – tények, okok, alakulás, tendenciák
3.     A szlovákiai magyarok iskolaválasztási jellemzői az utóbbi 15 év szociológiai  kutatásainak tükrében
4.  A magyar iskola végzőseinek lehetőségei és perspektívái
5. A közoktatásirányítás változásai és alakulása 1989–2013
6. A szlovákiai magyar iskolahálózat alakulása, helyi és regionális tervezés, együttműködés
7. A közoktatás finanszírozásának változásai és következményei
8. A nevelő-oktató munka és a tanulás-tanítás változásai és alakulása 1989–2013
9. A 2008-as tartalmi reform értékelése
10. A magyar iskolák és tanulók eredményessége az országos és nemzetközi mérések és vizsgálatok tükrében

A rendezvényen kerül átadásra a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj  
és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjak is.  

A konferenciára minden érdeklődő pedagógust szeretettel várnak a szervezők.

A jelentkezőlapot az SZMPSZ honlapjáról a www.szmpsz.sk lehet letölteni, illetve az SZMPSZ területi választmányok 
elnökeinél lehet igényelni.

A pedagógustalálkozó részvételi díja SZMPSZ tagoknak 7.- EUR, nem tagoknak 10.- EUR. 
A jelentkezési lapot legkésőbb 2013. március 28-ig postán az SZMPSZ, P.O. BOX 49,
 945 01 Komárno 1 címre, vagy elektronikusan az szmpsz@szmpsz.sk e-mail címre kell eljuttatni. Érdeklődni lehet a kö-

vetkező telefonszámokon: 035 771 3572, 035 771 4755.

Szövetségünk érintett területi választmányai kellő számú érdeklődő esetén Komáromból és Dunaszerdahelyről 2013. 
április 12-én, pénteken délután autóbuszt indítanak Rozsnyóra. Az autóbusz költsége SZMPSZ tagoknak 10.- EUR, nem ta-
goknak 20.- EUR.

A tervezett felszállási helyek a jelentkezők lakhelye alapján: 
A Komáromból induló autóbuszra: Komárom, Érsekújvár, Ipolyság, Ipolybalog.
A Dunaszerdahelyről induló autóbuszra: Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Nyitra. 
A szervezők csak kellő számú érdeklődő esetén indítanak autóbuszt.
Az autóbusz indulásának helyét és pontos idejét, a részvételi díj befizetésének módját a visszajelzésben közöljük.  

További  pontosított információt a jelentkezők írásban kapnak.

SZMPSZ OV
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A Kármán József Alapiskola és Óvoda 
épületének helyén már 1590-ben műkö-
dött a református gimnázium, amelynek 
pecsétjén volt olvasható a fenti, latin fel-
irat. Ennek szellemiségét akarjuk ápolni a 
21. században is. 

A losonci magyar oktatás újkori tör-
ténelme 1950. szeptember 1-jén kez-
dődik. Ekkor nyílt meg a Losonci Magyar 
Középiskola és a Nemzeti Magyar Iskola, 
amely 1953-ban – Nyolcéves Középis-
kola néven – egyesült. Az intézmény 
1962 nyarán már, mint kilencéves alapis-
kola költözött a volt állami, majd Kármán 
József Gimnázium történelmi épületébe. 
Évtizedeken keresztül III. Alapfokú Ki-
lencéves Iskolaként tartják nyilván, amely 
a város egyetlen csak magyar nyelvű is-
kolai intézménye volt, s az ma is. Az épü-
letben tudást szerzett Kármán József 
neve a 2001/2002-es tanévben kerül újra 
a hivatalos megnevezésébe. 

Az iskola jelene
Jelenleg tíz osztályban 168 diák láto-

gatja az iskolát. Az egyre gyorsuló társa-
dalmi változások eredményeképp egy ro-
hanó, gyorsan változó világban élünk. A 
társadalomban zajló rohamos változások 
azt eredményezik, hogy az oktatás, az is-
kolák és a diákok „világa” között óriási 
szakadék keletkezik, és amíg az intézmé-
nyek nem nyitnak a technikai újdonságok 
felé, az egyre nagyobb lesz. A fiatalokat 
az interneten keresztül olyan impulzusok 
érik, melyek hiányában egyre nehezebb 
felkelteni az érdeklődésüket. Egy iskola 
csak akkor lehet sikeres, ha megtalálja a 

Quid verum atque decens curo, 
ami igaz és szép, azt ápolom…

diákok nyelvét, érdeklődési körét, ezáltal 
motiválva őket eredményesen végezheti 
az oktatás feladatait. 

Lépést kell tartanunk a világgal, fej-
leszteni kell! Ez olyan munka, amelyet a 
tantestületünk felvállalt. Mi nyitottunk az 
újítások felé, beszereztük a modern esz-
közöket és folyamatosan képezzük ma-
gunkat, hogy alkalmazásukkal emeljük az 
oktató-nevelő munkát iskolánkban. Az 
1–4 osztályok minden tantermében inte-
raktív tábla áll a tanító és a diákok mun-
kájának könnyítésére, ugyanígy van fel-
szerelve a biológia és fizika, a történelem 
és földrajz, valamint az angol nyelv szak-
tanterme is. A szakköri tevékenységünk 
sem elhanyagolható: 10 szakkör – főzés, 
lovaglás, sport, zumba, néptánc, varrás, 
számítástechnika, bábozás – teszi élveze-
tessé a diákok délutáni foglalkozását. 

A tavalyi iskolai évben a kilencedi-
kesek tesztelése a kerület legjobb magyar 
tannyelvű iskolájává tett minket, hiszen 
mindhárom tantárgyban ez első három 
helyezés valamelyikét szereztük meg. Két 
tantárgyból az országos átlag felett telje-
sítettünk. Diákunk, Filo Emma a Poznaj 
slovenskú reč (Ismerd meg a szlovák 
nyelvet) c. verseny első helyezettje lett. 
Eredményeink is hozzájárultak ahhoz, 
hogy az utolsó hat év legsikeresebb be-
iratkozása volt idén. Tizenöt kicsi elsős 
jön szeptemberben iskolánkba. Ez a kis 
létszám előnyökkel is jár: az odafigyelés, 
az egyéni bánásmód nálunk nem elcsé-
pelt szó. 

Természet  
– a mi bámulatos kincsünk  
(Nature – our amazing treasure)
Ez a neve annak az EU-s projektnek, 

amelyet iskolánk megnyert. A diákok 
és a tanárok cserelátogatáson vehetnek 
részt Romániában, Bulgáriában, Len-
gyelországban, Spanyolországban, Por-
tugáliában, Franciaországban és Török-
országban, így bővíthetik tudásukat, vi-
láglátásukat. 

Pitypang
Iskolánkban már 1990 óta folyik nép-

tánc oktatása, szakköri tevékenység ke-
retén belül. Ez tette lehetővé, hogy 1999-
ben az iskola mellett szülői segítséggel 

megalakulhasson egy néptánccsoport. 
Az új köntösbe öltöztetett néptánccso-
port Kertész Eleonóra, valamint Ibosné 
Kuchta Henrietta vezetésével indult. A 
csoport működéséhez elengedhetetlen 
az olyan, a népművészetet szívükön vi-
selő szülők segítsége és támogatása, mint 
Rusnák Beatrix és Bolyós Mónika, akik 
ingyen és bérmentve teszik a dolgukat 
a mai napig a csoport körül. 2010-ben a 
csoport megalakulásának tizedik évfor-
dulója alkalmából megkaptuk a Nógrád 
Közművelődéséért megtisztelő kitünte-
tést.

Az óvodánkról
Két óvodai vegyes korcsoportunkat az 

elmúlt iskolaévben összesen 43 gyermek 
látogatta. Az óvó nénik igyekeztek a gyer-
mekeknek biztosítani a minden szem-
pontból megfelelő színes óvodai napokat. 
2011 nyarán közös munkával sikerült fel-
újítani az óvoda termeit. Az óvónők fes-
tettek, padlóztak, takarítottak, pakoltak, 
hogy mire megkezdődött a tanév a gyer-
mekeket és szüleiket tiszta, szép óvodai 
termek várták. 

2010 júliusában óvodánk négy ha-
táron túli magyar óvodával közösen el-
nyerte az Európai Unió támogatását, s 
ezzel megkezdődhetett nemzetközi 
együttműködésünk. Az elmúlt két év 
alatt romániai, ausztriai és magyaror-
szági partnereinkkel együtt igyekeztünk 
óvodásainknak a projekt célkitűzéseivel 
összhangban élményszintű természeti és 
társadalmi ismereteket nyújtani. 

Úgy gondoljuk és hisszük, hogy a 
Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola és Óvoda is csak addig él, 
addig fog élni és létezni, amíg vannak és 
lesznek olyanok, akik éltetik és éltetni 
akarják a lelkét.

Csúsz Péter




