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Kedves olvasóinknak sikeres tanévzárást  
és jó nyaralást kívánunk!

Volt lecke rengeteg 
s játszottunk eleget.
Szurkoltunk is? 
Lehet, de üsse kő: 
...
ma az a fő,
hogy itt van a, itt van a
nagy szünidő!

(Szabó Lőrinc: Vakáció előtt) 
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Az ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös 
Igazgatású Katolikus Iskola a 2012/2013-as 
tanévben ünnepli fennállásának 20. év-
fordulóját. Ennek apropójából április 
15-én tantárgyversenyeket szerveztek, 
melyeknek előkészítése és meghirdetése 
már januárban megkezdődött. A verse-
nyek napján nemcsak Ipolyság és a kör-
nyék iskolái, hanem a határon inneni és 
túli baráti iskolák diákjai is megjelentek, 
hogy összemérjék tudásukat és rátermett-
ségüket. A helyi magyar tanítási nyelvű 
alap- és középiskolákon kívül részt vett 
az ipolybalogi, ipolynyéki, ipolyszakállosi 
alapiskola, a palásti Palásthy Pál Egyházi 
Alapiskola, a Gútai Nagyboldogasszony 
Alapiskola és Gimnázium, a komáromi 
Marianum Iskolaközpont, a lévai Czeglédi 
Péter Református Gimnázium, Magyaror-
szágról a váci Karolina Általános Iskola, a 
dejtári általános iskola és a balassagyar-
mati Szent Imre Keresztény Általános Is-
kola. Tizenkét iskola mintegy 130 diákja 
és a hozzájuk tartozó kísérő pedagógusok 
tisztelték meg jelenlétükkel az ünneplő 
intézményt.

A jubileumi ünnepség április 18-án 
délelőtt 9 órakor vette kezdetét az 
ipolysági Nagyboldogasszony plébánia-
templomban, ahol az iskola egykori lelki 
vezetője, főtisztelendő Bíróczi István es-
peres celebrálta a szentmisét. „Sok min-
dent köszönhetünk az esperes úrnak, hi-
szen alapító tagja volt alapiskolánknak 
és gimnáziumunknak is” – jegyezte meg 
Pálffy Dezső igazgató. Az ünnepi szent-
misén jelen volt Pék László, a Szlovákiai 

Jubilál a Fegyverneki Ferenc  
Közös Igazgatású Katolikus Iskola

Magyar Pedagógusok Szövetségének 
elnöke, Szigeti László, volt oktatási mi-
niszter, az MKP oktatásért felelős elnök-
helyettese, valamint ketten a Millenniumi 
Ösztöndíj alapítói közül: Molnár Imre és 
Vanda Károly. A meghívott vendégek közt 
voltak az iskola egykori és jelenlegi peda-
gógusai, lelki vezetői, a baráti iskolák ve-
zetői,  Ipolyság városának képviselői, va-
lamint az intézmény támogatói..

„Húsz év alatt iskolánk nevet szerzett 
magának, megtalálta helyét Szlovákia 
oktatási rendszerében, a nálunk folyó 
munkát, eredményeinket már nemcsak 
a környéken, hanem szélesebb régiókban 
is ismerik. Nem kérdés már, hogy szükség 
van-e a Ipolyságon egyházi intézményre. 
Van létjogosultságunk, mi biztosítjuk vá-
rosunkban a keresztény szellemű okta-
tást, és tudjuk: ez nagy felelősséggel jár” 
– hangsúlyozta ünnepi beszédében Pálffy 
Dezső igazgató. Az ünnepi beszédet kö-
vetően köszönőlevelek átadására került 
sor, mely kitüntetésben Csáky Károly, az 
iskola alapító igazgatója, Bíróczi István es-
peres, a város egykori plébánosa, iskola-
alapító, valamint Molnár László, a Human 
International segélyszervezet elnöke, az 
intézmény támogatója részesült. A jubi-
leumi ünnepség állófogadással folytató-
dott a gimnázium műemlék-épületében.

Az állami és az egyházi iskolák közti 
különbségről Pálffy Dezső a következő-
képpen vélekedik: „Az   állami iskolákhoz 
hasonlóan az oktatás nálunk is az előírt 
tanterv szerint halad. A tanításon kívül 
azonban nagy hangsúlyt fektetünk a ne-

velésre és a szeretetteljes légkör kialakítá-
sára. Ez átjárja mindennapjainkat, és erőt 
merítünk belőle. Minden tanítványunkra 
külön-külön odafigyelünk, kezdve a te-
hetséggondozástól az egyéni segítség-
nyújtásig. Számunkra minden gyermek 
érték.”

Az iskola alakulásától kezdve kima-
gasló eredményeket ér el a legkülön-
félébb regionális, országos és a hatá-
rokon átnyúló versenyeken, megméret-
tetéseken. Végzősei megállják helyüket 
az általuk választott főiskolákon, egye-
temeken. A tanítási órákon kívül nagy 
gondot fordítanak a diákok szabadide-
jének tartalmas eltöltésére – ezt szol-
gálják a különféle szakköri tevékeny-
ségek és a két éve induló Családbarát Is-
kola program, mely a szülőkkel való szo-
rosabb kapcsolat kialakítását célozta 
meg. Az évek során széleskörű ismeret-
ségre tett szert az intézmény Magnificat 
gyermekkara, mely méltóképpen képvi-
seli az iskolát nemcsak a helyi és regio-
nális, hanem az országos és a nemzetközi 
versenyeken is. 

A jövőbeli tervekkel kapcsolatban 
Pálffy Dezső megjegyezte: „Gimnáziu-
munk leendő elsősei számára egy forra-
dalmian új oktatási programot indítunk el. 
Az induló osztály minden diákja iPad-et, 
vagyis táblagépet kap az iskolától, me-
lyet négy éven keresztül használhat. Az 
iPad-en a digitalizált tankönyveken kívül 
az egyes tantárgyakhoz kötődő oktató-
szoftverek is megtalálhatók lesznek. Ter-
mészetesen ennek az eszköznek a lehető-
ségei szinte korlátlanok, a pedagógusok 
és a diákok leleményességétől, kreativitá-
sától és interakciójától függ majd a siker. 
Az eszköz, melyet a diákok otthon is hasz-
nálhatnak, nem pótolja az írást és a ha-
gyományos füzeteket.”

Az iskola igazgatója, értékelve az el-
múlt húsz évet kijelentette, hogy az eddig 
elért eredményekért elsősorban az iskola 
mindenkori pedagógusait, alkalmazot-
tait, valamint az intézményben bízó szü-
lőket illeti köszönet.

Pásztor Péter 
(Fotó: Molnár Levente)
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Oktatáspolitikáról 
a tanévzárás idején

A tanév végén értékelünk: a diákokat bi-
zonyítvánnyal, a pedagógusok többletmun-
káját, ahol telik rá, személyi jutalommal, a 
tanulmányi versenyeken elért sikereket el-
ismeréssel. A nagy hajrák után reményke-
dünk, hogy a szünidőben esélyünk lesz meg-
pihenni, feltöltődni az újabb tanévre. Szo-
morú azonban, hogy a magyar iskolák csök-
kenő diáklétszáma miatt mind több pedagógus szembesül a munkahelyvesztés 
tényével, s a frissen végzettek munkavállalási esélyei is évről évre zsugorodnak.

Az oktatásirányítást is szorítják az iskolaügyet érintő, sürgető problémák.
Míg az iskolák a szakmai kihívásokat, az oktatási miniszter mindinkább az isko-
larendszer gazdasági hatékonyságát tartja fontosnak, azzal a céllal, hogy a köz-
ponti irányítás megerősítésével rendet teremtsen. A kormány elutasítja a for-
rások növelését az oktatásügybe, és nincs hajlandósága a gondok orvoslásába 
érdemben bevonni az önkormányzatokat, az oktatási szakembereket és az is-
kolák vezetőit. A szakoktatás terén a hazai és a külföldi cégek, vállalkozások fel-
adatvállalása helyett az oktatási tárca költségvetéséből igyekszik kielégíteni a 
munkapiac igényeit. Ez által a közoktatás egyéb területeiről vonja el az amúgy 
is szegényes forrásokat.

A miniszterrel és a szakmai háttérintézmények vezetőivel folytatott tár-
gyalásaink során az SZMPSZ hangot ad véleményének. Rendkívül passzívnak 
tartjuk az OM Nemzetiségi Osztályának tevékenységét a nemzetiségi oktatás 
fejlesztését érintő ügyekben. Az e feladatkörre fenntartott központi állami szerv 
nem háríthatja át a felelősséget a nemzetiségekért felelős (új) kormánybiztosra, 
a hébe-hóba összehívott bizottságokra, vagy a civil szervezetekre! Nem értünk 
egyet a kisiskolák megszüntetésével vagy összevonásukkal a vegyesen lakott 
településeken! A települések fejlődése érdekében javasoljuk a kisiskolák fejkvó-
tájának a megemelését. A beiskolázási körzetek megerősítését sem tartjuk jó 
megoldásnak, annak ellenére, hogy támogatjuk a gyermekek beáramlásának 
mérséklését a kistelepülésekről a városi iskolákba.

Erősíteni kell a tankönyvellátást a hazai magyar szerzők által írt tanköny-
vekkel. Elértük, hogy az ÁPI a tanév végéig a magyar iskolák tankönyvellátá-
sának és minőségi mutatóinak megvitatására megbeszélést hív össze. Az okta-
tási miniszter a szlovák nyelv tekintetében elfogadta az idegen nyelvek oktatá-
sában bevált kommunikációs módszer alkalmazását. A négy egyetem által el-
nyert jelentős fejlesztési támogatások alapul szolgálhatnak az e módszert al-
kalmazni képes szlovák szakosok képzésének a felgyorsítására. A magyar is-
kolákban az egy idegen nyelv kötelező oktatásában és választhatóságában is 
egyetértés született a tárgyalásaink során. A második idegen nyelv csak választ-
ható kínálatként jelenik meg a magyar iskolákban. 

Az ÁPI-ben elkezdődött a tananyagtartalmak (az ISCED-ek) átdolgo-
zása, a néhány éve elhamarkodottan bevezetett változások kijavítása. Ígéretet 
kaptunkaz országos tantárgybizottságok kibővítésére a magyar iskolák szakem-
bereivel. Kifogásoltuk az Oktatási Informatikai és Prognosztikai Intézet által el-
nyert, a tananyagok fejlesztésére kiírt EU projekt kiterjesztésének hiányát a ma-
gyar nyelvű tananyagokra. A Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete által 
megvalósított magyar nyelvű tesztelések hibáinak orvoslása érdekében tár-
gyalásokat folytattunk az intézet vezetésével. Az intézet által a hiányzó mun-
kahelyekre kiírt pályázatok sikeressége átmeneti megoldást jelenthet az érett-
ségi vizsgák, a tesztelések és a tervezett elektronikus mérési projekt jövőjére 
nézve. Hosszabb távon azonban csak a nemzetiségi oktatást segítő háttérintéz-
mény-rendszer létrehozását tekintjük elfogadható megoldásnak. 

Reménykedünk a gondok számunkra is kedvező megoldásában! A szün-
időben tanárnak, diáknak élményekkel teli szép napokat, kikapcsolódást és 
hasznos feltöltődést kívánok!

Pék László
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szö-
vetsége és a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
öt hazai magyar iskolában: Komáromban, 
Királyhelmecen, Füleken, Ipolyságon és 
Galántán természettudományokat népsze-
rűsítő programokat szervezett felső tago-
zatos alap- és középiskolás diákok részére.

A régiók iskoláiból helyszínenként 120–
140 diák vett részt a rendezvényeken, ahol a 
nap folyamán, tanáraik kíséretében műszaki 
újdonságokat, fizikai és kémiai kísérleteket 
próbálhattak ki csoportokban. 

Május 24-én a komáromi Jókai Mór 
Alapiskolában a helyi diákok mellett jelen 
voltak a komáromi Eötvös utcai Alap-
iskola, a nemesócsai Móra Ferenc Alapis-
kola, a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola, a 
marcelházai AI diákjai, a komáromi ipari 
szakközépiskolások, a komáromi Marianum 
diákjai, a komáromi Munka utcai alapis-
kolások, az aranyosi Kóczán Mór AI ta-
nulói, a gútai Corvin Mátyás AI diákjai, a 
búcsi Katona Mihály Alapiskola diákjai és a 
szentpéteri Kossányi Alapiskola diákjai.

Királyhelmecen a gimnázium adott 
otthont a rendezvénynek, ahová jú-
nius 4-én eljöttek a nagykaposi gimná-
ziumból, valamint a bélyi, nagytárkányi, 
bolyi, bodrogszerdahelyi, királyhelmeci és a 
nagykaposi Erdélyi János Alapiskola tanulói.

Pedagógusfórum  n  Fókuszban a természettudományok

Tudománynapok
a szlovákiai magyar iskolákban

Füleken, június 5-én a füleki gim-
náziumban részt vettek a füleki és a 
gömöralmágyi alapiskolások, valamint a ri-
maszombati egyesített iskola diákjai, és 
mivel éppen ezen a napon kezdődött az is-
kola által szervezett Természettudományi 
Triatlon országos verseny, a galántai Kodály 
Zoltán Gimnáziumból, a tornaljai Gimnázi-
umból, az érsekújvári Pázmány Péter Gim-
náziumból és a zselízi Comenius Gimnázi-
umból résztvevő diákok is élvezhették az él-
ményműhelyeket.

Ipolyságon, a gimnáziumban, június 
6-án a párkányi gimnazisták, az ipolynyéki, 
az ipolyszakállosi, az ipolybalogi, a zselízi 
alapiskolások és az ipolysági Fegyverneki 
Ferenc Középiskola diákjai vettek részt a 
Tudománynapon. 

Galántára , a Kodály Zoltán Gim-
náziumba június 7-én eljöttek Kürtről, 
Felsőszeliből, Nagymácsédról, Diószegről, 
Szencről, Negyedről, Vágáról, Nádszegről, 
Deákiból, Vágsellyéről és a helyi Kodály 
Zoltán Gimnáziumból.

A rendezvénysorozat fő szakmai part-
nerei az ÉlményMűhely, a győri Széchenyi 
Egyetem és a MOBILIS – a felfedezések 
háza oktatói, továbbá a mosonmagyaróvári 
FUTURA természettudományi élményköz-
pont munkatársai.

Az ÉlményMűhely szakmai pedagó-
giai vezetője, Szabó Ildikó vezetése alatt 
Zometool modellező készlettel az élmény-
műhelyekben elkészítették a diákok a brüsz-
szeli Atomium embermagasságú modelljét. 
Az ÉlményMűhely további munkatársai 
voltak: Kabai Sándor, a Wolfram Matema-
tika program fejlesztője, Szilassi Lajos, a Sze-
gedi Tudományegyetemről  a Szilassi poli-
édereket mutatta be, Nagy Gyula, az Ybl 
Miklós Építéstudományi Kar tanára 3D 
programot oktatott, a Poliuniverzum játék-
családot Saxon Szász János képzőművész 
műhelyében próbálták ki a diákok, Stettner 
Eleonórával a Kaposvári Egyetem Mate-
matika és Fizika Tanszékének vezetőjével 
a Maple és a Geogebra szerkesztőprogra-
mokat ismerhették meg. Dr. Darvas György, 
a Nemzetközi Szimmetria Egyesület főtit-
kára a szimmetriák meglepő és csodálatos 
világát mutatta be a hallgatóságnak minden 
helyszínen.

Ipolyságon Angelus Iván táncművész, 
kortárstánc és történelem tanár Buda-
pestről, diákjaival bemutatta, hogyan 
hozható mozgásba a tánc által egy statikus 
téridom, az ikozaéder, így nyitóelőadásával 
kiváló hangulatot teremtett az egész napos 
kreatív műhelyfoglalkozásokhoz.

A Győri Mobilis – a felfedezések háza, 
interaktív kiállítási központjukból olyan cso-
dálatos fizikai, kémiai kísérleteket hoztak, 
amelyekkel ámulatba ejtették a közönséget. 
Szilasi Péter Tamás ügyvezető és Mészáros 
Péter, a Mobilis szakmai és módszertani ve-
zetője, mindketten a Széchenyi Egyetem ok-
tatói, szakmai elkötelezettséggel és a fel-
szabadult játék örömével mutatták be a fi-
zikai eszközöket. Molnár Erika és Kovács Do-
rottya demonstrátorok látványos, szinte va-
rázslatos bemutatóikkal, kipróbálható esz-
közeikkel mindenkit gondolkodásra, kreati-
vitásra és alkotásra ösztönöztek. Tóth Péter 
és Molnár Imre műhelyében a háromdimen-
ziós Leonardo rajzolóprogramot próbál-
hatták ki a diákok. Füleken a rendezvényt 
megelőző este a helyi lakosokat is szóra-
koztatták a tűztornádóval, amellyel a füleki 
vár alatt csiholtak tűzoszlopot. Fotóikat a 
különös megvilágításban magasló várról a 
Facebookon osztották meg a nagyközön-
séggel. Ajánlom figyelmükbe! 
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A Futura interaktív bemutató központ 
két helyszínre hozta el a Mobil Planetári-
umot, ahol egy felfújható sátorban az ég-
boltot vetítették ki, és Zelenka János élve-
zetes előadásából a csillagok életéről és a 
kozmikus tér változásairól tudhattak meg 
érdekességeket. A Viza kirakó műhelyben 
Imola mesélt a vizáról, a legnemesebb dunai 
halról, majd a vizát ki is rakhatták a diákok 
egy életnagyságú kirakójátékból. A kémiai 
laboratóriumban Varga Péter készített tűzi-
játékot, robbantott, füstölt, majd elmagya-
rázta, hogy ez mind kiszámítható kémiai re-
akciók eredménye.

A Tudománynapok egyik fontos célja 
volt, hogy lehetőséget adjon a régiók te-
hetséges fiataljainak, tudósainak, doktoran-
duszainak is a bemutatkozásra. 

Királyhelmecen a nagykaposi születésű 
Demjén Erna, a Szlovák Tudományos Aka-
démia Kísérleti Fizika Intézetének munka-
társa a gépi látásról és a háromdimenziós 
nyomtatásról tartott élményműhelyt, ki-
próbálható eszközökkel. A királyhelmeci 
Gilányi Sándor mérnök saját készítésű fi-

zikai eszközöket, villanymotort, rakétát és 
adóvevőt hozott a Tudománynapra. Szeles 
Péter Jánokról az asztrofotózás lehetőségeit 
és trükkjeit mutatta be, saját csillagvizsgáló-
jából készült felvételek segítségével. A kassai 
Talentum Programozóműhely csapata az 
NXT Lego robotokat hozta el, saját terve-
zésű modelljeiket, távirányítós kisautójukat 
próbálhatták ki az érdeklődők.

Füleken Tomolya Róbert és ügyes tanít-
ványa, Bial Brigitta a Geogebra szerkesztő-
programot tanította a diákoknak. Élmény-
műhelyükben kreatív és eredeti alkotások 
születtek.

Ipolyságon, a helyi gimnázium diákjai a 
tanulmányi versenyeken bemutatott beszá-
molóikat mutatták be az érdeklődőknek. Az 
előadók és témáik:

Barján Rita és Jámbor Lívia:  
Szent-Györgyi Albert és Oláh György
Beňo Zsuzsanna: A túlhevített Föld 
Zolczer Melánia: Aranyláz
Rédli Beáta: E-számok
Mlynárik Brigitta: Testbeszéd

A rendezvénysorozat sikere sokban mú-
lott a helyi szervezők készségén és elköte-
lezettségén. Köszönetet mondunk Komá-
romban Vörös Mária igazgatónőnek és a 
tantestületnek, KirályhelmecenTénai Mária 
igazgatónőnek és Dobos Gábor igazgató-
helyettesnek, Füleken Molnár László igaz-
gatónak és Tomolya Róbert főszervezőnek, 
Ipolyságon Petrezsél Zsuzsanna igazgató-
nőnek és Béres Gábor igazgatóhelyettesnek, 
valamint Galántán Marsall János igazgató 
úrnak és Sipos Szilárd helyettesnek. 

Hiszem, hogy a Tudománynapokon 
sikerült a természettudományokat népsze-
rűsíteni, és olyan élményt szerezni sokak 
számára, amely tettekre, de legalább kíván-
csiságra ösztönöz. 

A jövőre nézve olyan kapcsolatok is szü-
lettek a szakmai találkozók során, amelyek 
további lehetőséget biztosítanak a szlovákiai 
magyar iskolák tehetséges diákjai számára. 
Például a szeptemberben a Győrben meg-
rendezendő Tudományok Éjszakája prog-
ramra már meghívást kaptak diákjaink.

HaneszAngelika
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A magyarországi Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Nemzetpoli-
tikai Államtitkársága a „2013 a Külhoni 
magyar kisiskolások éve” program kere-
tében, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségével együttműködésben május 
első hetében rendezvényeket szervezett 
a Felvidék négy régiójában az alsó tago-
zatos kisdiákok részére. Az államtitkárság 
az előző évi külhoni magyar óvodák éve 
program tapasztalataira és eredményeire 
építve hirdette meg a külhoni magyar kis-
iskolák évét.

A rendezvényen a gyermekek csopor-
tonként, jóhangulatú, kreativitásra épülő 
anyanyelvi, logikai, ének-zenei, valamint 
ügyességi játékok és kézműves foglalko-
zások aktív résztvevői lehettek, tehették 
próbára képességeiket. A jelenlevő szak-
emberek felkészültséggel, odaadással, és 
ami a legfontosabb, szívvel-lélekkel foglal-
koztak a kisdiákokkal. Csodálatos élményt 
jelentett a gyerekeknek, hogy közvetlen 
szereplői voltak a Kolompos együttes fer-
geteges sikert arató interaktív, zenés mese-
játékának. A gyermekek csillogó szemmel 
játszották el a rájuk osztott szerepeket. A 
nézők mindenütt vastapssal jutalmazták a 
kis színészpalántákat. 

A szervezők által közösen koordinált 
kárpát-medencei körút szlovákiai állo-
másai Deresk, Ipolyvisk Kisgéres és Tak-
sony voltak. A szervezők azokban a köz-

ségekben valósították meg a programokat, 
ahol a helybeliek kisiskoláik további fejlő-
dését az alacsonyabb diáklétszám ellenére 
is szívükön viselik, és ehhez minden tőlük 
telhető támogatást megadnak. Az egyes 
helyszínekre a környék kisiskoláinak di-
ákjai is meghívást kaptak. A KIM Nem-
zetpolitikai Államtitkársága biztosította a 
programot és a gyermekek utaztatásának 
buszköltségeit. 

A rendezvényen az államtitkárság kép-
viseletében Pathó Marianna, területi fő-
referens vett részt, melynek megvalósítá-
sába bekapcsolódtak a nevezett községek 
polgármesterei:  Dusza Mária, Deresk, 
Gyurkovics József, Ipolyvisk, Furik Csaba, 
Kisgéres és Mészáros Márta,Taksony pol-
gármestere. A községek vezetői köszön-
tötték a résztvevőket és szívesen biztosí-
tottak teret a programoknak, melyek hoz-
zájárultak nemzeti értékeink ápolásához 
és anyanyelvünk megőrzéséhez. Több di-
ákot a szülei, nagyszülei, családtagjai is 
elkísértek a rendezvényre. A rendezvény 
megvalósítását a helybeli iskolák igaz-
gatói vállalták: Korda Edit, Lőrincz Ka-
talin, Asszonyi Zsuzsanna és Ledneczky 
Tibor. Egy-egy regionális rendezvényen 
az SZMPSZ részéről megjelentek: Pék 
László, elnök, Hanesz Angelika, a Kassai 
RPK vezetője, Andruska Csilla, a Lévai–
Nagykürtösi TV elnöke, a lévai Juhász 
Gyula Alapiskola igazgatónője.  

Az egyes helyszíneken a következő is-
kolák kisdiákjai vettek részt: Deresken a 
lénártfalai, a hanvai, a kövecsesi, a méhi, 
a sajógömöri, a baracai, a kálosi, a fügei, 
a gömörújfalu-harkácsi és a tornaljai is-
kolákból jöttek diákok. Az ipolyviski is-
kola a százdi és a pereszlényi óvodásokat, 
továbbá az ipolyszakállosi és az ipolysági 
Pongrácz Lajos Alapiskola kisiskolásait 
hívta meg a programra. A kisgéresi iskola 
épületében  a nagykövesdi,  perbenyiki, 
szentesi, bacskai és a kisgéresi kisiskolások 
jelentek meg. A taksonyi foglalkozáson a 
feketenyéki, vezekényi, vízkeleti, alsószeli, 
nemeskajali és a vágkirályfai kisiskolák di-
ákjai és pedagógusai vettek részt. 

A rendezvényeken  résztvevő kisis-
kolák köszönetüket fejezik ki Répás Zsu-
zsanna helyettes államtitkár asszonynak, 
Hajnal Virág főreferensnek, Róna Eszter 
rendezvényszervezőnek, és – természe-
tesesen – a foglalkozások vezetőinek – a 
körút csapatának, és a Kolompos együttes 
tagjainak a felejthetetlen élményért.

Pék László

Pedagógusfórum  n  „2013 a Külhoni magyar kisiskolások éve” 

Kisiskoláink rendezvényei
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A Nemzetpolitikai Államtitkárság  a ta-
valyi év pozitív visszajelzései és tapasztalatai 
alapján az idén összetettebb és sokrétűbb 
programsorozatot tervezett, amelybe a 
kisiskolák és azok pedagógusai is bekapcso-
lódhatnak. 

A programsorozat nem titkolt célja 
– többek között – az óvodák és az iskolák 
közötti kapcsolat megerősítése, közös 
programok, rendezvények szervezése. Az 
együttlétek alkalmával az intézmények kö-
zösséget építenek, közösségek alakulnak.  
Szülő–iskola–pedagógus, mindhárom té-
nyező egy cél felé halad a gyerek boldogu-
lása, sikere érdekében. S ez a három tényező 
csak együtt, egymással karöltve, egymás 
munkáját támogatva képes eredményeket 
felmutatni, célokat teljesíteni. A cél pedig a 
magyar anyanyelvén tanuló, gondolkodó, 
alkotó ember.   

Iskolánk folyosójára is felkerült az a kis 
táblácska, mely egyértelműen sugallja, hogy 
mi is egyike vagyunk azon kisiskoláknak, 
melyben vidám, szeretetteljes nevelő munka 
folyik. A kisiskolák bensőséges, családias 
hangulatát nem firtathatjuk, az alacsonyabb 
létszámú osztályok teljesítményét nem kér-
dőjelezhetjük meg. Mégis! Küzdenünk kell a 
fennmaradásért, a létünkért!  Ebben a nemes 
harcban nagy támogatást jelent számunkra  
a  „2013 a külhoni magyar kisiskolások éve” 
program.

A 2013 februárjában meghirdetett pá-
lyázat új lehetőségek kapuját tárta elénk, és 
új célok kitűzésére serkentett bennünket. 
Bízunk benne, hogy terveinket teljesíteni 

A Szentesi Alapiskola  
a kisiskolások éve programjában

tudjuk, és ezáltal is növelhetjük gyerme-
keink identitástudatát, érthetőbbé tudjuk 
tenni történelmi múltunkat, és nem utolsó 
sorban, növelni tudjuk gyökereink iránti tisz-
teletüket. Hisszük, hogy jelenünk és jövőnk 
csak a múltunk megismerésével lehet teljes. 
Ebben nekünk, pedagógusoknak fontos sze-
repet kell vállalnunk. Morus Tamás szavait 
idézve: ,,A hagyomány nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása.“

Bátran mondhatom, hogy ezt a lángot 
véltük fellobbanni 2013. május 7-én, amikor  
a  program Kárpát-medencei körútja Felvi-
dékre ért. A magyar oktatási szakemberek 
ezúttal Kisgéresre érkeztek, ahová több kis-
iskolával egyetemben mi is meghívást kap-
tunk. Az interaktív játszóházban kézműves-, 
ének-, zene-, ügyességi, logikai, illetve anya-
nyelvi foglalkozásokra került sor, melyek 
A csillagszemű juhász című mese elemeire 
épültek .

Már az első, zenés foglalkozás fergeteges 
hangulatot teremtett a gyerekek körében. A 
ritmusgyakorlatok, az ismert magyar nép-
dalok felelevenítése mellett  új  dalocskákat 
is megtanulhattak, valamint  zenés-moz-
gásos játékokban is próbára tehették ma-
gukat a kisiskolások. Természetesen, előke-
rült a juhászok nélkülözhetetlen  hangszere, 
a képzeletbeli furulya, melyen mindenki 
,,elfújhatta a nótáját.“ 

A muzsikálást a mesélés követte. Bár  
a csillagszemű juhász története minden 
gyerek számára ismerősen csengett, mégis 
tartogatott meglepetéseket. Különös él-
ményt jelentett ez a rendhagyó irodalomóra 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt, mivel 
a kreatív anyanyelvi játékok senkinek sem 
szabtak határokat.

A foglalkozások közül nem maradhatott 
ki a kézműveskedés sem. A sok ügyes kéz 
mi mást is készíthetett volna, mint a juhász 
báránykáit, melyekből rövid időn belül egész 
nyáj gyűlt össze.

A félnapos programot a budapesti 
Kolompos Együttes mesés-zenés játéka ko-
ronázta. Előadásukkal igyekeztek megsze-
rettetni a hagyományos muzsikákat, a nép-
zenét, a néptáncot, a régi szokásokat, a régi 
dalokat – mindezt sok vidámsággal, mu-
zsikával, közös játékkal, énekkel fűszerezve. 
A mesejáték főszereplői maguk a gyerekek 
voltak, akik bátorságukkal, tehetségükkel 
nem kis meglepetést okoztak a jelenlevő 
szülőknek, pedagógusoknak. Szívmelengető 
érzés volt látni, ahogy a rögtönzött kis szín-
társulat egy csapattá válik. Bár a „színészek“ 
különböző falvak iskoláiból jöttek, a közös 
kincs, a nyelv, mégis összefogta őket.  Az  
anyanyelv, melyben tükröződik a tehetség, 
az önbizalom, a lélek … és maga a GYERMEK.

Így gondolkodtak, alkottak együtt 
Kisgéresben, 2013. május 7-én, délelőtt a 
Bodrogköz kisiskolái között a szentesiek 
is. Bízunk benne, hogy hírét viszik ennek a 
nagyszerű kezdeményezésnek, és a jövőben 
még sok hasonló rendezvényen alkothatunk 
együtt, mint egy igazi közösség!

Tokár Rácz Mária és Bűti Andrea
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Lelkes Edit, az első cserkész-pedagógus 
konferencia szervezője nekem osztotta ki 
a legnehezebb feladatot: a cserkészetről 
általában kell beszélnem. 1990. október 
21-én tettem cserkészfogadalmat, azóta 
benne élek a sűrűjében. Most kb. ugyan-
annyi percem van beszélni erről, ahány éve 
csinálom...

Ma már azt mondhatjuk, hogy a Szlo-
vákiai Magyar Cserkészszövetség Szlovákia 
legnagyobb gyermek és ifjúsági szer-
vezete, a cserkészet pedig a világ legna-
gyobb ifjúsági mozgalma. 1920-ban, mikor 
az 1907-ben induló mozgalom az első 
világháború fejlődést akadályozó öt éve 
után szárba szökkent, az akkor független 
országok több mint ötven százalékában 
már működött a cserkészet. Napjainkra ez 
a szám tovább emelkedett. Jelenleg csak 
öt olyan „fejlett demokratikus” ország van 
– Kuba, Észak-Korea, Kína, Laosz, Mianmar 
–, ahol kimondottan be van tiltva a cser-
készet.  Valószínűleg amiatt, mert Lord 
Robert Stephenson Smith Baden-Powell of 
Gilwell, a cserkészet megalapítója a moz-
galom fő célját a felelős állampolgárságra 
nevelésben jelölte meg, és ezekben az 
országokban erről mások az elképzelések...

A előbbi mondatban két kulcsfontos-
ságú információ is elhangzott: a cserkészet 
alapítójának neve, és a mozgalom első-
rendű, tulajdonképpen máig változatlan 
alapértékként elfogadott célja. Baden-
Powell az első cserkésztábort 1907. au-
gusztus  1. és 8. között valósította meg a 
dél-angliai Brownsea szigetén – a sziget 
mindösze 202 hektár, rajta egy kő jelzi az 
első tábor helyét, amely jeles cserkész za-
rándokhely –, de ekkor már valami benne 
volt a levegőben. Ahhoz, hogy megértsük 
a cserkészet keletkezésének körülményeit, 
kicsit a XIX. századi, viktoriánus, gyarmati 
Brit Birodalom társadalmi környezetébe kell 
mélyfúrást végeznünk. Én most mélyfúrás 
helyett objektív okokból kicsit sekélyesebb 
leszek. A XIX. század Angliájában – mint 
ahogy az akkori Európában másutt is, de 
ez most nem tárgya ennek a referátumnak 
– általánosnak számított a gyermekmunka. 
Az első gyári törvény 1833-ban rendelte 
el, hogy 12 éven aluli gyermekeket csak 
napi nyolc órában szabad foglalkoztatni, 
a 13–18 éveseket pedig napi 12 órán át. 
1847-ben, mikor a parlament megtiltotta, 
hogy a gyerekeket napi tíz óránál tovább 
dolgoztassák, a mai is létező, kiváló The 
Economist című gazdasági lap arról írt, 
hogy ez hátráltatja a brit ipart. Mindezt 
csak annak illusztrálására hoztam fel, 
hogy a gyermek az akkori társadalomban 

messze nem töltött be olyan kiemelt po-
zíciót, mint napjainkban, ezért minimum 
nehezen volt érthető, hogy egy katonatiszt 
miért foglalkozik velük szabadidejében. Az 
pedig, hogy egy királynő által kitüntetett 
altábornagy táborozni vigye őket, ahol az 
egyenruhát levetve, pantallóban tüzet csi-
holt velük, meg ilyesmi, már-már botrány 
volt. A pedagógusok oldaláról érkező első 
bírálói is azt vetették Baden-Powell sze-
mére, hogy nem rendelkezik pedagógusi 
végzettséggel, a gyerekek nevelésére meg 
különben is ott van az iskola. 

Baden-Powell saját életből vett tapasz-
talatait kamatoztatta a cserkészet kiala-
kításakor. Ebből pedig volt neki elég. Az 
1857. február 22-én nyolcadikként szüle-
tett Baden-Powell családja ötödik élő gyer-
meke volt. Mivel heten voltak testvérek, a 
katonai pályát választotta. Harcolt a Brit Bi-
rodalom minden jelentősebb gyarmati há-
borújában, hírszerzőként az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia területén is megfordult. 
Indiai szolgálata idején kezdett el a garni-
zonban élő katonagyerekek számára hét-
végi foglalkozásokat tartani, majd a II. búr 
háborúban szerzett tapasztalatait felhasz-
nálva és demilitarizálva alkotta meg a cser-
készet alapvetését. 

Baden Powell íróként is ismert volt. 
Nagy László 1985-ben, a cserkészetről  
angol nyelven megjelentetett könyvében 
közölt bibliográfia 39 nagyobb, 16 kisebb 
könyv és egyéb mű szerzőjeként tünteti fel. 
Amikor Baden Powell 1908-ban könyvben 
is kiadta a Brownsea szigeti táborozás ta-
pasztalatait, amelyek előzőleg füzetekben 
jelentek meg, folytatásokban, úgy mond-
hatnánk, a levegőben már benne volt 
valami. Az 1900 táján megszülető német 
ifjúsági mozgalom gyökerei a 19.  század 
utolsó évtizedéhez nyúltak vissza. Ekkor 
kezdődött egy Berlinben működő gimná-
zium diákjainak gyalogtúra-mozgalma, 
amelynek eredményeként 1901-ben meg-
alakult az első Wandervogel egyesület. A 
mozgalom a nagyvárosi civilizáció termé-
szettől elidegenítő, lélekölő hatása elleni 
tiltakozásként indult, de hátterében egy, a 
felnőttek civilizációjával ellentétes, önálló 
ifjúsági kultúra megteremtésének igénye 
fogalmazódott meg.

Angliában  Byron W. Forbush tiszteletes 
szervezett Artúr király lovagjai néven szer-
vezett ifjúsági csoportokat.

1905-ben az Egyesült Államokban 
alakult meg a Boy Pioneers of America, 
mely a vadnyugati felderítő romantikára 
helyezte a hangsúlyt, később aztán 1910-

ben egyesült az Amerikai Cserkészfiúk Szö-
vetségével.

Szintén az Egyesült Államokban mű-
ködött Ernest Thompson Seton, aki az 
indiánok élettapasztalatából kiindulva 
alapította meg az Erdei Bölcsesség Ligáját, 
később az Amerikai Cserkészfiúk Szövetsé-
gének alapító atyja lett.

Az érdemei ellenére élete végéig rend-
kívül szerény Baden Powell éppen ezért 
egy interjújában nem nevezte magát a 
cserkészet alapítójának, azt mondta, leg-
feljebb a nagybátyja. A korának kurrens pe-
dagógiai szakirodalmából is tájékozódó, 
a kor nagy pedagógusaival intenzív leve-
lezést folytató katonaember szerencsés 
kézzel érzett rá azokra a korai tendenci-
ákra, amelyeket később a különböző re-
formpedagógiákban bontakoztak ki a 
rendszer szintjén. Ő maga azonban peda-
gógia rendszert nem alkotott. Pedagógiai 
tárgyú írásaiból – az említett 55 könyv kö-
zött jópár ilyen van – csak négy alapvető 
fontosságút emelnék ki: a mozgalom alap-
művének számít a Cserkészet fiúknak, a 
cserkészvezetőknek szól A cserkészvezető, 
továbbá  a Lánycserkészek kézikönyve és 
A boldogulás ösvényein, mely az idősebb 
cserkészeknek ad tanácsokat – óv az intéz-
ményesüléstől, és az iskolaszagú dolgoktól. 
A világszerte nagy példányszámban elkelt 
alapmű, a Cserkészet fiúknak alcíme Kézi-
könyv a jó állampolgár neveléséhez. Ter-
mészetesen, írásai lapjain a brit korona hű-
séges alattvalójának sziluettje rajzolódik ki, 
de ha a gyarmatárut kihordjuk, akkor sem 
marad üres a bolt. Baden-Powell pedagó-
giai munkásságának fókuszában ugyanis 
a következetes önnevelés, és az annak kö-
vetkeztében beálló jellemfejlődés áll. El-
képzelése szerint a cserkészvezető nem 
katonatiszt, nem az az idő tájt egyedural-
kodó herbarti poroszos-nádpálcás tanár. 
Amit ő leír, azt ma, a rendszerváltás után 
vagonszám ránk ömlő nyugati liberális pe-
dagógiai irányzatok terminológiáját átvéve 
talán úgy mondhatnánk, hogy az ideális 
cserkészvezető Baden-Powell szemében 
egyfajta külső facilitátor, aki amellett, hogy 
iránymutatásra is törekszik, elsősorban az 
önnevelő jellemformáló munka kísérő se-
gítésével ér el eredményeket.

Nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fi-
úknak kellő idejük és terük legyen a szabad 
játékra, testmozgásra, arra, hogy csak az 
élet szempontjából hasznos ismereteket 
tanuljanak, és ezen ismeretek átadása 
játékos formában történjen. Azaz, ő már 
akkor gondolt a módszertani játékokra, 
amikor az uralkodó pedagógiai paradig-
mába nem fért bele az, hogy az iskolában 
esetleg játszani is lehet.

Baden-Powell hosszú élete végéig aktív 
maradt, 1941-ben, Kenyában hunyt el, 84. 
életévében. Iratai között később megta-

Az iskolában játszani is lehet
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lálták utolsó üzenetét, mely foglalata egész 
munkásságának, csupa önzetlen és egy-
szerűen elvégezhető dolgot kér követőitől. 

De akkor hogyan lett a cserkészetből 
az, ami? – tehetnénk fel a kérdést. Már az 
alapítás idején is ötvenéves, mosolygós 
angol bácsi személyes sikeréről van szó? 
A válasz Mátyás királyi: igen is, meg nem 
is. Még bőven Baden-Powell életében, 
1920-ban megalakult a WOSM, a Cserkész 
Világszervezet, amely az egyes nemzeti 
szövetségek munkájának koordinálása 
mellett azok módszertani segítését, a regi-
onális összmunkát, és az alapító eszméinek 
mentén a cserkészpedagógia rendszerbe 
foglalását tekintette fő céljának. 

A Cserkész Világszervezet Alkotmánya 
szerint „A cserkészet önkéntes és politika-
mentes, vallásos ifjúsági nevelőmozgalom, 
mely mindenki számára nyitott, szárma-
zási, faji vagy vallási megkülönböztetés 
nélkül. A mozgalom célját, elveit és mód-
szereit az alapító, lord Robert Baden-Powell 
határozta meg.” (WOSM Fundamental 
Principles)

A cserkészmozgalom célja, hogy közre-
működjön a fiatalok szellemi, lelki és fizikai 
képességeinek, valamint szociális érzé-
kének kifejlesztésében, ezzel is elősegítve, 
hogy a helyi, nemzeti és nemzetközi közös-
ségnek felelős állampolgárként jellemes 
tagjaivá váljanak − olvashatjuk ugyanott.

Azaz nem helyettesíteni akarja, a 
család, a vallási közösségek, más társa-
dalmi intézmények, és az iskola tevékeny-
ségét, hanem ezzel együttműködve kell 
kifejtenie nevelő hatását. Bízom benne, 
hogy a ma meginduló közös gondolkodás 
eredményeképpen közelebb kerülhetünk 
ahhoz, hogyan lehetséges ez a mai felvi-
déki viszonyok között.

Kocur László 
a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 
Szövetségi Cserkésztanácsának elnöke

(A 2013. május 23-án, a cserkészpedagógiai 
konferencián, Révkomáromban elhangzott 
szöveg szerkesztett változata)

Liliomos évszázad
Az elmúlt években a világcserkészet, majd a magyar cserkészet elindulásának 100 éves évfordulóját ünnepeltük világszerte, most 

pedig a felvidéki magyar cserkészmozgalom megalakulására emlékeztünk meg ezzel a cserkészkiállítással. Ma van napra pontosan 
100 esztendeje, hogy 1913-ban Karle Sándor vezetésével itt, Komáromban alakult meg a Turul cserkészcsapat, mely 1922-ben 
felvette (és máig viseli) Jókai Mór nevét. Kevesen tudják, hogy ők voltak úttörői a cserkészetnek Felvidéken, ez a csapat volt a ma-
gyar cserkészmozgalom első vízicserkész csapata is. A tárlókban számos kordokumentumot, korabeli tárgyat tudnak megtekinteni 
a csapat első évtizedeiből. Fellelhetik a csapat legelső, még német nyelvű szakkönyvét az alapító csapatparancsnok, Karle Sándor 
saját kezű ceruzajegyzeteivel és aláírásával, csapatfelvarrót a korabeli, 10 cserkésztörvényt jelképező, csillagokkal ellátott liliommal. 
Fényképek láthatóak a komáromi csapat 1913-as és 1928-as vági cserkésztutaj útjairól is. A Jókai cserkészcsapat egykori zászlaja 
a Klapka téren található Zichy palotában, a Duna Menti Múzeum helytörténeti kiállításán látható, itt a másik egykori komáromi 
cserkészcsapat, az Arany János cserkészcsapat két zászlaja tekinthető meg. Külön tárló mutatja be Beszédes Lajosnak, a szlovenszkói 
magyar cserkészvezető-képzés atyjának, a komáromi csapat legendás vezetőjének sokoldalú munkásságát idehaza, majd a nyugati 
emigrációban, kiadványokon, leveleken, személyes tárgyakon keresztül. 

Hölgyeim és uraim! A kiállításunknak a Liliomos évszázad – A szlovákiai magyar cserkészet története kialakulásától napjainkig 
1913–2013 címet adtuk, hisz a komáromi cserkészcsapat múltja mellett a Szlovákia mai területének magyar cserkészmozgalmát 
is szerettük volna kicsit bemutatni. Akik kicsit jobban ismerik a cserkészetet, azok tudják, hogy az előzőleg említett ünnepségek 
hátterében egy rendszeres, következetes, kiscsoportos nevelői munka áll, mellyel – most már elmondhatjuk – egy évszázada sikeres, 
az iskolán kívüli, de az iskolai nevelésre, az önkéntességre és az istenhitre épülő  nevelői programot valósítanak meg a cserkészek 
világszerte. A cserkészet jelenleg az ENSZ utáni második legnagyobb szervezet a világon, napjainkban több mint 40 millióan 
cserkészkednek a két világszövetségben, ill. azon kívül. Az alapító, Lord Robert Baden-Powell, népszerű cserkésznevén BiPi, szán-
dékát próbálták megvalósítani akkor, és próbálják megvalósítani ma is, amikor nevelőmunkájukkal játékosan, észrevétlenül igaz 
embereket, erkölcsös, hasznos és önállóan cselekvő állampolgárokat nevelnek a hazájuknak és nemzetüknek. A cserkészet alapjai, 
céljai és elképzelései ugyanazok ma is, ugyanakkor minden cserkészszövetség beleviszi a saját nemzeti sajátosságait a neveléseibe. 
Egy biztos pontunk azért mindig van – erre az életmódra mindannyian önkéntesen vállalkozunk, és vállalásunkat a cserkészfogada-
lommal pecsételjük meg. 

Rögtön az első teremben érdemes elidőzni, ahol a cserkésztábor hangulata mellett megidéztük a cserkészet alapítóját, Lord 
Robert Baden-Powellt is.  Érdemes az életnagyságú bábujával közös képet is készíteni.  Az általa írt, ill. a róla szóló kiadványon 
kívül láthatunk itt egy képet az első cserkésztáborról is, 1907-ből. Ugyanitt találjuk a 80 éve megrendezett gödöllői világtalálkozó 
emlékeit, ill. a cserkészek védőszentjének, Szent Györgynek a különböző ábrázolásait is. A kiállítás többi részében elsősorban a ma 
cserkészetének egy-egy kiragadott szeletét mutatjuk be emléktárgyakon, egyenruhás bábukon, jelvényeken, őrsi zászlókon, igazol-
ványokon és kitüntetéseken keresztül. 

Jelen kiállítás a Nyitra megyei önkormányzat és a Dunamenti Múzeum jóvoltából kerülhet itt bemutatásra. Elsősorban a Szlo-
vákiai Magyar Cserkészszövetség, ill. a révkomáromi KUCKÓ polgári társulás cserkészgyűjteményéből állt össze, de szervesen kie-
gészíti azt a komáromi Klapka György és a révkomáromi Duna Menti Múzeum helytörténeti cserkészanyaga is. Itt ragadom meg az 
alkalmat, hogy ezúton is megköszönjem a két múzeumnak és munkatársainak a segítőkész hozzáállást, valamint szintén köszönöm 
a kiállítás felépítésében aktívan közreműködő segítőtársaimnak, Kukor Tamásnak, Bodzás Gergelynek és Csuthy Andrásnak a felé-
pítésben nyújtott sok-sok belefektetett időt és energiát, valamint Szász Szilviának a megnyitón vállalt fellépését. 

Végül engedjék meg, hogy befejezésül a magyar cserkésznevelést kidolgozó elődünk, a papköltő Sík Sándor egyik mondását 
idézzem: „Tekintet nélkül arra, hogy másoknak tetszik-e vagy nem, tekintet nélkül arra, hogy látják-e vagy nem, tekintet nélkül arra, 
hogy lesz-e sikere vagy nem: tedd a jót! Tégy minden jót, amit megtehetsz, ott ahol vagy, úgy ahogy teheted, akkorát, amekkorát 
tehetsz, de mindig szüntelen, ez legyen a programod.” 

Kívánom, hogy a kiállítás átböngészését követően Önök is ennek a mondatnak a szellemében munkálkodjanak tovább!

Csémi Szilárd – Kismedve, cserkésztiszt, az SZMCS ügyvezető elnöke, 
(A cserkészettörténeti kiállítás megnyitó bszéde – elhangzott 2013. május 23-án, a cserkészpedagógiai konferencián, Révkomáromban)
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Szeretettel köszöntök mindenkit, aki az 
előttem szóló cserkésztestvéreim mellett 
engem is megtisztel jelenlétével és figyel-
mével! Zalka Lórántnak hívnak. 1991 nyarán 
tettem cserkész-őrsvezetői fogadalmat, 12 
évig vezettem őrsöt, ill. őrsöket a bősi 16. 
sz. Széchenyi István cserkészcsapatban, és 
nagyon büszke vagyok arra, hogy tíz éven 
keresztül a parancsnoka is lehettem ennek 
a cserkészcsapatnak. Jelenleg is aktív cser-
készként dolgozom. A legbüszkébb azonban 
a családomra vagyok, hiszen nős vagyok és 
három gyerek apja. 2000-ben lettem ma-
gyar-történelem szakos tanár, és immáron 
13 éve a bősi Amade László Alapiskola taní-
tójaként dolgozom nagy örömmel.

Lelkes Edit cserkésztestvérem megtisz-
telt azzal, hogy felkért, tartsak egy előadást 
ezen a cserkészpedagógiai konferencián. Ő 
adta előadásom frappáns címét is: Amikor 
egy pedagógus cserkész… Eljöttem hát ide 
Révkomáromba, a cserkészek jubileumára, 
hiszen a téma nagyon közel áll hozzám. Éle-
temben minden a cserkészetből fakadt és 
fakad ma is, innen indul ki minden és ide is 
tér vissza, tehát engedjék meg, hogy meg-
osszam Önökkel/Veletek élményeimet… 
Ám két dolgot le kell szögeznem: 1. minden, 
amit mondani fogok, az én személyes ta-
pasztalataimból fakad, tehát nem rendít-
hetetlen törvény és bizonyosság, csupán 
vélemény és lehetőség a kollégák számára; 
2. én elsősorban az általános iskolákat érintő 
oktatási-nevelési kérdésekkel foglalkozom.

Előadásomnak adtam egy alcímet is: A 
cserkészpedagógia és korunk oktatási-neve-
lési módszerei… a találkozás. Igen, fontos 
ez az utolsó szó: találkozás. Mert a cser-
készpedagógia bizonyos területeken igenis 
találkozik, egyes pontokban érintkezik az 
intézményesített iskolák pedagógiájával, 
bár az összeolvadásig még sok víznek kell 
lefolynia a Dunán!

Bár van alcímünk, azért csak ugorjunk 
vissza a főcímhez! Mi történik egy általános 
iskolában akkor, amikor egy pedagógus 
cserkész is egyben? Nézzük csak! Amikor a 
pedagógus cserkész,

− akkor egy iskolán belül nagyobb 
teret kap a nevelés. Mert gondolkodjunk 
csak el azon, a jelenlegi, felülről irányított is-
kolarendszer hány százalékban kívánja meg-
valósítani az oktatási alapelveket, és hány 
százalékban törekszik arra, hogy teret adjon 
a nevelésnek… mert ugye, van különbség e 
kettő között. A nevelés sokkal fontosabb (ki-

váltképpen az alapiskolákban), mégis egyes 
intézményekben szinte teljesen a periférián 
várakozik arra, hogy majd valaki észreveszi 
és alkalmazni fogja. Adathalmazok között 
élünk. Úgy érzem, korunkban az egyetemi 
szintű tananyag már a középiskolásaink 
vállára nehezedik, a középiskolások „dolga-
ival” pedig a 12–14 éves lurkók bajlódnak. 
Ugye, ezt a jelenséget már Önök is megta-
pasztalták/ Ti is érzitek?... de lépjünk tovább! 
Amikor a pedagógus cserkész,

− akkor a gyerekek talán egy kicsit 
több türelemmel találkoznak. Mert mi, 
cserkészek, kemény táborozásokon, erdők 
mélyén, sátrak alatt, esőben és sárban edződ-
tünk, s aki közülünk ezt komolyan vette, tu-
datosan viselte, türelmesebb emberré vált az 
évek során. Amikor a kilencvenes években 
egy 16 éves ifjú őrsvezetőre rábíztak a cser-
késztáborban 8–9 kisfiút, akkor az őrsve-
zető úgy vált gyakorló pedagógussá, hogy 
azt észre sem vette. Törődött a gyerekekkel, 
óvta őket, sok esetben öltöztette őket, ta-
karított rájuk, később velük együtt. Azóta 
már számos felvidéki iskolába vettek fel ilyen 
„őrsvezetőket”. Ők aztán magukkal vitték 
tarisznyájukban azt a sok-sok türelmet is.

Amikor a pedagógus cserkész,
−  ak kor  biz onyos  terüle teken 

értékrendváltozás áll be az iskola falain 
belül. Nézzük csak példának okáért azt, hogy 
egy igaz cserkész valláserkölcsi alapokra építi 
életét. Ebből elsősorban az következik, hogy 
élő példája lehet(ne) mind a diákoknak,  
mind pedig a kollégáinak. Nem a délutáni 
tévésorozatokat fogja előnyben részesíteni, 
nem válik a számítógép/az internet rabszol-
gájává, nem anyagias, nem beszél csúnyán, 
olvas és így műveli magát saját szakterületén 
is, tiszteli ősei örökségét, a hagyományokat 
stb. Tehát életében az igazi értékek kerülnek 
az első helyre.

Amikor a pedagógus cserkész,
− olykor-olykor összeütközésbe kerül 

az iskola elfásult tanáraival… mert sajnos 
minden oktatási intézményben akadnak 
ilyenek.

Vannak olyan cserkészpedagógiai mód-
szerek, melyeket már a 18. századi iskolák ta-
nítói is előszeretettel alkalmaztak, hogy ba-
rátságosabbá tegyék a gyerekek környezetét. 
Vannak játékok, dalocskák, kézműves-fog-
lalkozások, pásztorjátékok, melyek mindig 
eszközül szolgáltak a leleményes, oktatni és 
nevelni akaró(!) tanítónak. És akadnak olyan 
remek pedagógusok is iskoláinkban, akik so-

hasem tettek cserkészfogadalmat, ellenben 
úgy alkalmazzák a cserkészmódszereket az 
oktatásban, hogy azt nem is tudatosítják. Az 
ilyenekre mondják, hogy „született tanító” 
vagy „a munkája a hobbija”. Mi újjal érkezett 
hozzánk a cserkészpedagógia? Mit hozott, 
illetve melyek azok az oktatási-nevelési terü-
letek melyeken frissítéssel tudott szolgálni? 
Erről szól előadásom második része, melyet 
hat pontban fejtenék ki.

1.  DRÁMAPEDAGÓGIA
A cserkész már egészen kicsi korától ta-

nulja, hogyan kell bizonyos történelmi ese-
ményeket, mondákat, bibliai történeteket 
a dráma különféle eszközeivel bemutatni. 
Kiváltképpen jellemző ez a cserkész-tábor-
tüzeknél felvillanó történetekre, dramatizált 
mesékre. Ezeknél a jeleneteknél elengedhe-
tetlenül fontosak a jelmezek, maskarák, hi-
szen a hallgatóság, a „cserkészközönség” így 
sokkal könnyebben őrzi meg értelmében/
szívében pl. a magyar történelem jeles ese-
ményeit, avagy a naptár fontos ünnepeit. 
Én a bősi magyar iskola gyerkőceit ezeken 
a módszereken keresztül tanítom meg a 
fontos dolgokra. Évről évre tanulunk be bet-
lehemes játékokat, március 15-i jeleneteket, 
jubileumi színjátékokat. Tudni kell, hogy 
mindez komolyabb előkészületet igényel! De 
felpezsdíti az iskola kulturális életét, ráadásul 
bevonja ebbe a munkába a szülőket is, akik 
természetesen örülnek, ha gyermekük az ál-
taluk készített gúnyában feszít a színpadon. 
És még valami: a szerepekre osztott „tan-
anyagozás” alkalmazható minden nevelési 
tantárgynál, a történelem és a magyar iro-
dalom órákon, a szlovák vagy az angol nyelvi 
órákon, valamint a hitoktatásban. 

2.  KI A TERMÉSZETBE!
Képzeljenek el maguk elé egy biológiata-

nárt, aki úgy tanítja a természet rejtelmeit a 
gyerekeknek, hogy még egy métert sem sé-
tált velük az erdőben. Juj, belegondolni is el-
képesztő! Pedig a gyerekek a zöld övezetben, 
a Duna vagy az Ipoly partján nevelődnek a 
legjobban…, pontosabban nevelődnének, 
ha mi, felnőttek/tanítók erre lehetőséget 
adnánk nekik. Korunk negatív jelenségeinek 
is éppen ez az egyik oka, hogy elszakadtunk 
a természettől… nézzünk csak magunkba, 
mennyire zavaró tényező lett manapság 
minden, ami csak egy kicsit is „vadon”. Ugye?

Hihetetlen, amikor a diák füzetében 
gyönyörű színekkel van lerajzolva a növényi 
sejtmag keresztmetszete, de ugyanennek a 
diáknak fogalma sincs arról, milyen színű 
is a nyírfa törzse. El kell döntenünk végre, 
mire is akarjuk megtanítani gyerekeinket. 
Ismertetjük nekik a tankönyvből az andalúz 
jegenyefenyő jellemzőit vagy kisétálunk 
velük a közeli parkba és megmutatjuk nekik 

Amikor a pedagógus cserkész...
Előadás Révkomáromban, 2013. május 23-án
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a tölgyfát… a mi tölgyfánkat! Fontos-e tudni, 
hogyan ül az ágon a dögkeselyű, amikor fo-
galmunk sincs arról, milyen ragadozó ma-
darak élnek pl. Csallóközben? Papolhatunk-e 
továbbra is az elméleti környezetvédelemről, 
hogy hűha! meg hogy jajajaj! vagy: az óce-
ánok felszínén mekkora olajfoltok úsznak, 
ha sohasem vettünk még részt tanítványa-
inkkal egyetlen komolyabb hulladékgyűjtési 
akción sem?! Ki kell mennünk a természetbe! 
Mindenkinek szebb napjai lesznek. Egy sza-
lonnasütés, egy kerékpártúra, egy sátorban 
eltöltött éjszaka hihetetlen élményt nyújt 
a gyerekeknek. Amikor osztálykirándulást 
szervezek, csak egy jelszavam van: „Legyen 
olcsó és vadregényes!” Magában a natúr 
valóságban rejtőzik a pedagógia. Meg sem 
kell szólalni. És hogy még közelebb vigyük 
iskoláinkat a cserkészethez, fontos lenne 
minden iskolaudvar parkosítása, tavasszal az 
árnyékos helyek megkeresése, és a fák alatt 
történő oktatás bevezetése.

3.  A „SZENT HÁRMASSÁG”
A „szent hármasság” ma így néz ki 

magyar iskoláinkban: szlovák nyelv – ma-
tematika – magyar nyelv (szigorúan ebben 
a sorrendben!), esetleg: szlovák nyelv – ma-
tematika – angol/német nyelv… Minden-
képpen fontosnak tartom a fent említett 
tárgyakat, hiszen magam is magyar nyelv és 
irodalom szakon végeztem, de hihetetlen, 
mennyire felemelkedtek korunkban és régi-
óinkban a matek és a nyelvek. Persze, persze, 
tudjuk jól, hogy miért. A központilag kiadott 
és szigorúan meghatározott országos Tesz-
telés miatt is. Mi ezt valahogy elfogadtuk, 
lenyeltük. Szakos tanítóink taposnak a „si-
kerért”, az eredményekért, a tanulók átla-
gokban kimutatott kategorizálásáért, vagy 
miért is? És lettek idővel a „csak”  tantárgyak!: 
a „csak” zene, a „csak” rajz meg a „csak” 
torna. A cserkészetben olyannyira koncent-
ráltunk a „csak” tantárgyakra, hogy egyszer 
csak azt vettük észre, hogy boldogok va-
gyunk. Igen! Jelszavam tehát: legyen minden 
tantárgy egyenlő és fontos! Most már végre 
el kellene mondanom Önöknek/Nektek, 
mi is az a bizonyos „szent hármasság” az én 
szótáramban.

NÉPDAL, -TÁNC és HANGSZERES ZENE 
– Iskoláinkban hangsúlyozzuk bátran a ma-
gyar népdal fontosságát! Bár ez még kevés… 
énekeljünk együtt a gyerekekkel, hallgassunk 
Csík zenekart meg Muzsikást vagy akár nép-
dalfeldolgozásokat!  Érjen el a dal minden 
magyar gyerek szívéig!

KÉZMŰVESSÉG és RAJZOLÁS – Szer-
vezzünk kiállítást a gyerekek munkáiból, és 
közösen a gyerekekkel, figyeljük meg, mi-
képpen emelkednek ki ilyen alkalmakkor a 
„teszteléses” tantárgyakban alig teljesítők! 
Hozzunk létre diáklapot és mutassuk meg a 

jól rajzolóknak, hogy egy-egy alkotásuk meg 
is jelenhet a címlapon… mondjuk 120-szor! 
Hajrá! 

EGÉSZSÉGES MOZGÁSKULTÚRA – Fi-
gyelemre méltó jelenség, hogy a méta nevű 
labdás-ütős játék már iskoláinkban is jelen 
van. Nem is gondoltam volna ezt 1997-
ben, amikor Menyhárt József barátommal 
megírtuk az első, akkor még gyerekcipőben 
járó cserkész métaszabályzatot (Figyelem! 
Felhívás! Ha valaki szerez nekem ebből az 
első szabályzatból egy ősi példányt, meg-
jutalmazom, hiszen Dodinak sincs belőle 
meg nekem sincs…) S hogy visszatérjek a lé-
nyegre. A cserkészek által a régmúlt holmijai 
közül előkotorászott szórakozás tornaóráink 
játéka lett! Olyan kolléganőim is játszatják 
tanítványaikkal, akik sohasem voltak cser-
készek. Tehát: ha egy pedagógus cserkész, vi-
gyen magával métaütőt és egy kisebb labdát 
az ő iskolájába!

A „szent hármasság” minden pedagógus 
számára elérhető és elsajátítható (lehetne). 
Törekedjünk arra, hogy minden egyes le-
ányzó és fiúcska örömmel jöjjön reggel az 
iskolába! Mert engedjenek meg nekem egy 
kérdést: tíz gyerek közül ma mennyi szeret 
iskolába járni?

4.  REND és FEGYELEM
Talán ez az, ami leginkább hiányzik ko-

runk iskoláiból. A cserkészet a viktoriánus 
kori brit hadsereg „vadhajtása”, ezért a 
mozgalom keretein belül mai napig fontos 
az engedelmesség, a rend, az önfegyelem 
és a tisztelettudás. Az 5–600 fős szövetségi 
cserkésztáborok rendje és fegyelme jó példa 
erre. A cserkészek figyelnek a parancsnok 
szavára, ha kell, vigyázzba vágják magukat, 
alakzatban menetelnek… pedig – hála az 
Istennek! – sehol nincs hadiállapot. Egy is-
kola falain belül is kell lennie fegyelemnek 
és rendnek. Azt hiszem, ezzel mindannyian 
egyetértünk. A fegyelmezés és a tanítási 
órákon való rend megteremtése nem megy 
keddről szerdára, de még áprilisról májusra 
sem. Ezt a problémát érintő pedagógusi 
munka bizony évekig tart, de van eredménye. 
Jómagam például fontosnak tartom, hogy 
egy fiú (lány is!) tanuljon meg vigyázzban 
állni. A vigyázzállás az vigyázzállás. Nem kell 
róla sokat beszélni. Ha én belépek a tante-
rembe, a tanulók tisztelettudóan felállnak, 
az asztalhoz lépek és a tiszteletadásom(!) je-
leként szembefordulok a gyerekekkel. Ekkor 
mindenki kihúzza magát, előre tekint és 
elcsendesedik… És ez a kis csend rányomja 
bélyegét az egész tanítási órámra. Miként 
akarjuk, hogy az ifjú nemzedék tisztelje őseit 
vagy a Himnuszt, miként akarjuk, hogy sze-
ressék hazájukat és tudjanak szülőföldjükért 
áldozatot vállalni, ha soha nem tanítottuk 
meg őket vigyázzban állni? Kérem, ha lesz 

egy kis idejük, nézzék meg a 2003-ban ké-
szült Kapitány és katona című filmet. 

5.  A KRISZTUSI SZERETET 
PEDAGÓGIÁJA
Beszédünkben a szeretet szót félünk 

használni. A pedagógusok, mondhatni, 
kerülik . Őszinte leszek : én egyetemi 
tanulmámyaim során sem hallottam a 
szeretetről, s a szeretettel való nevelésről. 
A cserkésztáborok világában, a reggeli és 
esti imádságokon keresztül, a lelki vezetők, 
papok tartotta előadások idején azonban 
igen! Ott beszéltek róla az általam bölcsnek 
tartott emberek. A számos ólomnehéz, 
sikertelen tanítási órát követően gyakran 
feltesszük magunknak a nagy kérdéseket, s 
a kérdésekre ez a válasz: a szeretet. S hogy 
mindez teljesebb legyen: a krisztusi szeretet, 
vallja bár magát ateistának bármelyik tanító 
is!

6.  A CSERKÉSZ ŐRSVEZETŐ ÉS AZ 
OSZTÁLYFŐNÖK
Cserkész őrsvezetőink munkáját össze-

hasonlítottam egy osztályközösség tanító-
jával, vagyis az osztályfőnökkel. E két személy 
munkája hihetetlenül hasonlít egymásra.  
Az őrsvezető felkészül a hétvégi foglalko-
zásra – az osztályfőnök alaposan odafigyel 
arra, mivel is foglalkozzon a rá bízott gye-
rekcsapattal a másnapi osztályfőnöki órán. 
Az őrsvezető a cserkésztáborban tanult 
módszertani játékokkal tölti el a drága időt 
az őrsgyűléseken – az osztályfőnök egyik 
kedvenc könyve a Gyerekcsoport − játék c. 
kiadvány.  A kiscserkészek őrsvezetőjükre 
szeretnének hasonlítani – a tanulók fel-
néznek osztályfőnökükre, kiállnak mellette 
és ő az egyik példaképük. Az őrsvezető a 
cserkészmozgalom szilárd alapköve – az 
osztályfőnök a pezsgő, örömteli iskolaévek 
létrehozója/bűvésze.

Az elmúlt egy esztendő alatt két kiadvány 
is napvilágot látott szülőfalumban, Bősön. 
Említem én ezt azért is, mert mindkettő 
kapcsolódik előadásom témájához. Az egyik 
2012 májusában jelent meg a 16. sz. gróf Szé-
chenyi István cserkészcsapat fennállásának 
20. évfordulóján. Az emlékkönyvben tizen-
három oldal foglalkozik a cserkészpedagógi-
ával, a cserkésztüzek és a táborozások vilá-
gának nevelő hatásával. Ezeket a fejezeteket 
bősi cserkészvezetők írták. A másik kiadvá-
nyunk szintén egy emlékkönyv, a bősi magyar 
iskola 50. jubileumára szerkesztette néhány 
tenni vágyó tanító. Címe: Az Amade László 
Alapiskola emlékkönyve. Az archív fotókkal 
teli kiadványban cserkészcsapatunk is kapott 
néhány oldalt. Így (is) találkozhat a cserkész-
mozgalom egy oktatási intézménnyel.

Zalka Lóránt
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Ismételten egy találkozó az összetertozás 
jegyében.  A  mindennapi boldogulás, a 
megmaradásért  folyó küzdelemben két 
ünnepnap. Hiszen ünnep minden találkozás, 
amely épít és fölemel. 

Az SZMPSZ Komáromi és  Érsekújvári 
Területi Választmányok  szervezésében 
2013. május 21–22-én ismét lehetőség nyílt 
a magyar  tanítási nyelvű iskolák, óvodák  
igazgatóinak és igazgatóhelyetteseinek 
a szakmai találkozására. A rendezvényt 
elsősorban a Komáromi, az Érsekújvári  és 
a környező járások intézményvezetői tisz-
telték meg jelenlétükkel. A helyszín Búcs, a 
hangulatos Vintop Karkó panzió és étterem. 
A program pedig igazán szakmai és főleg 
gyakorlatias volt.

 „Életünk alapvető, történelmi változá-
sokon megy át, amely megváltoztatja a kom-
munikációnkat, gondolkodásmódunkat 
és boldogulásunk lehetőségeit a világban. 
Ez a felgyorsulás, amely mindannyiunkat 
új szemléletre kényszerít, meghatározza az 
iskolák szerepét. Újra kell gondolni, mit és 
hogyan akarunk tanítani, mit és hogyan 
kell megtanulnunk ahhoz, hogy képesek 
legyünk a gyerekek tanulásának irányítására. 
Akár info-kommunikációs forradalomnak 
is nevezhetjük azt, amely ma történik. Ki 
kell mondani, hogy a hagyományos oktatási 
rendszer idejét múlta. A gyorsan változó 
világ új elvárásokat hoz a pedagógusok és 
a vezetők munkakörébe. Az biztos, hogy 
szakítani kell a futószalag-rendszerű, drilles 
módszerrel, ezt föl kell váltania az «önirányí-
tott», önművelésre épülő tanulásnak, amely 
tartalmaz felfedezést, értelmezést, beleélést, 
önértékelést és a tanulás szeretetét. Ezekhez 
a változásokhoz bizony az iskolának, a 

vezetőnek is alkalmazkodnia kell“ – vallja 
bevezető gondolataiban Kézy Zsuzsanna, a  
képzés szakmai vezetője. 

A kétnapos képzés és tréning a vezető 
munkájához kívánt segítséget adni a válto-
zások tükrében. Felfrissítő, energizáló gya-
korlatok az újtípusú vezetői szerepvállalások  
tükrében. A munkaszerepek felvillantása: 
motiváció, konfliktuskezelés, intézményér-
tékelés, intézményfejlesztés, csapatépítés, 
vezetői kommunikáció, kiégés elleni küz-
delem. 

A gyakorlati  tréning rávilágított saját 
vezetői tapasztalatainkra és elképzelése-
inkre, esetleges hibáinkra vagy figyelmet-
lenségeinkre, valamint lehetőség nyílott a 
gyakorlati tapasztalatcserére is.  A helyzet-
megoldásokban mindenki remekelt. Gyors 
és hatékony reagálások, biztos megoldások  
más-más szemszögből. A gyakorlatokból 
kiinduló beszélgetések  átszőtték a szünetek 
hangulatát, és még az esti  beszélgetések is 
a személyes és szakmai tapasztalatok cseré-
jéről szóltak.

Köszönet a szervezőknek,  az SZMPSZ 
Komáromi Területi Választmánya elnö-
kének, Fekete Irénnek, az SZMPSZ Érsek-
újvári Területi Választmánya nevében az 
érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola igaz-
gatónőjének, Novák Mónikának. A köszönet 
szóljon az SZMPSZ Országos Elnökségének 
és az előadóknak is, hogy a két nap emléke 
pozitív töltéssel él mindnyájunkban.                                                                             

Decsi Katalin  
a gútai Nagyboldogasszony  

Egyházi Gimnázium, Alapiskola  
és Óvoda igazgatónője

Intézményvezetők szakmai 
továbbképzése  Búcson

Pedagógusfórum  n  Vezetőképzés
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2013. május 29-én egy régóta tervezett és vágyott rendez-
vényre került sor a gútai Nagyboldogasszony Egyházi Gimná-
ziumban, a gimnázium és az SZMPSZ közös szervezésében. A 
környék fizikatanárai módszertani napon vettek részt, amely ki-
mondottan az iskolai kísérletek, ezek módszertana, ill. tanulási 
folyamatba való beillesztése körül forgott.

Miért tulajdonítunk kiemelt szerepet a kísérleteknek és 
a kísérletezésnek? Kettős oka van. Egyrészt egy jól felépített 
kísérlet nagyon jó motiváció a diák számára. A jelenlegi meg-
nyirbált óraszámok mellett a motivált diák nagy kincs. Ha a diák 
élményként éli meg a tanórát, kötődik az órai történésekhez, 
nyert ügyünk van: szívesen tanulja a fizikát. 

Másrészt a kísérlet – és talán ez a fontosabb ok – a termé-
szettudományok egyik fontos munkamódszere is. A kísérle-
tekkel tulajdonképpen a természetet faggatjuk, válaszokat 
keresünk kérdéseinkre. Az eddigi fizikaoktatás lényegében 
az alábbi sorrend szerint működött: egy fizikai elmélet elma-
gyarázása idealizált modelleken keresztül, majd sor került az 
alkalmazások tálalására. Jó esetben a jelenséget a tanár kísér-
lettel is bemutatta. A fizikatanítás új koncepciója (és az új tan-
könyvcsalád) más sorrendet kínál: a diákok tanórai kísérleteken 
keresztül szereznek tapasztalatot a természet működéséről, 
majd ezeket a tapasztalataikat általánosítják. Láthatjuk, hogy 
a kísérlet az első felfogásban illusztráció, míg a másik esetben 
a tanulás eszköze. A két felfogás két eltérő tanári hozzáállást 
követel. A módszertani nap célja éppen az „új fizika” módszere-
inek bemutatása volt.

Mészáros Péter, a győri Mobilis szakmai vezetőjének elő-
adása nyitotta a napot. Lelkesítő bemutatót tartott eddigi pro-
jektjeiről, a diákjaival szervezett fizikanapokról és a Mobilis di-

ákoknak szóló projektjeiről. Természetesen, látványos kísérle-
teket is hozott magával. Őt Boris Lacsný, a nyitrai Konstantin 
Egyetem Fizika Tanszékének tanára követte, aki „Hideg fizika” 
címmel tartott feledhetetlen bemutatót néhány liter folyékony 
nitrogénnel, mágnesekkel, szupravezetőkkel és fagyival. Bemu-
tatója azért volt különösen értékes, mert a résztvevőkkel meg-
osztotta a kísérletek kulisszatitkait, buktatóit. Gyakorlati taná-
csok tömkelegével látta a el a kollégákat.

A nap kiemelt előadója Viera Lapitková, egyetemi docens 
volt, a pozsonyi Komenský Egyetem Elméleti Fizikai és Fizika 
Módszertani Tanszékéről. A fizikatanárok biztosan tudják, hogy 
V. Lapitková az új alapiskolai fizika tankönyvek szerzői csa-
patának a vezetője. Előadásában részletesen elemezte a tan-
könyvsorozat felépítését, koncepcióját. Ezt követően a tan-
könyvekben szereplő kísérleteket mutatta be, ill. próbáltatta ki 
a résztvevőkkel. Hasonlóan dr. Lacsnýhoz, a kísérletekhez kap-
csolódó gyakorlati és módszertani tanácsokat is megosztotta a 
résztvevőkkel.

A szakmai programot e sorok szerzőjének kissé kakukk-
tojás-előadása zárta, egy  nem fizikai, hanem pedagógiai kísér-
letről, amelyre a Nagyboldogasszony Gimnázium végzős év-
folyamában került sor. A kísérlet lényege az volt, hogy a fél-
éves fizika tananyagot egy – a Waldorf-iskolák epocháihoz ha-
sonló – egy hetes blokkba sűrítettük be. A kísérlet eredménye-
iről részletesen talán majd egy másik cikkben lesz szó.

A módszertani nap végére a résztvevők alaposan elfáradtak, 
viszont a visszajelzésekből egyértelműen kiderült, hogy volt ér-
telme a találkozónak. Remélhetőleg a folytatás nem marad el…

Tóth Gábor

Módszertani nap
fizikatanárok számára
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Május 8-a és 10-e között  Gímesen vol-
tunk néprajzi kutatótáborban. Kora reggel 
indultunk, bevallom, nem sok kedvem volt 
hozzá, hiszen olyan nap volt, amikor szü-
netet kaptunk. Később mégis jól éreztem 
magam.

A táborban az egyik program az volt, 
hogy bemutattuk a hetényi varrottasról 
szóló munkánkat. Persze, én sikeresen 
otthon hagytam a szövegemet, így az utazás 
során elég kényelmetlenül éreztem magam.

Az első nap rögtön elszállásoltak, a szo-
bánk pedig nem kis meglepetést váltott ki. 
Kicsivel utánunk megérkeztek a többiek is. 
Már az első nap megdolgoztattak minket. 
Megnéztük a gímesi Forgách kastélyt. Ér-
dekes volt a szék Nyitra város régi címerével, 
melyben látható a magyar címer.  Délután 
átgyalogoltunk a szomszédos községbe – 

A hagyományos, immár nyolcadszor 
megrendezett Kincskeresők – regionális 
értékeket kutató diákok konferenciáján 
szereplő csapatokra épült Fokla tábort 
idén májusban Zoboralja fogadta. A tábor 
a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács pályá-
zatából valósult meg.

Az előkészítő megbeszélések során a 
program kezdeményezője, Szanyi Mária 
néprajzkutató, az SZMPSZ Galántai Re-
gionális Központ – mint Tehetségpont 
– alelnöke kereste fel az SZMPSZ Nyitrai 
Területi Választmányát és szervezetünket, 
a Nyitra és Vidéke Célalapot abból a 
célból, hogy régiónk egyes képviselőivel 
– célalapunk munkabizottsági tagjaival, 
iskolaigazgatókkal, pedagógusokkal – a 
tábor megszervezésének lehetőségeiről 
egyeztessen. A Célalap összejövetelén 
a felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 
diákjai mutatták be saját kutatásaikon 
alapuló „kincskeresős” munkáikat.

Az egyeztetésekből végül tábor lett, 
hiszen úgy ítéltük meg, kiváló alkalom kí-
nálkozik a rendezvény keretein belül arra, 
hogy a Nyitra-vidéket bevonjuk ebbe az 
értékes programba. Tágabb szülőföld-
jüket megismerni kívánó, a helytörténet 
és a néprajzkutatás iránt elhivatottságot 
érző fiatalokat szívesen láttuk vendégül, 
és örömmel biztosítottunk számukra le-
hetőséget a néprajzi értékekben bővel-
kedő szépmúltú régiónk megismerésére.

Fokla tábor Zoboralján
Külön örültünk annak is, hogy a „kincs-

keresős” vendégiskolák (Tarczy Lajos 
Alapiskola, Hetény; Pázmány Péter Alap-
iskola, Vágsellye; Marianum, Komárom; 
Szenczi Molnár Albert Gimnázium, Szenc) 
néprajzkutatásban már többé-kevésbé 
jártas tanulói mellett helyi iskoláink közül 
a nagycétényi és a gímesi alapiskolát is 
sikerült bevonnia feltáró munkába. A 
részvevők megismerkedhettek az adat-
gyűjtés és rendszerezés módszerének 
alapjaival, így a cédulázással is, illetve 
az adatközlőkkel való gazdagító találko-
zások élményét is megtapasztalhatták. 
Mindez, okkal bízhatunk benne, hozzájá-
rult ahhoz, hogy a helyi magyar közösség 
értékeit tudatosan ismerjék meg, esetleg 
kutassák, és felelősségteljesen igyekez-
zenek azokat megőrizni.

Az adatgyűjtésen túl, ami a találkozó 
munka részét képviselte, a szórakozva 
tanulásnak is jutott hely. A résztvevők 
szállásadója Sebő József, dunaszerdahelyi 
pedagógus, helyi szőlősgazda, zoboralji 
énekeket tanított a távolabbról érke-
zőknek; Jókai Mária nyugalmazott peda-
gógus, néprajzgyűjtő, a lédeci tájházat 
mutatta be. 

A gímesi gyerekeknek és a tábor 
résztvevőinek együtt adatott meg az a 
szerencse, hogy a Határtalanul program 
keretében Gímesre látogatott móri diá-
kokkal találkozhattak. A gímesi iskolában 
megvalósított Új szövétnek tehetség-

napon mutatták be a Kincskeresőkre 
készített munkákat, köztük a rétei kitele-
pítettekről szólót is. Egyes táborlakóknak 
még maradandóbb élmény lehetett a 
móriakkal való találkozás érintettsé-
güknél fogva: a lakosságcsere alkalmával 
a világháború után erre a magyarországi 
településre toloncoltak ki hetényieket.

Összegzésül szívesen állapítjuk meg, 
hogy jó és hasznos volt igent mondani 
arra, amiben bár még ta pasz talatunk 
nem volt, de elhittük, hogy nemcsak a 
vendégek, hanem a ven déglátók is gaz-
dagodnak általa: köszönjük, hogy a Kincs-
keresők idén bennünket választottak!

Zilizi Zoltán

Egy táborlakó beszámolója
Lédecre – ahol megtekintettük a tájházat. 
Sok minden volt ott, de szerintem a mi 
Márta tanító néninknek is van már ekkora 
gyűjteménye (az iskola tornatermében már 
láthattuk is a népviseleti gyűjteménnyel 
együtt).

Késő délután Szanyi Mária néni uta-
sítására csoportokba rendeződtünk, s vá-
lasztottunk egy-egy témát az alapján, hogy 
mi érdekelne minket a régi korból.  Erre a 
témára kellett kérdéseket összeállítanunk.

Másnap megkaptuk a címeket és elsétál-
tunk az ismeretlen adatközlőkhöz, akiknek 
feltehettük kérdéseinket. Szerencsére vá-
laszokat is kaptunk a legtöbbre. A mi Teca 
nénink nagyon kedves és bőbeszédű volt. Az 
áldozócsütörtöki szentmisén találkoztunk is 
vele. Akkor a templomról kérdeztük.

Csütörtökön délután a Határtalanul 
program keretében előadtuk a hetényi var-
rottast és a Hetény történetéről szóló tár-
sasjátékot a móri, gímesi, nagycétényi ven-
dégek előtt és kiértékeltük a terepmunkát, 
hogy milyen adatokat sikerült gyűjtenünk. 
Érdekes lesz azt összehasonlítanunk a 
hetényi adatainkkal!  Este megvacsoráztunk 
és másnap reggel indultunk is haza sok új 
dologgal a fejünkben.

Köszönjük a tábor megálmodójának, 
megszervezőinek, hogy  ismét kincseket 
leltünk!

Rancsó Dorottya, 8.o., Tarczy Lajos AI Hetény

Pedagógusfórum  n  Kincskeresők
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A SZMPSZ Nagyrőcei TV óvoda szek-
ciójának újabb találkozóját 2013.05.22-én 
a dereski óvodában tartottuk. Célunk az 
volt, hogy bemutassuk az óvodás  gyere-
keknek, milyen néphagyományokat őriznek 
és ápolnak Deresken. A vendéglátó dereski 
óvoda Válent Lívia igazgatónő vezetésével 
tartalmas programot szervezett az odaláto-
gató 8 óvodának. Volt ott tájházlátogatás, 
filmvetítés az agyagedény készítéséről, nép-

Az SZMPSZ Galántai RPK szervezésében 2013. május 29-én Galántán sikeresen 
megvalósult az iskolavezetők és óvodavezetők szakmai napja A motivációról más-
képpen címmel. Előadónk, dr. Kézy Zsuzsanna, közoktatási szakértő, Budapestről a 
Qualy-CO Oktatási Tanácsadóból volt.  

A résztvevők száma 24 volt. Őszintén szólva, sokkal több intézményvezetőt 
vártunk, hiszen megszólítottuk a Dunaszerdahelyi, a Nyitrai, a Szenci, a Pozsonyi, 
a Galántai és a Vágsellyei járások iskoláit és óvodáit. Örömünkre szolgált viszont 
a jelenlevők aktivitása, nyitottsága és érdeklődése, ami már az első bemutatkozási 
körben megnyilvánult. 

Megtudtuk, hogy mi is foglalkoztatja és nehezíti munkájukat, közülük néhányat 
említenék:  a   csökkenő  gyereklétszám, az iskola leépülésének a látványa, a belső el-
lenzékek ereje, a látásmódok ütköztetése, a kiégés, a szülőkkel és az önkormányzattal  
való  együttműködés…

A résztvevők nagyra értékelték az előadó közvetlen, szakszerű és gyakorlatias 
magatartását. Nagyon tetszett és hasznosíthatónak tartották az elméleti anyagot, de 
igazán a gyakorlati tréningek tetszettek a legjobban. A hangulat kitűnő volt, sike-
resnek bizonyult, hogy együtt dolgozhattak az iskola igazgatói és az óvodavezetők. 
Fogadkoztunk, hogy az őszi szakmai napokon folytatjuk, és széles körben propagálni 
fogjuk, hogy minél több kolléga jöjjön közénk. 

Megragadott az előadó egy korábbi vallomása, mely szerintem tükröt tart elénk: 
„Szenvedélyesen szeretem a hivatásomat, a gyerekeket, az iskola légkörét, a magyarta-
nítást, és még ma is szeretve dorgálom a lélekben szakállasodottakat.”

Néhány konkrét dolog a programból:
A motiváció témakörében először röviden felidéztük a klasszikusokat; Maslow, 

Herzberg, Mc Cleland elméleti modelljeit, mint kiindulási pontokat tekintjük a kor-
szerű HR munkához. Ezt követően a vezetői viszonyulásokat és helyzeteket alapul véve 
áttekintettük a különféle motiválási lehetőségeket, kiemelve azt, hogy kivel szemben, 
mikor, hogyan lehet azokat alkalmazni. 

A bőséges szakirodalomból az előadónk az alábbiak bizonyos részleteit emelte ki:
 – M. Morell–S. Capparell: A Shakleton modell
 – K. Blanchard–P. Zigarmi: Helyzetfüggő vezetés
 – D. Goleman: Érzelmi intelligencia
 – H. Pink: Motiváció 3.
A résztvevők mindebből mappába elkészített anyagot kaptak, amely kiegészült 2 

kérdőívvel a vezetőknek (témái: munkamotiváció, személyes hatékonyság), továbbá 
egy tanóra látogatási szempontsor, amelyen a pedagógus motivációs eljárásait lehet 
rögzíteni.

Szetyinszky Veronika

A motivációról másképpen

Dereski hagyományokkal ismerkedtek az óvodások
tánc bemutató és közös zenés-énekes játék.  
Nagy élmény volt a gyerekeknek, mikor ők 
is sajátkezűleg készíthették el agyagból kü-
lönféle kis tárgyaikat, amelyeket magukkal 
vihettek haza. A SZMPSZ TV nevében 
Korda Edit, elnök emléklapot, CD-csomagot 
Gyökér adja fáját… címmel és játékcso-
magot ajándékozott a résztvevő óvodáknak. 

        Iván Edit

Vezetőképzés  n  Pedagógusfórum 



16 Pedagógusfórum  n  Országos rendezvények

De mégsem vagyunk. S hogy az 
örömbe némi tehénlepénnyi üröm is ve-
gyüljön, arról egy bronzsávos versenyző 
gondoskodott, aki az egyik internetes ol-
dalon hosszú eszmefuttatást eresztett meg 
protekcionizmusról, korrupcióról, ma-
gyarságtudatról, obszcenitásról stb. De 
mielőtt válaszolnánk a hölgy felvetéseire, 
foglaljuk össze röviden a három nap tör-
ténéseit.

1992-ben Kamenár Évának és Bárdos 
Gábornak köszönhetően került a Jókai 
Napokról Rimaszombatba a vers- és pró-
zamondók versenye, s az eltelt huszonkét 
év alatt messze földön híres gömöri ven-
dégszeretet sokszor kárpótolt az itt-ott, 
a szervezésben kialakuló hiányosságo-
kért. Amelyekről egyébként nem mindig 
a szervezők tehettek, hisz Rimaszombat 
kisváros, s bizony ötszáz embert elszállá-
solni testvérek között is lehetetlen vállal-
kozás. De hogy mégsem teljesen az, bizo-
nyosság az idei év is, hiszen mind az elszál-
lásolás, mind az étkeztetés zökkenőmen-

tesen lezajlott. Ahogy Szamos Zsuzsa, az 
idei Kulcsár-díjas Sebők Valériát laudáló 
beszédében is megállapította, talán nincs 
ezeknél fontosabb egy-egy szavaló Rima-
szombatban eltöltött három napjában.  De 
azért higgyük, hogy mégis. S Batyiban volt 
még bőséges program, remek idő és nagy-
szerű hangulat.

A programok összeállítása állítja talán 
legnehezebb feladat elé a szervezőket, hisz 
egyszerre megfelelni egy hétéves, s egy 
kamasz gyereknek, nem is beszélve a fel-
nőtt szereplőkről, szinte lehetetlen feladat. 
Ennek ellenére az idén nem igen lehetett 
okuk a résztvevőknek a panaszra, min-
denkinek juthatott az ízlésének, kedvének 
megfelelő műsor. A megnyitón a Kulcsár-
díj átadása mellett (ahol Nyéky Miklós és 
Botos Béla briliáns zongora- illetve hege-
dűjátékában gyönyörködhettünk) Dinnyés 
József adott önálló estet, megzenésített 
versek egész sorát felvonultatva. Másnap 
a művelődési központ előtti téren egész 
délután a hatodik kategória versenyzői 

Mozgalom ez, nem vitás
Egy „pojáca” visszapillantása a Tompikára

Április 25. és 27. között lezajlott az utóbbi évek messze legizgalmasabb 
Tompikája Batyiban. Hivatalosra fordítva a szót, a már említett időpontban Ri-
maszombatban már 22. alkalommal rendezték meg a Tompa Mihály Országos 
Vers- és Prózamondók, Énekelt Versek és Lírai Színpadok Versenyét. Több mint 
260 versenyző, 500 résztvevő csak az országos döntőben, hozzá hasonlóval az egész 
Kárpát-medencében nem találkozhatunk. Szóval, igenis boldogok lehetnénk.

örömzenélésében gyönyörködhettek nem-
csak a résztvevők, hanem a szép számmal 
arra járók is. Este a kassai Thália Színház 
mutatta be a Színházkomédia című elő-
adását, s talán a fesztivál kísérőprogramjai 
közül ez volt a legvitatottabb, ugyanis az 
előadás a nyelvezete miatt nyugodtan vi-
selhetné a tizenhatos karikát. Jobb ötlet 
lett volna, ha mondjuk a Gergő és az álom-
fogók című musicalt hozzák el. S ha már 
a programoknál tartunk, a pedagógusok 
fogadása idején Mács Kató foglalkoztatta 
a gyerekeket, szombaton Berecz András 
mesélt (szintén inkább felnőtteknek), 
majd Bárdos Ágnes Kiss Péntek Józseffel 
és Bárdos Kingával beszélgetett. Két kor-
társ író, mindketten pályakezdők, az egyik 
hatvan felett, a másik harmincon alul. S 
mindketten kimaradva a generációs szo-
rításokból. Ja, és volt fergeteges hangulatú 
fesztiválklub is. 

Szombaton este a Mindenki színpada 
zárta a versenyt, s alig két óra alatt meg-
elevenedett a három nap minden izgalma, 
és meggyőződhettünk arról, hogy valószí-
nűleg jó döntések szület(het)tek 2013-ban.

A Tompika (maradjunk mi is ennél 
a kedveskedő elnevezésnél) minden bi-
zonnyal a Kárpát-medence legnagyobb 
tömeget megmozgató rendezvénye iskolai, 
járási, kerületi (mostanában: országos 
elődöntő) fordulókkal. Sajnos, igen kevés 
szakemberrel, ami azzal jár, hogy a járási 
és kerületi fordulókra sokkal kevesebb 
figyelem irányul a kelleténél. A járási 
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versenyeket a sokszor egyszínű, többnyire 
ókonzervatív zsűri vagy a magyarországi, 
teljesen más hagyományokon edződött 
szakemberek jelentik, s nem egyszer ta-
pasztaltam, hogy tehetséges gyerekek sora 
hullott ki ezeken a nem kellőképpen kivá-
logatott rostákon. S ha már a járási verse-
nyeknél tartunk, sokszor kemény kritika 
tárgyát képezi a Komárom-központúság 
is. Persze, voltak évfolyamok, amikor nem 
minden ok nélkül került  terítékre a téma, 
de az elmúlt két esztendő a megmondha-
tója, hogy bizony objektív elbírálás során 
is Komárom felé billen a mérce. Nem 
véletlenül. A sikert ugyanis nem adják ol-
csón, de eleve nem is helyfüggő. Erre bizo-
nyíték az a pár nem komáromi helyezett, s 
főleg a fanatikus pedagógusok, akik mun-
kaidőn túl is foglalkoznak a gyerekekkel. 
Emlékszem, pár éve a rimaszombati nyári 
szabadegyetemen a szervezők szerettek 
volna pedagógusok számára szakmai kép-
zést tartani a versmondás fortélyairól, a 
versválasztásról, s nem akadt annyi jelent-
kező, hogy elindulhatott volna a képzés. 
Ilyen gondjaik Komáromban nincsenek, 
s fanatikus pedagógusból is akad jó pár. 
SpátayAdrianna, a Fülekről elszármazott 
Laboda Róbert, a fáradhatatlan Varga 
Rózsa, de a kassai Bodon Andrea is a bi-
zonyíték arra, hogy a csodára nem várni, 
azt tenni kell. Az idén két pedagógus kapta 
a Kulcsár Tibor-díjat is, a rozsnyói Nyéky 
Anna az elmúlt évtizedek során generá-
ciókkal szerettette meg a versmondást, 
míg a rimaszombati Sebők Valériának 
elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy 
a rendezvény az elmúlt tíz évben többnyire 
zavartalanul működött.

1999-ben hozták létre a verseny szer-
vezői a megzenésített versek kategóriáját, 
amelyhez pár éve a lírai színpadok kate-
góriája is csatlakozott. Megnövelve ezzel a 
szervezők munkáját (hisz mindkét kategó-
riában többnyire csoportok jelentkeznek), 
viszont jelentősen felfrissítve a rendez-
vényt, és újabb tömegeket bevonva a moz-
galomba. Kiderült, hogy a megzenésítés a 
versek továbbélésének, továbbszeretetének 
legjárhatóbb útja, s a szervezők az idén a 
döntőt szombat délelőttre időzítették – s 
a telt ház volt a legékesebb bizonyítéka a 
jó döntésnek. Persze, mivel a kategória 
egyre inkább feszegeti a verseny határait 
(Érsekújvárban és Füleken már külön, erre 
a célra létrehozott fesztivált is rendeznek), 
kérdés, meddig fér még meg, s ha igen, 
milyen feltételekkel a Tompika keretei 
között. Sokszor a belső játékszabályok is 
megannyi kérdést vetnek fel; saját vers, 
saját megzenésítés, vagy valami más? Igen 
nehéz helyzetben van a kategória zsűrije 

(az idén Tóth Árpád, Dinnyés József, 
Zsapka Attila), akiknek a népzenei jellegű 
feldolgozástól (az idén a Pósfa zenekar Pe-
tőfi-átirata vitte el az első helyet) a rockos 
hangulaton át (Farkas Melinda) a dal-
lamos, slágergyanús változatig (a Tompa 
virágai Bettes István versét énekelték 
meg), mintha a körtét kellene az áfonyával 
összehasonlítaniuk. Ebben a kategóriában 
indult a hazai Balog József is, aki az amúgy, 
sajnos, kevés létszámú roma versenyzők 
számát gyarapította, másrészt bizonyságot 
tett afelől, hogy a speciális alapiskolából 
is el lehet jutni egy országos megméret-
tetésre. Igaz, ehhez olyan fanatikus peda-
gógus is szükségeltetik, mint Páko Mária.     

A lírai színpadok kategóriája egy 
ideig nem igazán találta a saját hangját, 
sokan azt hitték, hogy versek csoportos 
elszavalásáról van csupán szó. Az utóbbi 
években nagyot fordult a világ a kategória 
körül, s az idén pár kivételes előadást is 
láthattunk. Weöres-centenárium lévén a 
Rimaszombatba eljutott hét csoport közül 

négy csoport is Weöres-szövegeket dol-
gozott fel, közülük került ki a győztes, a 
Bodon Andrea vezette kassai KGSzT, akik 
a költő verseit ültették át igen szellemesen, 
megannyi játék kíséretében a színpadra, 
de Weöres-verseit láttatta a  szenci Pitypa-
latty és a dunaszerdahelyi Hop-art is, míg 
a szintén dunaszerdahelyi Heveskéktől a 
Psycho kétszemélyes változatát láthattuk. 
A deáki Deszka Kisszínpad, Bergendi 
Barnabás rendezésében, Varró Dániel Túl 
a Maszat-hegyen című posztmodern me-
séjéhez nyúlt, a maradék két csapat pedig 
saját kamaszkori problémáikba nyújtott 
bepillantást. A szintén Bergendi Barnabás 
rendezte TsízióHrisztov Tamás Kamaftu, 
a cigány-magyar együttélés problémáit 
is vizsgáló regényét, míg a Pekárovics 
Marianna és Dinó Benjámin által rende-
zett királyhelmeci Sycorax Szászi Zoltán 
Kamasz című képregényét ültette át lírai 
színpadra.   „Őszintén szólva diszkvalifi-
kálhattuk volna őket, mert nem is annyira 
lírai színpad volt, inkább klasszikus, gro-
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teszk színház” – mondta a Kamafturól a 
zsűri elnöke, Kiss Péntek József (társai: 
Forgács Miklós és Bárdos Ágnes), s szavai 
újfent igazolják, a kategória még tényleg a 
kialakulás stádiumában van.

Soha rosszabb színvonalat, gazdagabb 
műválasztást! – írhatnám le a IV. és V. ka-
tegóriáról, ahol békésen megfért egymás 
mellett Háy János, Parti Nagy Lajos, Jókai 
Anna, Dsida Jenő, a megunhatatlan Pi-
linszky és Reményik Sándor is. De persze 
John Donne, Arany János és Márai is. 
Pár éve a szervezők már megpróbálták 
– sikerrel – bevonni az egyetemistákat, 
aztán némi kihagyás után ismét egyetemi 
fordulót rendeztek Komáromban, s a fel-
nőttek mezőnye a többszörösére duzzadt. 
Elfért benne az egyetemista, de a szinte 
már nyugdíjaskorú versenyző is. A IV. ka-
tegóriából éppen csak kikopott komáromi 
egyetemisták vitték a prímet, Zsidek Pál, 
Habodász István, Csicsó Tamás az idén 
is bizonyította, nem véletlenül taroltak 
az elmúlt években a középiskolások kate-
góriájában. S lehetett egymástól tanulni. 
Tavaly Szurcsik Ádám Parti Nagy Lajos: 
Az étkezés ártalmasságáról című művének 
egyik részletével nyert, az idén Németh 
Marco és Demko András is ebből a műből 
választott – ez utóbbi messze túlmutatva 
eddigi önmagán.

A zsűri (Czajlik József, Rák Viki, 
Benkő Géza, Wiegmann Alfréd) kellő 
megfontoltsággal nem az előadott mű-
veket, hanem az előadókat értékelte, így a 
prózában Dóczi Henrietta Jókai Anna: A 
gyermek imája, míg a versben Podhradská 
Lea József Attila: Levegőt című művével lett 
a befutó. Ez utóbbi e sorok írója számára a 
fesztivál legnagyobb élményét jelentette, 
már csak a józsefattilai szöveg félelmetesen 
aktuális áthallásai miatt is.  Ebben a kate-
góriában indult az a bronzsávot szerzett 
Cséplő Cintia is, aki a verseny végeztével 
megkongatta a lélekharangot, mondván a 
versenyen elsősorban a protekcionizmus, 
a korrupció és az obszcenitás érvényesült 
a magyar nyelv rovására. Nos, a bírálat 
szerzője valószínűleg nincs tisztában 
azzal, hogy a nyelv állandóan változásban 
van, lüktet, s valaha Shakespeare szövegei 
legalább annyira maiak és durvák voltak, 
mint Keresztúri Tibor, Háy János vagy 
Parti Nagy Lajos írásai. Sajnos, a jelenlegi 
magyar megosztottság (ún. népiek és ur-
bánusok között) bevette magát hozzánk 
is, de az vesse az első követ az ún. obszcén 
szövegeket mondókra, aki Reményik és 
Wass Albert mormolása mellett nem ká-
romkodta el még magát. Ha akad ilyen, 
akkor jelentkezzen, kárpótolni fogjuk. 

A IV. kategóriában a komáromi Selye 
János Gimnázium diákjai taroltak, de való-
színűleg jó néhányukkal találkozunk majd  

a színi pályán. A már most Kaszás At-
tila-díjas Szurcsik Ádám vagy Untermayer 
Tamás Háy János, illetve Závada Péter 
szövegével nemcsak szavalói, hanem elő-
adói képességeit is megmutatta, s még 
azt is elnézzük nekik, hogy egyesek sze-
rint, úgymond, tiszteletlenül viselkedtek 
mások előadása közben. Végigülvén a ver-
senyt, mindezt nem tapasztaltam. Ahogy 
az előző évekkel ellentétben sokkal vál-
tozatosabb volt a legkisebbek mezőnye is 
(itt a zsűriben Benes Tarr Csilla, ifj. Ha-
vasi Péter, Lutter Imre, Kövesdi Károly, ill. 
Tóth Zsóka, Csémy Éva, Nádasdi Péter és 
Ollé Erik foglalt helyet). Mintha az idén 
inkább a gyerekek választottak volna ma-
gukhoz közel álló szöveget, s ebbe belefért 
például a szerelem fokozatos megtalálása 
is, s külön öröm, hogy elmaradtak az ún. 
népszerű szövegek, s ismétlés is alig-alig 
akadt. Nem egy versenyző mind a versben, 
mind a prózában megmutatta magát, La-
katos Lili, Králik Máté vagy Szebellai Dá-
niel a sokszínű előadók közé tartozott, 
ahogy a IV. kategória versenyzői közül is 
nem egy résztvevővel találkoztunk a VI. 
vagy a VII. kategóriában.   

Érdekes megnézni a választott szerzők 
névsorát is. Az idén ugyan ismét Ka-
rinthy Frigyes volt a menő, de a járási ver-
senyeken már idejekorán kihullott Nóg-
rádi Gábor, s ha végignézzük a mezőnyt, 
soha ennyire színes nem volt még a szerzői 
paletta, mint most. Alig-alig ismétlődött 
egy-egy alkotás (Sánta Ferenc Sokan vol-
tunk és Móricz Árvácska című művének 
egy-egy részletét mondták például ketten), 
szép számmal voltak szlovákiai magyar al-
kotók (Duba Gyula, Kulcsár Tibor, Z. Né-
meth István, Koncsol László,  Zs. Nagy 
Lajos, Dávid Teréz), ahogy kortárs szerzők 
is egyre többen (a már említettek mellett 
szinte minden kategóriában Lackfi János, 
Bodnár Éva, Rakovszky Zsuzsa, Juhász Fe-
renc, Szabó T. Anna), ahogy nem hiányoz-
hattak a népmesék sem (igen emlékezetes 
marad Bari Kamilla erotikus meséje). 

Az idei év további nagy pozitívuma 
(s ez itt egyértelműen a reklám helye), 
hogy a Magyar Interaktív Televízió fel-
vette az egész versenyt, így otthon, ha van 
több napnyi ideje, mindenki végignézheti 
és kielemezheti szinte az összes verseny-
produkciót. Nincs mit szégyellnünk rajta, 
sőt ha van valami a Felvidéken, akkor a 
Tompika az, amelyre nagyon büszkék le-
hetünk. 

Táviratilag ennyi. A Tompika köszöni 
szépen, jól elvan korrupció, protekci-
onizmus nélkül is (a segítőkezet viszont 
elvárva), s jövőre is szeretettel vár min-
denkit. Cséplő Cintiát is.

Juhász Dósa János 
(Gecse Attila felvételei)
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Kategória Helyezés Név

I. vers 1 Bukovský Dorottya (Deáki)

2 Jelen Jázmin (Komárom)

3 Horváth Zenkő Veronika 
(Felsőszeli)

*legsikeresebb előadó Gál Ádám Vajk (Hetény)

zsűri különdíja Varga Nóra (Diósförgepatony)

próza 1 Naňo Nimród (Marcelháza)

2 Illés Dávid (Kassa)

3 Molnár Ibolya (Farnad)

zsűri különdíja Radványi Zsófia (Hidaskürt)

II. vers 1 Králik Máté (Komárom)

2 Gál Réka Ágota (Hetény)

3 Rigó Terézia (Vásárút)

zsűri különdíja Holocsy Zsóka Zsófia (Szenc)

próza 1 Ürge Kristóf (Fél)

2 Kucman Kitti (Köbölkút)

3 Cserepes Zoltán (Nemesócsa)

zsűri különdíja Ürge Kristóf (Fél)

III. vers 1 Lakatos Lili (Komárom)

2 Renczés Zsófia (Deáki)

3 Karácsony Laura (Tallós)

*legsikeresebb előadó Lakatos Lili (Komárom)

próza 1 Köles Bence (Nyárasd)

2 Lakatos Lili (Komárom)

3 Bari Kamilla (Fülek)

zsűri különdíja Moravcsík Kinga (Szentpéter)

Kategória Helyezés Név

IV. vers 1 Untermayer Tamás (Komárom)

2 Nagy Emese (Kassa)

3 Kálosi Zsófia (Komárom)

zsűri különdíja Kelemen Petra (Komárom)

próza 1 Szurcsík Ádám (Komárom)

2 Melecsky Kristóf (Komárom)

3 Horváth Barbara (Komárom)

zsűri különdíja Hernandez Franco Vivien 
(Komárom)

V. vers 1 Podhradská Lea 
(Dunaszerdahely)

2 Kerepesi Igor (Gömörhorka)

3 Mgr. Orlovský Erzsébet (Kistárkány)

próza 1 Dóczi Henrietta (Kiskövesd)

2 Hipik Júlia (Bél Mátyás Egyetem)

3 Demko András (Nagyida)

VI. énekelt
versek

1 Pósfa zenekar (Pósfa-Gelle)

2 Gardenő Klaudia és Góra Zoltán 
duó (Garamkövesd)

3 Tompa virágai (Rimaszombat)

zsűri különdíja Zekeres Együttes (Szepsi)

VII. lírai 
szín-
padok

1 A KGSzT Lírai Színpada (Kassa)

2 Tsízió (Galánta)

3 Pitypalatty (Szenc)

*legsikeresebb előadó Sycorax (Királyhelmec)

zsűri különdíja Hop-art (Dunaszerdahely)

* Hazai szerző művét mondó legsikeresebb előadó

A XXII. Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny eredményei: 

 n  Köles Bence,  
III. kategória, próza, 1. helyezett

 n Ürge Kristóf,  
II. kategória, próza, 1. helyezett

 n Bukovský Dorottya,  
I. kategória, vers, 1.helyezett
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Májusi reggel van, ébredeznek a madarak, 
a napocska lustán engedi szét sugarait a vi-
lágra. Felsőszeli fő utcáján a szokásosnál több 
személyautó áll meg az iskola előtt. A kapunál 
két piros szoknyás, fehér blúzos lány várja a 
vendégeket, akiket majd bekísérnek a díszbe 
öltöztetett épületbe. 

Ünnep van a Széchenyi István MTNY 
Alapiskolában, ugyanis ismét megrendezésre 
kerül a már hagyományosnak mondható regi-
onális népdalverseny, mely egy zsigárdi gyűj-
tésű népdalról kapta a nevét.

Az új épület folyosóján van a regiszt-
ráció, az asztal fölött a versenyt jelképező két 
dalosmadár a címadó dalt csicsergi: „Csilla-
goknak teremtője...”

A lányok fogadják a versenyzőket és kísé-
rőiket, megtörténik a sorrendi számok kihú-
zása, majd felkapcsolják a ruhájukra a csinos 
kitűzőket, korcsoportonként más-más színűt. 
Ezután mindenkit bevezetnek az öltözőkbe, 
ahol előkészülnek a versenyhez.

Míg a zsűri megbeszélést tart, a gyerekek 
beénekelnek, közben felsorakozik az iskola 
gyermekkara is, hogy a megnyitón köszöntse 
a dalosokat.

A teremben mindenki izgatottan várja a 
megnyitót. Végül 9 órakor László Ildikó, az 
iskola igazgatója köszönti a vendégeket, Pék 
Lászlót, az SZMPSZ elnökét, Écsi Gyöngyit, a 
zsűri elnökét, valamint a zsűritagokat: Balogh 
Csabát, Fülöp Leonát, Császár Magdolnát, 
Kiss Csillát és Simkó Máriát, valamint az ösz-
szes versenyzőt és kísérőiket.

Ekkor közösen eléneklik a Csillagoknak 
teremtője kezdetű népdalt, majd az énekkar 
mátyusföldi dalokkal köszönti a résztvevőket. 
Mivel 46 versenyző érkezett 12 községből, két 
zsűri dolgozik, hogy gördülékenyen folyjon a 
verseny. Lassan elcsendesedik a terem, s a sor-
rend alapján kiáll az első énekes. Majd a má-
sodik, harmadik. Egyik népdalcsokor szebb 
mint a másik. A lányok ruhája is szemet gyö-
nyörködtető. Igaz, a felhívásban is megjelent, 
hogy díjazzák az eredetiséget a ruhában is.

Tíz óra körül kis szünet következik, a III. 
kategória már végzett, hamarosan az első is 
befejezi, ekkor mindenkit meghívnak kis fris-
sítőre, tízóraira a szomszéd terembe. Édes és 
sós kalácsok, pogácsák várják a vendégeket, 
megelevenedik a hangulat, felengednek a 
versenyzők, főleg azok, akik már szerepeltek. 
Ismerősöket köszöntenek, tavalyi verseny-
társakra lelnek a tömegben. A kollégák is 
beszélgetnek, véleményt mondanak, örülnek, 
hogy ismét találkozhatnak. Ám a zsűri szólítja 
a II. kategóriát, folytatódik a verseny. A kicsik 
viszont maradhatnak, számukra az aszta-
loknál sok érdekes kézműves-foglalkozásra 
nyílik lehetőség. Szövés, nyaklánckészítés, 
karperecfonás, könyvjelző ragasztása stb. A 
nagylányok segítségével hamarosan csodás 
dolgok készülnek el. 

Ezalatt a versenyzők csengő hangja hal-
latszik a másik teremből. A felvidéki tájegy-
ségekről származó dallamok simogatják a 
hallgatóság szívét, de főleg a zsűriét, akinek 
tavalyi döntése alapján minden iskola meg-
kapta az ajánlott és felhasználható dalgyűjte-
mények listáját. Ez a segítség sokat lendített 
a felkészülésben. A dalok változatosak, sok 
eddig kevésbé ismert dal kerül előadásra, sőt 
köszöntők és balladák is.  A pedagógusok va-
lóban körültekintően válogattak az anyagban.

A verseny után a zsűri elvonul összegezni 
a pontokat, a gyerekek pedig kedvükre szó-
rakozhatnak, kézműveskedhetnek. Majd az 
ebéd következik. Míg a tanácskozás folyik, 
a gyerekek türelmesen várják a döntést. A 
szervezők nevében Mészáros Magdolna meg-
énekelteti őket, hogy gyorsabban teljen az 
idő. Hatalmas kórus szólal meg, szinte kínálja 
magát a kánonéneklésre. Így kerül sor a Ko-
máromi kisleány, az A jó lovas katonának, a 
Csínom Palkó, a Kispiricsi faluvégen és még 
számos más gyerekdalra is. Végre megjelenik a 
zsűri, az igazgatónő behozza az ajándékokat, 
okleveleket, Écsi Gyöngyi pedig értékeli a 
hallottakat. Elismeréssel szól a gyerekek telje-
sítményéről, a szép énekekről, elragadtatással 
beszél a népdal fontosságáról és arról, milyen 
jó érzés hallani a gyerekek énekét. Ezután szó-
lítja a legkisebbeket, kiosztja az okleveleket, 
az igazgatónő pedig átadja az ajándékokat. 
Ezúttal minden résztvevő a verseny logójával 
díszített tolltartót kap. Majd a helyezettekre 
kerül sor. Az apróságok megilletődve állnak a 
többiek előtt, s még kapnak egy-egy gyönyörű 
mese-CD-t Écsi Gyöngyi tolmácsolásában.

Az értékelés végén Balogh Csaba ismét 
éneklésre buzdítja a jelenlevőket, először a 
címadó dal hangzik el, majd egy meglepetés 
következik. Eléneklik az Úgy tetszik, hogy jó 
helyen vagyunk itt, úgy tetszik, hogy máskor is 
voltunk itt... szövegű dalt, mely igazi elismerés 
a résztvevőktől. Ebből és a vidám hangulatból 
a szervezők leszűrhetik a tanulságot: él még a 
népdal, csak kell lennie egy olyan fórumnak, 
ahol a gyerekek megcsillogtathatják tudá-
sukat. Sikerélményhez juthatnak, s örömet 
szerezhetnek másoknak és saját maguknak is.

Lassan elbúcsúznak a vendégek, a kéz-
szorítások, a kedves köszönetek azt sugallják, 
hogy szívesen jönnének jövőre is. Ezért az 
igazgatónő a zárszavában mindenkit arra 
buzdít, hogy találkozhassunk egy év múlva is.  
Mi meg addig fohászkodva mondjuk:

Csillagoknak teremtője, vigyázz minden 
emberekre, Árvákra és özvegyekre, éjjel bolygó 
legényekre!

Mészáros Magdolna

„Csillagoknak teremtője...” 2013 Eredmények:

I. korcsoport
I. hely:  Varga Lilla, Alsószeli
II. hely:  Bukovsky Dorottya, Deáki
III. hely: Gomez Laura, Deáki

Dicséret: Lenart Dóra, Felsőszeli

II. korcsoport
I. hely:  Horváth Damián, Galánta
 Uzsák Judit, Perbete
II. hely:  Deme Attila  Ógyalla
 
Kovács Amalie, Jóka
III. hely: Katona Zsófia, Feketenyék
 Basternák Nikoletta, Perbete

Dicséret: 
Fülöp Réka, Zsigárd  
 – a kiváló dalválasztásért
Takáč  Szimonetta, Zsigárd  
 –  a kiváló dalválasztásért
Molnár Zsófia, Felsőszeli  
 – a határozott kiállású éneklésért
A viseletért:  Árva Evelyn és Horváth Edina, Fél

 n A II. kategória nyertesei

 n A III. kategória győztesei

III. korcsoport
I. hely:  Pastorek Cynthia Éva, Ógyalla
 Žiaček Margaréta, Zsigárd
II. hely:  Kiss Flóra Virág, Felsőszeli
III. hely:  Takács Vivien, Deáki

A nyerteseknek gratulálunk és további szép 
énekesi sikereket kívánunk!

Pedagógusfórum  n  Rendezvényeink
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Szlovákiában a tehetségek gondozása 
gazdag hagyományokra tekint vissza. A 
magyar alap- és középiskolákban magas 
színvonalú az oktató-nevelő folyamat, 
diákjaink sikerei a hazai és a nemzetközi 
versenyeken számottevőek. Eredményeink 
mérhetőek és kimutathatóak. 

 A Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége fennállása óta jelentős 
szerepet vállalt a magyar iskolákban folyó 
munka segítésében, ösztönzésében. Kez-
deményezésére több mint két éve, 2011. 
január 18-án megalakult a Felvidéki Te-
hetségsegítő Tanács, mely a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége eddigi 
tehetségsegítő tevékenységére és a Tehet-
ségsegítő Tanács társalapításában részt-
vevő Tehetségpontok addigi eredményeire 
épült.

Tevékenységébe a szlovákiai magyar 
pedagógusok mellett más szakembereket 
és támogatókat is bekapcsoltak, akik mun-
kájuk során olyan tanítási-tanulási stra-
tégiákat alkalmaznak, melyek túllépnek 
a hagyományos oktatás keretein, ezáltal 
hatékonyan segítik a tehetséggondozó 
munka megvalósulását. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége jogi személyként, befogadó 
szervezetként jelentős szerepet vállal a 
munka koordinálásában, illetve a Felvi-
déki Tehetségsegítő Tanács működési fel-
tételeinek biztosításában. 

Tanácsunk aktív részt vállal a buda-
pesti Nemzeti Tehetségsegítő Tanács mun-
kájában. Tagjaink részt vesznek a Nemzeti 
Tehetségsegítő Tanács rendezvényein, 
konferenciáin, szakmai összejövetelein, 
tapasztalataikat rendszeres találkozások 
alkalmával osztják meg egymással, erő-
sítve ezáltal az együttműködést. 

Fontosnak tartjuk a szlovákiai magyar 
mentorhálózat (Tehetségbarátok köre) 
kialakítását is. Ösztönözni szeretnénk pe-
dagógusaink részvételét a hazai és a nem-
zetközi tehetséggondozó programokban. 
Segíteni szeretnénk diákjainkat, hogy sike-
resen mérettessék meg magukat a legszéle-
sebb körű versenyeken, ahol kamatoztatni 
tudják kibontakozó tehetségüket. 

A Felvidéki Tehetségsegítő  
Tanács alapító tagjai

l Katona Mihály Alapiskola, Búcs
l Kodály Zoltán Alapiskola, 

Dunaszerdahely
l Magán Szabadidőközpont, 

Dunaszerdahely
l Magyar Tannyelvű Magán Szakközép-

iskola, Gúta
l MTNY Alapiskola, Lakszakállas
l Rákóczi Ferenc Alapiskola, Gúta
l Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási 

és Közművelődési Egyesület, Ko-
márom

l Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Regionális Pedagógiai 
Központ, Galánta

l Zobor, KFE KETK, Nyitra

Elnök: Pék László
Alelnök: Szanyi Mária
Titkár: Bagita Judit

A Felvidéki Tehetségsegítő 
Tanács 2013-as évre vonatkozó 
főbb tervei: 

A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
fennállása során mind több olyan ren-
dezvényre, megmérettetésre, kiállításra, 
bemutatóra került sor, ahol a tehetséges 
diákok pályamunkáikkal mutatkoztak 
be. Az alapiskolák felső tagozatos tanulói 
és a középiskolás diákok szakmailag 
igényes gyűjtéseikkel, kísérletekre épülő 
kutatómunkákkal mutatkoznak be a tár-
sadalomtudomány, a természettudomány 
vagy a műszaki tudományok területén. A 
képzőművészeti alkotásokból létrejött ki-
állítások, a diákok irodalmi próbálkozásai 
is bizonyítékai ennek a tevékenységnek. 
Fontosnak tartjuk, hogy maradandó for-
mában bemutassuk ennek a munkának az 
eredményeit. Egyik legfontosabb célunk a 
2013-as évre egy, a tehetségsegítés során 
született diákpályamunkákat bemutató 
kiadvány megjelentetése lesz. 

Tanácsunk ebben az évben több hely-
színen, országos szinten koordinált, tudo-
mányokat népszerűsítő tehetségnapokat 
szervez, sikeres diákok bevonásával. Az 
élményszerűségre épülő tehetségnapok 

A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
munkájáról, terveiről

az év második negyedéve folyamán való-
sulnak meg több helyszínen. Kísérletekkel, 
gyakorlati foglalkozásokkal, előadásokkal 
bemutatkoznak hazai és magyarországi 
egyetemek, kutatóműhelyek, innovációs 
és élményközpontok munkatársai. 

Szakmai támogatást nyújtunk tagjaink 
tehetségnapjainak szervezésében is. A 
tehetségnapok programja nagyon válto-
zatos, felöleli a tehetséggondozó munka 
szinte minden apró részletét. A tehetség-
napok a Tehetségpontok éves munkájának 
a kicsúcsosodását jelentik. Ekkor prezen-
tálják elért eredményeiket, gyakran part-
nereikkel karöltve.  

A Felvidéki Tehetséggondozó Tanács 
évente közel tíz országos tanulmányi 
verseny szervezésében vállal szerepet 
(TUDOK, Kincskeresők, Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny, a Sajó Károly 
természet- és környezetvédelmi csapatver-
seny, a Nagy Károly Matematikai Napok, 
képzőművészeti, földrajzi, irodalmi és 
sportversenyek regionális és országos 
fordulói), illetve az iskolákat segítve társ-
szervezőként támogatja és szervezésileg 
segítve, további 4–5 országos verseny 
megvalósulását. Ugyancsak támogatja a 
felvidéki versenyek győzteseinek eljutását 
a magyarországi és a kárpát-medencei di-
ákversenyekre is. 

Távlati célként tartalmas diáktáborok, 
tanároknak szánt szakelőadások és ki-
állítások, sportesemények szervezését is 
kitűztük.  Mindezek megvalósításához új 
partnereket is szívesen látunk.

A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács so-
raiba való felvételt kérheti a Szlovákiában 
működő Tehetségpontok bármelyike. A 
felvételről a Tanács a kérelem beérkezése 
utáni következő rendes ülésén dönt. 

Terveink között szerepel további Te-
matikus Tanácsok, Tehetségpontok, Te-
hetséggondozó műhelyek létrehozásának 
ösztönzése, a tehetségsegítő adatbázis 
aktualizálása is. 

Az érdeklődők bővebb információt a 
www.tehetsegpont.hu oldalon olvashatnak 
a Tehetséggondozó műhely létrehozásának 
feltételeiről. 

Bagita Judit  
a Felvidéki Tehetséggondozó Tanács titkára

Tehetséggondozás  n  Pedagógusfórum 
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Idén – 2013. április 22-től április 26-ig – hatodik alkalommal 
rendezte meg a búcsi Katona Mihály Alapiskola a madárles-tábort, 
melynek jelentősége abban rejlik, hogy iskolánk tanulói neves ma-
darászok és ornitológusok segítségével feltérképezik falunk madár-
világát. A programban részt venni kívánó tanulóknak pályamunkát 
kell készíteniük. Ebben a tanévben 38 tanuló készített plakátot vagy 
írt verset, novellát a következő témakörökben: 

k Az év madara 2013-ban Magyarországon, a gyurgyalag 
k Az év madara 2013-ban Szlovákiában, a molnárfecske 
k Barna ásóbéka – az év kétéltűje 2013-ban 
k Kedvenc madaram – szabad téma 
k A világűr az én szememmel 
k Saját vers, elbeszélés, novella madarakról vagy csillagászatról

A tanulók munkája itt azonban még nem ért véget, hiszen a 
tábor folyamán – mind a terepen, mind az előadások alatt – jegyze-
teket, feljegyzéseket írtak, melyekből később beszámolót készítettek.

Az eltelt egy hét alatt a diákok sok mindent megtanultak, sok 
mindennel megismerkedtek. Megtanulták, hogy a természetet, az 
erdőt, a madarakat óvni, védeni kell. Megtapasztalták, hogy nem 
minden madár veréb, hanem vannak gyönyörű színes tollazatú ma-
daraink, mint pl. a citromsármány, a kenderike és a tengelic. Vannak 
ragadozó madaraink: a barna rétihéja, az egerészölyv, a karvaly, vízi 
madaraink: a szárcsa, a bütykös hattyú, a szürke gém, és néha igen 
ritka, ezen a területen egyáltalán nem honos madárfajok is, mint az 
idei tábor különlegessége: a rétisas. Akik már ötödik, hatodik alka-
lommal vettek részt a táborban, izgatottan kerestek fel egy-egy – az 
előző évekből ismert – fészket bokrok alján, fák tetején. Így fedezték 
fel az egerészölyv fészkét az Oláh-erdőben, és örömmel állapították 
meg, hogy madarunk idén is ott költ. 

Az egyhetes tábor első napja – április 22. – egybeesett a Föld 
napjával, így délelőtt szemetet gyűjtöttünk a faluban és az iskola 
környékén. Délután Győző Andrea igazgatónő hivatalosan is meg-
nyitotta a VI. Madárles és csillagászati tábort.. A résztvevők az is-
kola galériájában megtekinthették a tanulók kiállított pályamun-
káit. Köszöntöttük magyarországi vendégeinket is, akik egész héten 
velünk voltak: Katona Mihály kunszentmártoni madármegfigyelőt, 
madártudóst, a Magyar Madártani Intézet munkatársát, Lukács 
Ágnes földrajztanárt Budapestről és Kovács Károly kunszentmártoni 
amatőr csillagászt. 

A tábor alkalmával szinte minden évben teszünk egy nagyobb 
túrát környékünkön. Voltunk Köbölkúton a Párizsi mocsaraknál, 
amely a vízimadarak nemzetközileg is jelentős fészkelőhelye, tanul-
mányoztuk a Zsitva és a Duna-part madárvilágát, az idei cél pedig a 
Kovácspataki-hegyek, más néven a Helembai-hegység volt, melynek  
domináns hegytetője a 388 m magas Burda. A tanösvény madár- és 
állatvilágát Gúgh János ornitológus, a Szlovák Ornitológiai Intézet 
munkatársa mutatta be, aki szintén állandó vendége táborainknak. 
Az érdekesnél érdekesebb madarakon kívül – darázsölyv, parlagi 
sas, csilpcsalpfüzike, fekete gólya – láttunk zöld gyíkot, pocsolyában 
úszkáló vöröshasú unkát, és ritka növényeket: kökörcsint, fehérvi-
rágú csalánt, törpe liliomot. Mire visszaértünk a kiindulóhelyhez, az 
oda-vissza 6 km-es út után kellemesen elfáradtunk, de a csodálatos 
madárdaltól zengő erdő mindenért kárpótolt bennünket. Rengeteg 
madárfajt sikerült megfigyelnünk, köszönhető ez a gyerekek érdek-
lődésének és viselkedésének, ugyanis olyan csöndben voltak, hogy az 
erdő nyugalmát egyáltalán nem zavarták meg.

A délutáni előadáson, amely már az iskola galériájában zajlott, 
Gúgh János barátunk a gólyák utazásáról tartott érdekes előadást. A 
magyar és a szlovák madártani intézet munkatársai egy közös pro-
jekt kapcsán három gólya vonulási útját követték nyomon. Ezáltal 
rengeteg új információra derült fény repülési szokásaikatt illetően. 
Íme, egy érdekes tény: a gólya naponta képes több mint 400 km-t 
repülni. Ornitológus szakemberünk után az esti előadó Katona Mi-
hály madártudós volt, aki már hatodik éve figyeli és jegyzi a Búcson 
előforduló, fészkelő és visszatérő madarakat. Búcs madárvilága és 
érdekes madarai című, két estét betöltő előadását szájtátva hall-
gatták kicsik és nagyok, hiszen azokról a madarakról, madárfajokról 
beszélt, amelyeket közösen figyelt meg az elmúlt évek résztvevőivel, 
és amelyekről Misi bácsi könyvet készül kiadni.

Szerdán korán kezdtünk. Hét órakor, távcsövekkel felszerelkezve, 
Misi bácsi és a tábor főszervezője, Csákvári Zoltán biológiatanár ve-
zetésével indultunk a faluba, hogy megfigyelhessük házunk, kertünk, 
udvarunk tájékán élő, fészkelő madarainkat. Mindenki időben ott 
volt a gyülekezőhelyen, hiszen a madárles résztvevői tudják, hogy 
ha sokfajta madarat akarnak látni és hallani, akkor korán reggel vagy 
késő délután kell útnak indulni. Másrészt viszont 10 órára vissza kel-
lett érnünk az iskolába, ugyanis kezdődött Bucz Veronika, a Duna 
Menti Múzeum ornitológusa fecskékről tartott előadása 2013 a 
fecskék éve – Fecskék gyűrűzése és vonulásuk címmel. 

Megfigyelni nemcsak a madarakat lehet, hanem az időjárást is, 
melynek szakértője, Reisz András meteorológus a madárles hetében 
tudott eljönni Búcsra, így ő lett a hét „szrátvendége”. A megfigye-
léstől az előrejelzésig címmel mutatta be a meteorológus munkáját. 
Egy kellemes, széles látókörű, tájékozott és igen közvetlen fiatalem-
bert ismerhettünk meg benne, aki „teljesen másképpen néz ki, mint 
a tévében”. Megtudhattuk tőle – az időjáráson kívül – azt is, hogy 
nagy szerelmese a mozdonyoknak, a vonatoknak, imádja hallgatni a 
kerekek zakatolását.

Meteorológus ide vagy oda, sajnos, az ég estére beborult, így Ko-
vács Károly csak az előadását tarthatta meg Égi vándorok címmel az 
üstökösökről, csillagokról, bolygókról, az égbolt vizsgálata elmaradt. 
Nem úgy csütörtökön, amikor a búcsi Pinceúton a helyi amatőr csil-
lagászokkal – és Karesszal együtt – megláthattuk az ég csodáit: a 
Holdat, a Vénuszt, a Marsot, a Jupitert és a Szaturnuszt. És ha már 
csütörtöknél vagyunk: megint korán indult a nap. A falu szélén lévő 
Oláh-erdőbe mentünk, ami egy igazi madárparadicsom, rengeteg 

Madárles- és csillagászati tábor Búcson
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madárfaj található itt: stiglinc, sárgarigó, barátposzáta, vadgerle, tö-
visszúró gébics, erdei pinty. A túrát ismét Katona Mihály és Csákvári 
Zoltán vezette.

Kora délután az iskolában Sándor Csaba erdészmérnök a raga-
dozó madarak viselkedéséről beszélt, majd előadása után kimentünk 
az ún. Hárommétereshez (tó) és a Kerekfüzesbe. Itt láttunk rétisast. 
Valószínűleg csak átvonulóban volt errefelé, és megpihent a tó mel-
lett. 

Az esti előadás újra a csillagászaté volt. Nagy László, esztergomi 
fizikatanár arról beszélt, hogy vajon vezethette-e a napkeleti böl-
cseket fényes csillag – Betlehemi csillag – Jézushoz? A válasz: igen, 
ugyanis egy olyan csodálatos és ritka égi jelenségről volt szó, amikor 
a Halak csillagképében – a születés jelében – együtt állt a Jupiter és 
a Szaturnusz.

A madárles- és csillagászati tábor hivatalos befejezésére csütör-
tökön este, a tóparton került sor, ahol szülőkkel, gyerekekkel kö-
zösen tábortüzet gyújtottunk. Mivel az időjárás kegyes volt hoz-
zánk, a szalonnasütés mellett ki-ki kedvére vizsgálgathatta Kovács 
Karesz amatőr csillagászbarátaival együtt a tisztán ragyogó éjszakai 
égboltot.

Pénteken, kora reggel a madármegfigyelők lelkes kis csapatával 
még szemügyre vettük a tópart vízimadarait: a bütykös hattyút, 
szürke gémet, kárókatonát, szárcsát, tőkés récét, majd siettünk vissza 
az iskolába, ahol Lukács Ágnes már várta a vetélkedni kívánó tanu-
lókat természetvédelmi, földrajzi és madártani kérdésekkel. A já-
tékos és szórakoztató versenyen a tanulók jól érezték magukat, és 
örömmel fogadták Ági néni ajándékait: kulcstartót, kitűzőket, tol-
lakat, matricákat, sapkákat – természetesen mindegyik madarakkal 
díszítve.

Tanárnak, tanulónak egyaránt sűrű és fárasztó volt a madárles-
tábor hete, mégis mindenki örömmel gondolt vissza az eltelt na-
pokra, eseményekre. Egyetlen negatív visszajelzést sem kaptunk, 
s egyetlen méltatlankodást sem hallottunk. A gyerekek munkája, 
teljesítménye igazán dicsérnivaló: a madárlesen résztvevő 38 ta-
nuló – hatévestől tizenöt évesig – minden egyes előadáson kivétel 
nélkül jelen volt. Figyeltek, írtak, rajzoltak és rengeteget kérdeztek. 
Ők azok, akik megtanulták, hogyan kell viselkedni egy előadáson, 
jegyzetet készíteni, kérdéseket feltenni, hogyan kell az erdő neszeire 
odafigyelni, életre szóló élményeket szerezni, szórakozva tanulni, ho-
gyan kell a természetet – minden egyes élőlényével együtt – védeni 
és tisztelni. Ezért bátran kijelenthetjük, hogy ez az egy hét „nem ta-
nulás” biológiából, földrajzból, honismeretből, regionális nevelésből 
többet adott a gyerekeknek, mint a heti 1 vagy 2 tanítási óra ugyan-
ezen tantárgyakból. És nem utolsósorban fontos annak tudata, hogy 
hozzájárultak falunk madárvilágának feltérképezéséhez, melyet kö-
szönhetnek/köszönhetünk kedves vendégeinknek, előadóinknak, 
barátainknak, akik önzetlenül, időt és fáradságot nem kímélve egy 
hétre Búcsra költöztek, hogy megismertessenek bennünket saját ott-
honunk, környezetünk madárvilágával, természeti és égi csodáival. 
Köszönet ezért Misi bácsinak, Karesznak és Áginak.

 Köszönet jár a tábor sikeréhez hozzájáruló tantestületnek 
és az iskola valamennyi alkalmazottjának, akik hol előadót fogadtak, 
hol vacsorát készítettek, hol a madárles tanulóira, hol pedig az is-
kolában maradt gyerekekere vigyáztak, hogy minden zökkenőmen-
tesen, az előzetes megbeszélések és tervek alapján történjen. Ezt a 
közös munkát és együttműködést tükrözi az idei, VI. Madárles- és 
csillagászati tábor eredményessége.

Csekes Ilona magyartanár 
a képek a szerző felvételei
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Alsólánc egy kis község a Kassai 
kerület Kassa-vidéki járásában, a 
Kelet-Szlovákiai Vasmű (most US Steel 
tulajdona) árnyékában. A vasműtől 
légvonalban alig több mint 10 km-re, 
a szlovák–magyar oszághatáron. A falu 
iskoláját mindössze 30 tanuló látogatja. 
2004 januárjától a Lánczy-kastélyban 
kapott helyet az óvodával együtt. A nem 
teljes szervezettségű intézmény három 
osztályos. Két helyiséget délelőtt az alap-
iskola tanulói és a speciális osztály felső 
tagozatos tanulói, délután pedig az alsó 
tagozatos tanulók birtokolják. A gyere-
kekkel három pedagógus és egy roma 
asszisztens foglalkozik.

A mentálisan sérült tanulókat a 
számukra készült tanterv szerint foglal-
koztatjuk. Sikeres az együttműködés a 
pedagógia-pszichológiai szaktanács-
adóval, valamint a speciális pedagógiai 
szaktanácsadóval.

Maximális kihasználtsággal bír az 
informatikai szaktanterem, mind a ta-
nulók, mind a pedagógusok részéről. A 
testnevelés és a mozgásfejlesztés napos 
időben az udvaron, az erre kijelölt he-
lyen, más esetben a kultúrházban tör-
ténik. Az iskola felszereltsége kitűnő, a 
vezetőség folyamatos korszerűsítésről is 
gondoskodik. A didaktikai és a kompen-
zációs segédeszközök felhasználására 
különösen nagy figyelmet fordítunk. A 
szlovák nyelvórán tárgyakat, növényeket, 
állatokat és különböző tevékenységeket 
ábrázoló kártyákat használunk. Alkalma-
zásuk sokrétű, elővesszük őket az új tan-
anyag elsajátításánál, valamint a gya-

korlás, az ismétlés és az értékelés során 
is. Az olvasást és az írást az osztályban 
elhelyezett nagyméretű képes ábécé se-
gíti. A matematikai műveleteket három-
dimenziós segédeszközökkel ábrázoljuk. 
A vizuális észlelést és a motorikus képes-
ségeket kirakós játékokkal és didaktikai 
társasjátékokkal támogatjuk. 

Az iskola helyi adottságai, valamint 
a tanulók szociális háttere sokban meg-
határozza és befolyásolja az intézmény 
arculatának alakulását és a nevelés-ok-
tatás eredményességét is. Elsősorban ál-
talános műveltséget megalapozó nevelés 
és oktatás folyik itt. Iskolánk mindennapi 
munkájában arra is törekszünk, hogy az 
egyenlő bánásmód elvének alkalmazá-
sával javítsunk a szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekek életesélyein, felzárkóz-
tassuk a kulturális hátrányokkal, tanulási 
nehézségekkel küzdő tanulókat. Fontos 
feladatunk, hogy a gyermekekben kiala-
kítsuk a kommunikáció helyes formáit 
és normáit, biztosítsuk a gyermekek szá-
mára az önmegismerés és önfejlesztés 
lehetőségét. Közös családi és iskolai 
nevelés eredményeképpen segítjük elő 
tanítványainkban az általános emberi 
értékek, társadalmi normák elsajátítását, 
azonosulást ezekkel az értékekkel.

Személyes felelősségen alapuló kör-
nyezetet védő-óvó szemléletre is neveljük 
tanulóinkat. Tanórán kívüli tevékeny-
ségek keretében az egyéni érdeklődési 
körnek megfelelően lehetőséget kínálunk 
a gyerekeknek. Tevékenységünket szol-
gáltatásnak tekintjük, ezt a társadalmi 
és partneri igényeknek megfelelően 

szeretetteljes légkörben végezzük. Arra 
törekszünk, hogy tanulóink harmonikus, 
kiegyensúlyozott, a felnőttek világában 
is boldogulni akaró emberekké váljanak. 
Mindezt felkészült, szakmailag igényes, 
megújulásra képes pedagógusokkal 
próbáljuk megvalósítani.

2007 óta biztosítottak iskolánkban 
az informatika oktatás feltételei. Egy 
tágas szakteremben 9 számítógép áll a 
tanulók rendelkezésére. Lehetőség van 
az Internet használatára is. Többfunkciós 
számítógépasztalok, mobilis székek te-
szik még kényelmesebbé a munkát. Lap-
topok és projektorok is segítséget nyúj-
tanak az informatika oktatás során, és 
színvonalasabbá, színesebbé tesszük 
használatukkal a többi tanórát is.

Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók 
olyan tudással gyarapodjanak, amely 
pozitívan befolyásolja majd az életminő-
ségüket. A számukra hasznos ismereteket 
úgy tehetjük közelebbivé, ha rávilágítunk 
az információk gyakorlati oldalára. Télen 
madáretetőt készítünk, tavasszal növé-
nyeket ültetünk és gondozunk, évente 
többször süteményt sütünk, kézimunká-
zunk, varrunk. A gyerekek nagyon élvezik 
ezeket a színes tevékenységeket. 

A víz világnapja alkalmából kísér-
letek segítségével mutattuk be, miként 
viselkedik a víz a gyakorlatban.  Érdekes 
ismeretterjesztő napokat is szoktunk tar-
tani. Egy teljes napot szántunk a romaság 
témára. A roma történelem fontosabb 
pillanataiból és a kultúra jellegzetes ele-
meiből egy valóban szórakoztató napot 
gyúrtunk össze, prezentációt készítettünk, 
roma zenét, ill. meséket hallgattunk. 
A Föld napján minden tanuló aktívan 
tevékenykedett. Képeket gyűjtöttünk, 
vágtunk, ragasztottunk, színeztünk, raj-
zoltunk, sokszínű kollázst és faliújságot 
készítettünk. A tej világnapján a tejter-
mékek jótékony hatásáról beszélgettünk 

Kisiskola az árnyékban
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a gyerekekkel. Ezen a napon a tej és a 
tejtermékek a tízórai és az ebéd alap-
anyagaként is jelentős szerepet kaptak.

A tanévet többféle rendezvény teszi 
színesebbé, amelyeket a tanulók nagy 
lelkesedéssel fogadnak. Az őszi szünet 
előtt megrendezésre kerül a Halloween 
ünnepség. A kedvünkre való programra 
lázasan készülünk, a kreatív jelmezek 
készítésében a gyerekek is részt vesznek. 
A másik hagyományos álarcos mulatsá-
gunk a farsangi bál. 

December elején ellátogat hozzánk 
a Mikulás. A gyerekek, természetesen, 
nem ölbe tett kézzel várják őt. Fejükre 
húzzák a piros Mikulás sapkát, egy kis 
segítséggel finom sütit készítenek, mesét 
néznek, és Mikulásváró dalokat éne-
kelnek.

A minden éven megrendezésre ke-
rülő karácsonyi műsor rendkívül nép-
szerű a gyerekek és a szülők körében is. 
Általában jelenettel, tánccal, dalokkal 
és versekkel készülünk. A tanulókat 
örömmel tölti el a felkészülés, nagyon 
várják a próbákat és magát a fellépést is. 
A műsor végén másodszor is eljön hoz-
zánk a Mikulás és átadja a gyerekeknek 
a karácsonyi csomagot. 

Anyák napja alkalmából is rendezünk 
műsort. A fellépés végén a gyerekek 
saját kezűleg készített ajándékokkal kö-
szönik meg az anyukák gondoskodását. 
Általában videofelvételt és sok fényképet 
készítünk. 

A tanév utolsó hónapja különösen 
eseménydús. Ilyenkor kerül megrende-
zésre a hagyományos sportnap, és a 
„Ki mit tud?”. A gyerekek szórakoztató 
versenyekben mérhetik össze az ere-
jüket. Gyakran ellátogatunk a település 
területén található halastóhoz is. Az 
osztálykirándulások alkalmával már 
voltunk moziban, meglátogattuk a kör-
nyék egyes nevezetességeit, mint például 
Jászót, Krasznahorkát, Betlért, Dobsinát, 
Rozsnyót, a Szepességet, Kassát és a tá-
volabbi Bajmócot is.

Bízunk abban, hogy a közös mun-
kánk, az aktívan eltöltött napok, hó-
napok, tanévek, a tanulók javára válnak 
és a felnőtt életükben képesek lesznek 
mindezt hasznosítani.

Kmeczkó Gabriella igazgatónő  
és a tantestület tagjai
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A két rangos életműdíj átvételekor mi-
lyen gondolatok ébredtek Önben a peda-
gógiai hivatás és a magyarság érdekében 
és a Csemadokban kifejtett kulturális 
tevékenység kapcsán?

Már eltelt néhány hét az ünnepélyes 
átadások óta, de még mindig zavarban 
vagyok, ha valaki rákérdez, esetleg gra-
tulál a díjakhoz, mert úgy érzem, én csak 
egy vagyok azok közül, akik tettek, dol-
goztak pedagógusként, népművelőként 
egy életen át; fél évszázadon keresztül hi-
vatástudattal, önzetlenül nemzeti közös-
ségünkért, megmaradásunkért. Éppen 
ezért meglepetés volt számomra, és 
természetesen nagyon nagy megtisztel-
tetés, hogy a nevem felkerült a díjazottak 
listájára. Nem tudom megmondani, hogy 
nekem melyik a kedvesebb, az értékesebb 
díj. A magyar oktatás Szlovákiában és a 
szlovákiai magyar kultúrélet számomra 
nagyon is elválaszthatatlan dolgot jelen-
tett a pályám kezdetén és még most is, 
mondhatnám úgy is: jelenünk és jövőnk 
zálogát láttam és látom benne. 

Meggyőződésem, hogy a szlová-
kiai magyar tanító nem állhat félre, ha 
a kulturális élet szervezéséről van szó. A 
másik oldalon pedig a kulturális élet sze-
replői, a magyar sajtó, könyvkiadás, nép-
művelés, könyvtárak, múzeumok, szín-
házak, kulturális szervezetek, kultúrát 
támogató alapítványok, hagyományokat 
megélő és továbbadó amatőr csoportok, 
énekkarok, táncosok, és sorolhatnám to-
vább, az iskolák nélkül csak félkarú óri-
ások lennének a maguk által végzett te-
vékenységben.  Hiszen iskoláink adják az 
utánpótlást, a jövendő közönséget, isko-
láink mai színvonalától nagyban függ jö-
vőbeni nemzeti közösségünk ereje, mi-
nősége. Ezért fordítva is igaz: aki a szlo-
vákiai magyar kultúra jobbításáért, meg-
tartásáért tesz, az iskoláinkért is dol-

gozik. Nemzetiségi létünk e két alappil-
lére elválaszthatatlan egymástól. Szá-
momra mindig elsődleges volt az is-
kola és azt körülvevő magyar kulturális 
élet kapcsolata.  Talán, mert ezt kaptam, 
kaptuk az ötvenes években, úgymond, 
hozományba. Amikor átvettem az el-
ismeréseket, akkor arra is gondoltam, 
hogy nemcsak az én munkám elismerése 
a díjak odaítélése, hanem egy tanítói ge-
nerációé is. 

Akkor kezdte pedagógiai pályáját, 
amikor a tanító még igazi fáklyaként lo-
boghatott egy-egy közösség életében, és 
amikor hiteles példakép tudott lenni 
mások számára. Mekkora volt ez a ki-
hívás, s mennyi belső elszántságot, lelki-
erőt, önfeláldozást követelt Öntől?

Tíz évvel az újonnan megnyílt első 
magyar tanítási nyelvű osztályok után, 
1959-ben kezdtem tanítani, amikor na-
gyon felemás volt a pedagógusok hely-
zete.  Egyrészt határtalan lelkesedés volt 
a pedagógusokban, tanulókban és szü-
lőkben, mondhatom úgy, hogy mindnyá-
junkban „égett a fáklya, a tűz”, hogy jó is-
kolánk legyen, hogy eredményeink le-
gyenek, sikeresek legyenek tanítványaink 
az életben, hogy a jogtalanság évei után 
az akkor már számunkra „határtalannak 
és tökéletesnek” tűnő jogokkal éljünk is.

De a politika állásától elvonatkoztatva 
volt egy másik, merem állítani a mai fi-
atal pedagógusok számára elképzelhe-
tetlen „autonómiája” az iskolának, me-
lyet a szülők és a tanítványaink bizalma, 
szeretete adott. Vegyesek volt a tantes-
tületek: tapasztalt pedagógusok (már 
akiket nem telepítettek 1947-ben Ma-
gyarországra vagy nem üldöztek Cseh-
országba), frissen képesítést szerzett fia-
talok, az úgynevezett „gyorstalpalókban” 
képesítést szerzett kollégák (akiket én 
mindig nagyra tartottam, hiszen áldozat-

Egy élet a magyar közösségért 
Beszélgetés Szabados Lászlóval

A Mátyusföldön okkal közismert alsószeli nyugdíjas pedagógus, Sza-
bados László az idén Csemadok Életműdíjban, majd nem sokkal később 
a SZMPSZ által adományozott Pedagógusi Életműdíjban részesült. E 
két magas rangú kitüntetés méltó elismerése annak a termékeny alko-
tómunkának, amely kezdetektől a felvidéki magyar közösségünk meg-
tartására irányul. A díjazottat főként eddigi pályafutásáról és jelenlegi 
tevékenységéről kérdeztük.

vállalásuk nélkül nem nyílhattak volna 
meg a magyar iskolák 1950-ben) és a pe-
dagógushiányt pótolandó képesítetlen 
tanerők szinte minden tantestületben ott 
voltak. Ennek ellenére az akkori szülők 
tisztelete, bizalma minden pedagógust 
érintett. Az iskola mértékadó tekintély 
volt akkoriban a község, a település szá-
mára.

Mindnyájunkat sarkallt, vezetett a 
szülők bizalma. Nem is emlékszem rá, 
hogy pályafutásom kezdetén előfordult 
volna, hogy szülő kioktató haraggal jött 
volna be az iskolába esetleges konfliktus 
tisztázására.  A kölcsönös megbecsülés 
volt a jellemző a szülő és pedagógus kap-
csolatában. 

Másrészt el kell azt is mondani, hogy 
fura élethelyzetbe voltak kényszerítve 
pályám kezdetén a pedagógusok. Nem 
beszélve arról, hogy „elhelyeztek” ben-
nünket, ahol három évet kellett leszol-
gálni, az iskola székhelyén lakni. Hiába 
voltam a szomszéd falu lakója, családi 
házunk az iskolától 18 percre volt kerék-
párral, hétközben az iskola által keresett 
albérletben kellett lakni, és ha szükséges 
volt hazamenni, csak igazgatói engedély-
lyel tehettük meg. No és albérlet ide, al-
bérlet oda, az akkor egy személyre kiutalt 
tüzelő (szén) mennyisége 80 kg volt, mi 
fűtési idényben reggeltől este tízig az is-
kolában tartózkodtunk. (Ott meleg volt.) 
Természetesen az is hihetetlennek tűnik 
a ma kezdő pedagógusának, hogy vál-
tott műszakban tanítottunk. Volt, hogy 
négy egymástól elég messze fekvő épü-
letben. (A szüneteket legtöbbször kerék-
páron töltöttük, hogy időben beérjünk 
a másik épületben kezdődő következő 
órára.) A fizetést nem is említem, arról a 
maiaknak is vannak a mieinkhez hasonló 
tapasztalataik.
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Mindezek ellenére az a meglátásom, 
hogy ma pedagógusi pályán maradni  na-
gyobb kihívás minden kezdő pedagógus 
számára mint számomra volt ezelőtt fél 
évszázaddal.

Visszatekintve életpályájára melyek 
voltak pályafutásának fordulópontjai?

1959-ben végeztem el a pozsonyi 
magyar pedagógiai szakközépiskolát 
(tanítóképzőt). A szakérettségi után 
Hidaskürtre helyeztek. Mivel az isko-
lának nem volt zeneszakosa, rajzosa és 
oroszra képesített pedagógusa, sőt tör-
ténészekből is hiány mutatkozott, a felső 
tagozaton kezdtem tanítani, s egészen 
1971-ig, míg felső tagozaton tanítottam, 
általában mindig a „hiányszakmáknak” 
voltam a specialistája. Az első évben pio-
nírvezető voltam, majd a tényleges kato-
naság után osztályt kaptam (pont ötven 
évvel ezelőtt. Nemrég volt velük a talál-
kozó, melynek hangulata számomra az 
idei év harmadik nagy elismerése volt.) A 
Magyar Tanítók Központi Énekkarának 
megalakulása után fellendült az ének-
kari mozgalom a magyar iskolákban. 
Mi is alakítottunk egy énekkart. Máig 
büszke vagyok a jól éneklő kürti, nyéki, 
vízkeleti gyerekekből összeálló, több 
mint hatvan tagot számláló énekkarra, 
melyet 1968-ig vezettem. Egy ideig az 
iskola leány-kézilabdacsapatának a ve-
zetői tisztét is betöltöttem. Közben újra 
pionírvezető lettem, sőt a járási pionírta-
nácsba is delegáltak a magyar iskolák pi-
onírvezetői. 

Hidaskürtön kezdtem a Csema-
dokban dolgozni. Éveken keresztül 
(1962–68) a szervezet titkára és néha 
mindenese voltam, 1964-től egy ifjú-
sági klubot működtettünk. Muzsikáltam 
esztrádműsorban, játszottam színda-
rabban, segítettem színdarabot betaní-
tani. 

Miután 1967-ben megházasodtam, 
és 1968-ban lehetőség nyílt arra, hogy 
állandó lakhelyünkön, a szülőfalumban, 
Felsőszeliben taníthassak, kértem áthe-
lyezésemet. Itt három évig szintén a felső 
tagozaton tanítottam. A felsőszeli isko-
lának akkor két jól működő énekkara 
volt. A nagyok kórusát vettem át érke-
zésem után, amivel sikerrel szerepeltünk 
az első Kodály-napokon. A labdarúgáson 
kívül az iskolai sport nem igazán dicse-
kedhetett sikerekkel. Kézilabdában és at-
létikában is fejlődtünk, sikereink voltak. 
Iskolai bajnokaink közül kerületi verse-
nyeken is szerepelhettek néhányan.

1971-ben azalsószeli 1-5. évfolyamú 
iskolában üresedés volt, s meghívást 
kaptam az alsószeliektől, hogy szolgálati 
lakás biztosítása mellett foglaljam el a 
megüresedett státuszt, azzal a perspek-
tívával, hogy ha a közszeretetben álló 
és nagy tiszteletnek örvendő, kiváló 
igazgató-tanító, Balogh Géza nyugdíjba 
megy, vigyem tovább az iskola vezetését. 
Nem voltam idegen Alsószeliben, hiszen 
az akkori harmincévesekkel iskolatársak 
voltunk. A Nőszövetség 1969-ben meg-
alakult dalkörével már az első „Tavaszi 
szél…” verseny alkalmával együttmű-
ködtem, néhányszor próbájukon is 
voltam, segítettem a felkészülésüket. 
Géza bácsit is jól ismertem, aki az első 
naptól kezdve úgy tekintett rám, mint aki 
majd folytatja, megtartja a nagy elődök, 
egykori kiváló igazgatók, köztük Boros 
Béla igazgatónk szellemiségét, munkáját. 
Gyönyörű kilátások egy harmincéves 
embernek, ugyanakkor félelmetesen fe-
lelősségteljes kihívások pedagógusnak és 
embernek egyaránt. Hiszen tudatosítani 
kellett, olyan iskolába hívnak, ahol még 
ötvenéves távlatban is naponta dicsérve 
emlegetik Szücs és Stark igazgatókat és 
pedagóguskollektívájukat. Ahol az iskola 
színvonalát Boros Béla, a szlovenszkói 
magyar tanítók egykori szövetsége ve-
zető tisztségviselőjének neve fémjelzi – 
aki az 1920–30-as években megjelenő 
Magyar Tanító folyóirat szerkesztője, az 
országos és járási tanítók énekkarának 
karnagya, a faluban működő hetventagú 
vegyeskar vezetője, a körzet egykori 
tanfelügyelője, tankönyvíró és költő is 
volt egyben –, és ahol az igazgató Balogh 
Géza bácsit oly szeretet és megbecsülés 
övezi, hogy sem deportálni, sem meg-
hurcolni nem engedte őt a falu, még a 
legsötétebb jogtalanság éveiben sem, 
mindamellett kiváló tanító és módszer-
tani szakember volt. 

Aktív pályafutásom utolsó napjáig 
befolyásolt ez az örökség. Éreztem, túl-
szárnyalni az elődöket nem biztos, hogy 
lehetséges, hogy van rá tehetségem, lehe-
tőségem, de mindig azt szerettem volna 
elérni, hogy ha majd az alsószeli iskoláról 
és pedagógusairól lesz szó, a nagy nevek 
elhangzása után ne kézlegyintés legyen 
generációnk, az iskola 1970–2000 közti 
pedagógusgeneráció jellemzése. Talán 
sikerült is. Ebben óriási szerepe volt 
annak, hogy az évek úgy hozták: szinte 
mindig csak velem együttgondolkodó, 
elkötelezett, nagyon jó pedagógusok és 
alkalmazottak voltak a munkatársaim. 

De ehhez az általam vélt sikerhez 
nemcsak az iskola tantestülete segített 

hozzá, hanem az iskolát támogató kör-
nyezetnek is része van ebben. Mert az 
alsószeli iskola sosem élt légüres térben, 
mindig szoros volt a kapcsolat az iskola, 
a szülői munkaközösség, a falu közös-
sége, a Csemadok, a dalkör, a faluban 
működő szervezetek, a környező iskolák, 
sőt községünk testvértelepüléseinek is-
kolái között is. 

Azonban azt is el kell mondanom, 
hogy az iskoláink léte, nemcsak a hely és 
iskola kapcsolatának függvénye. Minden 
iskolának együttműködőnek, jónak, sőt 
kiválónak kell lennie, hogy általában be-
szélhessünk iskoláink jövőjéről.  Éppen 
ezért a 1970-es évek közepétől kez-
dődően, rövid pár év alatt, a járás leg-
jobb alsó tagozatos pedagógusait össze-
gyűjtve, tanfelügyelői támogatással sike-
rült megszerveznem a járásban a magyar 
iskolák alsó tagozatának önálló, járási 
módszertani körét. Pezsgő módszertani 
élet kezdődött, melynek tapasztalataira 
még talán ma is lehet, lehetne alapozni.  

Lenne még sok minden, amit a 
kérdés kapcsán el kellene mondani, ám 
egyre inkább úgy érzem, a leltárkészítés 
nemcsak az eredmények és sikerek fel-
táráshoz, hanem törvényszerűen a hiá-
nyosságok kimutatásához is vezet. S ha 
ezeket, hogy mit lehetett volna, kellett 
volna másképp, jobban csinálnom, csi-
nálnunk, nem lenne elég a beszélgetés 
által adott keret háromszorosa sem. 

De ennek ellenére, nem vagyok elé-
gedetlen. Tanítványaim sikerei, egykori 
iskolám sikerei, ahol gyermekként ta-
nultam, az iskolák sikerei, fejlődése, ahol 
működtem, tanítottam, örömmel tölt el, 
és azzal a jóleső érzéssel, hogy talán egy 
kicsit én is részese vagyok mindennek. 

Nyugdíjasként ismét megtalálta a 
precízen körülhatárolható, pótolha-
tatlan helyét a falu közösségében, ahol 
óriási tiszteletnek és szeretetnek örvend. 
Amellett, hogy továbbra is vezeti a dal-
kört, Ön lett a falu „krónikása”, aki mű-
vészi fotóit feldolgozva digitálisan is do-
kumentálja valamennyi fontos eseményt, 
s ez által felbecsülhetetlen értékeket hoz 
létre a falu számára. Hogyan jött ez az 
ötlet, a fényképezés, a számítógépes szer-
kesztés, a honlapkészítés, és mennyire tel-
jesedik ki benne az élete?

A fényképezés már gyermekkori 
hobbim. Volt fényképezőgép a csalá-
dunkban, és én már abban nőttem fel, 
hogy lehet és érdemes fényképeket csi-
nálni. Első saját fényképet még olyan 
időben készítettem, amikor a keretbe-
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szorított filmet és papirost néhány pil-
lanatra kivittük a napra megvilágítani, 
s csak azután jött az előhívás. Nyolca-
dikos koromban már volt saját fényképe-
zőgépem. Nem világszám, de csináltunk 
képeket a fent leírt technikával. Már ta-
nító voltam, amikor az első komoly gé-
pemet megvettem. Innen pedig töretlen 
volt az út máig. Én már el is felejtettem, 
de az 1963-as diákjaim emlékeztettek rá, 
hogy a sok szakkör között, melyet annak 
idején Kürtön vezettem, volt fényképe-
zőkör is. 

Ami pedig a számítógépet illeti, azt 
olyan kihívásnak tartottam, mint a rejt-
vényfejtést, sőt hasznosabbnak. Volt 
időszak, amikor tényleg csak hobbiból, 
s nem valami nagyralátó tervek miatt, 
néhány szemesztert abszolváltam lo-
gikából és metodológiából, ami inspi-
rált, hogy a formális logika törvényein 
alapuló nyolcbites gépek programozá-
sába belekóstoljak. Feljebb nem kellett 
eljutnom, mert mire megismerkedtem 
ezzel az újdonsággal, ezek a gépek már 
el is öregedtek, megszülettek a 16–32 
bites gépek, s közben egyre-másra je-
lentek meg a már kidolgozott prog-
ramok, melyek használata nem progra-
mozás, hanem csak kicsivel több, mint 
szakácskönyvből főzni. Persze, előny, ha 
az ember tud hozzá angolul. De szótárral 
is el lehet boldogulni. Meg jöttek a szá-
momra érthető nyelveket használó vál-
tozatok is.

A felhasználást, a honlapot, a fény-
képalbumokat a falutévében, rövid vi-
deókat az interneten, a nótaesteket, fel-
lépéseket, dalkört illetően pedig egy na-
gyon egyszerű emberi tulajdonságot em-
lítenék. Az emberek többsége nem bosz-
szantani akarja az embereket, hanem va-
lamivel, amit tud, amije van, megörven-
deztetni családját, a barátait, közösségét, 
és velük együtt örülni. Én is ebbe a tá-
borba tartozom. 

Kicsit már kívülállóként, de vérbeli 
pedagógusként hogyan látja az okta-
tásügy jelenlegi helyzetét, a pedagógusok 
sorsát, lehetőségeit, valamint elvégzendő 
oktató-nevelő feladatait, s ezen belül Ön 
szerint milyen feladatok várnak a felvi-
déki magyar pedagógusokra?

Ez a legrövidebb kérdés, mégis a leg-
bonyolultabb rá a felelet. Tíz éve még ki-
segítőként tanítottam, akkor még elkép-
zelhetetlen volt, hogy egy komplett év-
folyam végigjárja a felső tagozatot úgy, 
hogy tankönyvet néhány tantárgyból 
nem is lát.  Persze, van sok pozitív, ugyan-
akkor sok más, az említett tankönyvhely-

zethez hasonló negatív mozzanat is.  De 
ezekről alaposabb elmélyedés, konkrét 
ismeretek nélkül, szerintem, nem szabad 
ítéletet mondani. A látszat pedig néha 
csal. Én mégis megpróbálok néhány ál-
talam vélt, látott dolgot megemlíteni. 
Nem látom rózsásnak a pedagógusok 
anyagi helyzetét. (Ezzel bizonyára nem 
vagyok egyedül.) De a munkahelyi biz-
tonság is probléma a gyermeklétszám 
csökkenése miatt, s ez a magyar iskolákat 
halmozottan sújtja. Túlterheltek a peda-
gógusok, kevésbé motiváltak a tanulók, 
lazul a fegyelem. Idegesebb a légkör az 
iskolákban. Én, személyesen nagyon 
félek, hogy ebben a légkörben hamarabb 
kiégnek az emberek, időnap előtt bele-
fáradnak, eluralkodik rajtuk a közöny. 
És ha javasolhatok valamit, hát felhívom 
igazgatóink figyelmét, teremtsenek sze-
retetteljes légkört, őszinte baráti légkört 
az iskolájukban! Könnyebb mosollyal le-
győzni a nehézségeket, mint ideges em-
berektől gyermekek iránti szeretettel teli 
munkát elvárni.

Mert van mire építeni. Az országos 
versenyek bizonyítják, iskolák saját ak-
ciói mutatják, kincs van az iskoláinkban, 
a színvonallal sincs baj. Pedagógusaink, 
tantestületeink elképzelései már nem 
csak megálmodott célkitűzések, hanem 
alapos elemző és programépítő munka 
eredményeként születtek meg. Hittel kell 
folytatni ezt a munkát, de közben nem 
szakadhat el az iskola a szlovákiai élet va-
lóságától.

Az iskolának jövőteremtő tényezővé 
kell válnia, még azokon a helyeken is, 
ahol már visszaszorulóban van. Meg kell 
gondolni, mit tehet az iskola a település, 
a régió magyar kulturális életéért, hogy a 
megerősödő kultúra új erőt adjon az is-
kolának.

A legnehezebb, ám legfontosabb fel-
adat szerintem, hogy nem csak hivatás-
tudattal kell dolgozni, hanem áldozatot 
is vállalva kell szolgálni nemzeti közös-
ségünket. 

Végignézve egykori, mai pedagógus 
tanítványaimat, látom, ezt teszik, én 
pedig nagyon büszke vagyok rájuk!

Önnek folyamatosan, újabb és újabb 
kreatív ötletei támadnak. Elárulná, hogy 
milyen tervei vannak a jövőre nézve? Kö-
zösségépítő, a magyarság megmaradá-
sáért munkálkodó emberként egyáltalán 
tervezi-e, hogy egy kicsit önmagára is fi-
gyeljen, saját pihenésére is időt szakítson?

Mindig utáltam a határidős mun-
kákat. Most, nyugdíjasként már elke-
rülhetem a határidőket, s azt tehetem, 

ami éppen tetszik: az „édes semmittevés 
idejét” élem. Kert, udvar, mindig van 
valamilyen érdekesség, egyszer öntözés, 
másszor egyéb. S közben eszembe jut 
egy érdekes dallam, hát kikeresem az 
interneten, meghallgatom, előveszem a 
hegedűt, lekottázom, s ha már bekap-
csoltam a számítógépet, kikapcsolódás-
ként elrendezem. Adatbázisba sorolok 
néhány képet az utolsó sétámról… Az 
ismerősökkel és barátokkal beszélgetni, 
levelezni kell, látogatóba menni, vendé-
geket fogadni, megnézni az iskolát. És 
ami a legfontosabb: örülni a családnak, 
unokáknak! A sajtóban olvasott cikkek 
adta ötletek lexikonokat, majd további 
könyveket adnak a kezembe. És ha már 
nagyon elfogyna a „semmittevés”, ké-
szülni kell a dalkör próbájára. Ez már 
munka, mert határidős, de ha megvan, 
az utána következő zenehallgatás már 
csak gyönyörűség! Mindezekben nem is 
lehet elfáradni!

Köszönöm az interjút és további sike-
reket kívánok!

Jakubecz Márta
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Életútja, habitusa, tudományos pályája, 
családjának sorsa egyaránt eltér a megszo-
kottól. Ha életrajzot írna, azzal kezdhetné, 

hogy 1947. január 7-én, Kassán látta meg a nap-
világot, Rácz Olivér „téglagyári tisztviselő” csa-
ládjában. Az is megérne egy külön misét, hogy a 
huszadik század történelme forgatagában milyen 
vargabetűket volt kénytelen megtenni az apa, e 
„kassai polgár”, míg ki tudta teljesíteni irodalmi 
és műfordítói tevékenységét. Aki csak amiatt 
nem taníthatott korábbi munkahelyén, a kassai 
polgári iskolában, mivel a magyar tanintézmé-
nyeket a sovén hatalmi őrület két évvel korábban 
elnémította. 

A gyermek Rácz Olivér mindössze ötéves 
volt, amikor a kassai ipariba kezdett járni. Nem 
diákként, hanem családtagként, tekintve, hogy 
édesapja ekkor már az újraindított, nagy múltú 
magyar tanintézmény tanára volt, mivel 1948-
ban a „népek atyja”, Joszif Visszarionovics Sztálin, 
az időközben kialakult hidegháború nyomása 
alatt jobbnak látta a túlságosan elszabadult, 
önmagukat háborús győztesnek képzelő csatló-
sait megzabolázni, amelynek egyik eredménye 
volt a proletár nemzetköziség „feltalálása”, ebbe 
pedig nem fért bele a nyílt magyar üldözés. Így 
aztán igazi iskolai tanulmányait 1953-ban már 
anyanyelvén kezdhette, amelyet az időközben 
megnyílt magyar gimnáziumban fejezett be. Di-
ákéveinek fontos élménye, hogy Kassán a magyar 
iskola diákjai valamennyi középiskolai versenyt 
megnyertek, lett légyen szó, úszásról, vívásról, 
matematikáról vagy a természettudományos 
tantárgyakról. Ami egyúttal fontos igazolása is 
volt annak a régóta ismert tapasztalatnak, hogy 
az ember az anyanyelvén sajátíthatja el legtökéle-
tesebben az ismereteket.

Ahogyan megvallja, eredetileg hajóskapitány 
szeretett volna lenni, amit a későbbiekben – 
szülői ráhatásra – hajóorvosra változtatott. Hogy 
ebben mekkora szerepe lehetett a Verne-köny-
veknek és Jonathan Swift zseniális alkotásának, 
a Gulliver utazásainak, az már a múlt homályába 
vész, viszont tény, hogy gimnazista korában a bio-
kémia kötötte le leginkább az érdeklődését. Te-
kintve, hogy ez irányú képzés a kassai egyetemen 
nem folyt, az orvosi karra adta be jelentkezési 
lapját, ahova a legjobbak között vették fel. Nem 

véletlenül: a világhírű magyar szakirodalomból 
merítette legfontosabb ismereteit. A későbbiek 
folyamán is ez vezérfonala maradt: az anatómiát 
a legendás Kiss-Szentágothai atlaszból sajátította 
el, a magyar szakirodalom fontos tudományos 
forrás volt számára. Orvosi diplomáját 1971-ben 
szerezte meg. A biokémia iránti vonzalmától ve-
zérelve a következő évben a Magyar Tudományos 
Akadémia budapesti Enzimológiai Intézetének 
ösztöndíjas aspiránsa lett, ahol a vörös vérsejtek 
öregedésének kutatása volt a feladata.

Történészek őszinteségi rohamukban be 
szokták vallani, hogy semmi sem olyan bizony-
talan, mint a múlt. Ennek egyik eredménye, hogy 
minden társadalmi-politikai változás az „ezután 
minden másként volt” szindrómát hozza a 
felszínre. Rácz Olivérnek alkalma volt meggyő-
ződnie arról, hogy olykor ez a jelenség a termé-
szettudományokban is előfordul: sehogyan sem 
voltak hajlandók a vérsejtek enzimjei úgy öre-
gedni, ahogyan a szakirodalom leírta, és a korábbi 
laboratóriumi kísérletek megadták. Kiderült, el-
térő mérési módszereket kell kidolgozni, amelyek 
elvezetnek a valóságos folyamatok feltárásához. 
Kutatási eredményeit összefoglaló disszertációs 
munkáját 1978-ban védte meg, amely európai 
szaklapokban is megjelent.

Hazatérte után, a kassai egyetem orvostu-
dományi karán működő kórélettani tanszék tu-
dományos munkatársaként a cukorbetegség lett 
a kutatási területe. Az oxidációs károsodás és az 
antioxidáns védekezés kérdéskörének kutatásával 
foglalkozott. Tudományos eredményeit több 
mint háromszáz csehszlovákiai és külföldi kon-
ferencián ismertette meg a szakma képviselőivel. 
Tudományos tevékenységének elismeréseképp 
1992-ben kinevezték az intézet osztályvezető-
jének. 

Szakmai munkájában fontos szerepet játszik 
négy külföldi és hét hazai tudományos társaság-
beli tagsága, ebből eredő tisztségei. Ugyancsak 
további tizenegy hazai és külföldi társaság, alapít-
vány tagja, ezek közül kívülálló számára minden 
bizonnyal a legizgalmasabb a washingtoni tu-
domány és művészeti társaságbeli tevékenysége 
volt. Jelenleg a Lourdes-i székhelyű Miasszonyunk 
Nemzetközi Orvosi Társaság és a Nemzetközi 
Orvostörténelmi Társaság méltó említésre.   

Nemzetközi tudományos folyóiratokban, 
összefoglalókban és évkönyvekben többtucatnyi 
szakdolgozata jelent meg, és ami a kutatói tevé-
kenység szempontjából fontos fokmérő: csaknem 
százötven alkalommal hivatkoznak az általa pub-
likált eredményekre. 

Egyetemi tanárként legfőbb feladata a jövő 
orvosnemzedékeinek a nevelése. Ezt sem hagyo-
mányos módon teszi: tekintve, hogy a kassai Ša-
fárik Egyetemen tanít, itt szlovákul és angolul ad 
elő; vendégelőadóként viszont német, lengyel és 
– természetesen – magyar nyelven adja át gazdag 
ismereteit a jövő nemzedékek képviselőinek. 

Általános patológiai fiziológia tankönyve 
nemcsak szlovák, de angol nyelven is megjelent. 

Két szlovák kollégája ,  T.  Vícha és J . 
Pačin közreműködésével született közös, 
Glykohemoglobín, glykácia bielkovín a diabetes 

mellitus (Glikohemoglobin, a fehérjék glikációja 
és a diabetes mellitus) című művük 1990-ben 
elnyerte a Szlovák Irodalmi Alap díját. Publikációs 
tevékenysége elismeréseképpen több magyar, 
cseh és román szaklap szerkesztőbizottsági tag-
jának választották meg. Tudományos publikációi 
mellett fontosnak tartja az ismeretterjesztést is: 
ez irányú cikkei elsősorban a hazai magyar saj-
tóban jelentek meg.

Tevékenységének szakmai elismeréseként 
több díjban is részesült, közöttük megkapta a 
Kassai Óváros díját, a Šafárik Egyetem ezüst pla-
kettjét, a Szlovák Diabetolóogiai Társaság ezüst-
érmét, a Szlovák Köztársaság Ezüst Plakettjét és 
a Magyar Orvosok Világszövetségének Fehér 
Dániel emlékérmét.   

A rendszerváltást orvosként, emberként 
és magyarként is az áldozatvállalás, a segítség-
nyújtás parancsaként élte meg: 1989 karácsonyán 
egyike volt azoknak, akik személyesen juttattak el 
adományokat, és gyógyszerszállítmányt Erdélybe, 
az akkor még forrongó területekre. Kiállásáért a 
Máltai lovagrend ezüst éremrenddel jutalmazta. 

Anyanyelvét mindig is élete fontos alko-
tóelemének tartotta, amely megvallása szerint 
olyan, mint az ember bőre, amit nem lehet le-
vetkőzni, ami nélkül lehetetlen élni. Amelyhez 
minden rejtett és nyílt megkülönböztetés dacára 
ragaszkodni kell. Szerénységére jellemző, hogy 
e ragaszkodásra nem is saját, de testvére sport-
pályafutásának korai szakaszából hoz fel példát: 
Kati első országos bajnokságáról sírva jött haza, 
mert a prágai bíró cseh ellenfelével szembeni 
két asszóját nem ismerte el, amivel elvesztette a 
mérkőzést. Erre édesapja csak annyit mondott: 
„lányom, a következő döntőt nyerd meg 12:0-ra, 
mert akkor nincs az a bíró, aki ezt az eredményt 
el tudja csalni.” Hogy mennyire használt az atyai 
jó tanács, arra a jövő adta meg a frappáns választ: 
Rácz Katalin tizenkétszeres csehszlovák bajnok, 
háromszoros olimpikon, világbajnoki ezüstérmes, 
minden idők legeredményesebb csehszlovákiai 
tőrvívója lett. Jelenleg Ausztriában él, Kiskati 
lánya lengyel származású, francia anyanyelvű 
férjet talált magának, eközben mi sem termé-
szetesebb, hogy unokája, Dodó, családtagjaival 
magyarul tartja a kapcsolatot. 

Rácz Olivér professzor esetében is hasonló a 
helyzet: egész eddigi élete, tevékenysége, szakmai 
tudása a bizonysága annak, hogy saját szakterü-
letén hány csörtében győzött. Családi kapcsola-
tait illetően három lány büszke édesapja. Egyik 
veje zsolnai születésű. Mi sem természetesebb a 
számára, a család számára, mint hogy unokája 
nemcsak „tud magyarul”, de magyar iskolába is 
jár. Mondhatnók: könnyű volt neki értelmiségi-
ként megtalálni a helyes utat. Csakhogy ez az út 
mindenki előtt nyitva áll. Ha nem hagyja megté-
veszteni magát, ha nem dől be hamis érveknek az 
iskolaválasztást illetően. Erről tömören így vall: 
„ha az ember az alapokat nem az anyanyelvén 
sajátítja el, nem lesz belőle semmi”. 

Ozogány Ernő

A megnyert asszó öröme
Rácz Olivér orvoskutató, egyetemi tanár arcképvázlata
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Napjainkban egyre növekszik azoknak az oktatási intézmé-
nyeknek a száma, melyek diákjaik mindennapjait külföldi is-
kolákkal való együttműködéssel próbálják színesebbé, érde-
kesebbé tenni. Ezen iskolák körét bővíti az alsóbodoki Ma-
gyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola is, melynek eddigi, 
legnagyobb volumenű, sikeres pályázata a  „New spirit, same 
space – The Art Nouveau” (magyarul: Új szellemiség, ugyanaz 
a tér – A szecesszió) nevet viseli. Ez az Európai Unió forrásaiból 
finanszírozott és az „Iskolai együttműködések” program keretén 
belül megvalósuló projekt három ország – Hollandia, Olaszor-
szág és Szlovákia – részvételével zajlik. Jelenleg a két évig tartó 
együttműködés végső fázisában, a projekt összes résztvevő-
jének bevonásával, egy széles körű értékelés van folyamatban. 
Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megállapíthassuk, milyen ha-
tással vannak az ilyen jellegű tevékenységek az oktatás minősé-
gére, illetőleg érdemes-e a jövőben is foglalkozni velük.  

Számtalan, főként internetes forrás hangoztatja a 
„Comenius –  együttműködések” alprogram előnyeit, melyek 
a tanítás, a tanulás, ám ugyanakkor a hétköznapi élet egyéb 
területén is hasznosíthatók. A Tempus Közalapítvány pályá-
zati kiírása alapján, az együttműködés által a diákok és a pe-
dagógusok fejleszthetik egyes készségeiket, illetve újakat sajá-
títhatnak el. Tehetik ezt „nemcsak a projektmunka alapját ké-
pező tantárgyi vagy tématerületen, hanem a csoportmunka, a 
társadalmi kapcsolatok (diák–diák, tanár–diák), az együttmű-
ködést igénylő tevékenységek tervezése és megvalósítása, va-
lamint a kulcskompetenciák fejlesztése terén egyaránt.” Az ala-
pítvány kiírása szerint az együttműködés segíti az iskolák nem-
zetközi kapcsolatainak építését, valamint hozzájárul más, álta-
lános érvényű célok megvalósításához is. Ilyen pl. a diákok és 
a pedagógusok idegen nyelvi kommunikációs készségeinek, il-
letve a nyelvtanulás iránti motivációjának az erősítése.  Ide tar-
tozik továbbá – a már említett közalapítvány pályázati felhívása 
alapján – a „kommunikációs és információs technológiák al-
kalmazása a tanításban”, „a képességközpontú megközelítés 
és a tantárgyközi ismeretek oktatásának előtérbe állítása, vala-
mint az iskola közelítése a munka világához”. 

Nézzük meg azonban, hogy az imént vázolt pozitív ha-
tások mennyire nyilvánultak meg az alsóbodoki Magyar Tan-
nyelvű Magán-szakközépiskola említett projektjének esetében, 

melynek központi témája a szecesszió, s amely két síkon zaj-
lott. A diáktalálkozók közötti időszakban, a szakmai kritériumok 
alapján kiválasztott diákok hazájukban a szecessziós művészeti 
irányzat filozófiai és történelmi hátterét, valamint különböző vi-
zuális megnyilvánulásait kutatták. Az így szerzett tapasztalata-
ikat és ismereteiket az egyes diáktalálkozók alkalmával osz-
tották meg egymással, melyekre három helyszínen: a hollan-
diai  Rotterdam külvárosában, Spijkennissében, az olaszországi 
Milánó melletti Parabiago-ban, valamint hazánkban, a Nyitra 
melletti Alsóbodokon került sor. 

Elmondható, hogy a kutatómunka, az információ-gyűjtés 
és az ismeretek elsajátítása mellett, főként a diákok technikai 
és munkaszervezési készségeinek fejlesztéséhez járult hozzá. 
Ugyanakkor az egyes találkozók alkalmával a résztvevők, az 
együttműködő országok kultúrájának megismerésén túl, kom-
munikációs készségeiket vették leginkább igénybe, melynek 
folyamán az angol nyelvtudás játszott kulcsszerepet. Olyan 
közvetítő funkciót látott el, amelyről a tanórák keretén belül 
gyakran megfeledkezünk, hiszen nemegyszer túlzott igyeke-
zettel elsősorban az ún. „native speaker”-ekkel, az anyanyelvi 
beszélőkkel történő kommunikációra készítjük fel diákjainkat. 
Pedig az emberek többségének sokkal gyakrabban nyílik al-
kalma arra, hogy angol nyelvtudását a nem anyanyelvi beszé-
lőkkel szemben közvetítő nyelvként használja.

Megállapíthatjuk, hogy az alsóbodoki Magyar Tannyelvű 
Magán-szakközépiskola által kivitelezett „New spirit, same 
space – The Art Nouveau” elnevezésű projekt teljesítette az 
„Életen át tartó tanulás” Comenius alprogramjának célkitűzé-
seit. Elmondható tehát, hogy a nemzetközi projektekben való 
részvétel, mely az iskolák együttműködésén alapul, jelentős 
szerepet tölt be az oktatásban. Ennek jelentőségét a Tempus 
Közalapítvány is hangsúlyozottan kiemeli:  „A külföldi intézmé-
nyekkel való közös munka európai tartalommal bővíti az iskola 
pedagógiai programját, újszerű, színes tevékenységeket visz a 
tanórai munkába, lehetőséget biztosít a tanulók kreatív ötlete-
inek a megvalósítására, önálló, felelősségteljes munkájára.”

Sándor Zsuzsanna,  
az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola  

angol szakos tanára,  a projekt szlovákiai koordinátora

AZ ISKOLÁK NEMZETKÖZI 
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK JELENTŐSÉGÉRŐL
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Április 7–13. között Erfurt adott 
otthont az EUROCLIO 20. konferenci-
ájának. Ahogy Sylvia Semmet, a történe-
lemtanárok európai szervezetének elnöke 
bevezetőjében elmondta, szándékosan 
esett a választásuk a thüringiai városra, 
amely nyugat és kelet határán fekszik. A 
konferencia alapgondolata a múlt század 
emlékeinek megőrzésére helyezi a hang-
súlyt, ezt sugallja a cím is: Visszaemléke-
zések.

Szlovákiát ketten képviseltük: Tóth 
Tibor, az Ipolysági Magyar Tannyelvű 
Gimnáziumból, és jómagam, a komá-
romi Selye János Gimnáziumból. A német 
precizitással megtervezett programban 
előadások, kerekasztal-beszélgetések, 
csoportmunkák, városnézések, iskola-
látogatások és tanulmányi kirándulások 
váltották egymást. A Visszaemlékezések 
alaphangulatát az angol Keith Lowe hatá-
rozta meg, aki élvezetes előadásmódjával 
ecsetelte a történelem több szempontú 
vizsgálatának fontosságát. Egy eseményt 
és annak hatását igazán csak úgy ért-
hetjük meg, ha minden fél oldalát meg-
ismerjük. Ez megerősítheti bennünk a 
toleranciát a másikkal szemben is. 

A másik megismerését segítették 
elő a csoportmunkák, melyek során a 
résztvevők különböző nemzetek történe-
lemtanáraival együttműködve bújtak a 
diákok szerepébe. Izlandi, román, máltai, 
görög, finn, német, lengyel, svéd és 
angol kollégákkal dolgoztunk együtt a 
workshopokban. Két napon keresztül tar-
tott a tankönyvek bemutatója is, ahol mi 
is képviseltettük magunkat. A 2008-ban 

Visszaemlékezések  
a történelemtanárok nemzetközi konferenciája

kiadott, magyar gimnáziumok számára írt 
történelemkönyvünk tatár, norvég holland 
és cseh könyvek társaságában várta az ér-
deklődőket. Mi is sűrűn lapozgattuk más 
nemzetek munkáit. Arra a megállapításra 
jutottunk, hogy nemcsak földrajzilag, 
hanem a módszertan „geográfiáját” te-
kintve is különbözünk kelettől és nyugattól 
is. A fehérorosz, orosz és tatár tankönyvek 
szövegközpontúságát már meghaladtuk, 
a nyugatiak forrásközpontú foglalkoz-
tató tankönyveihez még nem nőttünk fel. 
Külön érdekességnek számít a svédeké, 
amelyben egy külön fejezet foglalkozik 
Trianonnal és a revíziós politikával, míg a 
szlovák könyvek egy mondattal intézik el 
a békeszerződést. 

A Visszaemlékezések konkrét témái a 
holokauszttal, a nyugatnémet-keletnémet 
viszonnyal, Weimar náci, Erfurt zsidó em-
lékeivel voltak kapcsolatosak. Külön fi-
gyelmet érdemelt a buchenwaldi koncent-
rációs tábor szovjet bővítése, ahova náci 
és vélt náci foglyokat zártak. Weimart úgy 
ismerjük, úgy tanítjuk, mint a két világhá-
ború közötti demokratikus német állam 
szimbólumát. Hitler hatalomra jutása után 
elhalványul a városka jelentősége, pedig 
a nácik figyelmét nem kerülte el és több 
masszív épületet is felhúztak – pártcé-
lokra. Hosszú, de tanulságos utat tettünk 
meg, hogy lássunk egy darabot a hajdani 
NSZK és NDK közötti határszakaszból és 
egy hajdani amerikai támaszpontot. Több 
nyugat-európai kolléga számára nagy 
élmény volt látni egy szeletet a megosztott 
német állam történetéből, de elmond-
hatom, minket is mélyen érintett a látvány, 

valamint a keletnémet biztonsági szervek 
brutalitása és pokoli találékonysága. A 
katonai célokra átalakított Trabant hab 
volt a tortán. 

Az EUROCLIO-konferencia utolsó hi-
vatalos munkanapján iskolalátogatáson 
vettünk részt. Hasonlóan a csoportmun-
kákhoz, itt is ki lehetett választani egy 
iskolát. A Heinrich Mann Gymnasiumban 
egy olyan középiskolát ismertünk meg, 
amely tipikus kelet-európai problémákkal 
küzd. A technikai felszereltség terén van 
mit behozniuk nyugati kollégáikhoz ké-
pest, a pénz itt is hiányzik, vagyis hasonló 
a helyzet, mint nálunk, Szlovákiában. 

A fárasztó heti munkát közös estével 
zárta a száznál is több történelemtanár 
Európa csaknem minden szegletéből. 
Azzal a nyitottsággal telt az utolsó fel-
vonás is, mint a közös munkával töltött 
napok: nyitottsággal mások iránt, hogy 
megértsük, megismerjük, hogyan gon-
dolkodnak, dolgoznak kollégáink Európa 
országaiban, s hogy elmondhassuk, ki-
sebbségi iskolák tanáraiként milyen kö-
rülmények között küzdünk a történelem 
oktatásának javításáért.

Mivel Szlovákiában csak egy tör-
ténelemtanár-társulat létezik, büszkék 
lehettünk arra, hogy kisebbségként kép-
viselhettük országunkat. Az EUROCLIO 
minden évben kijelöli a következő konfe-
renciák helyszínét, ősszel San Sebastian, 
jövő tavasszal Macedónia várja Európa 
történelemtanárait. Nem kell más hozzá, 
mint vállalkozó kedv, egy csipetnyi bá-
torság, türelem a pályázati papírok ki-
töltéséhez, és egy kis angol nyelvtudás 
sem akadály. Azok a kollégák, akiknek a 
figyelmét felkeltettük, keressenek kapcso-
latot velünk a Történelemtanárok Társu-
lásán keresztül. 

Elek József

Külföldi tapasztalatok  n  Pedagógusfórum 

 n  Elek József, Sylve Johansson és Tóth Tibor (fotó: Stella Kalle)
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M.Zs.: Szerencsés ember vagyok, 
hogy olyan kilenc tagból álló képviselő-
testület támogatja a törekvéseimet, akik 
teljes mértékben egyetértenek abban, 
hogy faluközösségünk életképessé-
gének egyik legfontosabb alapfeltétele a 
község óvodájának és iskolájának a meg-
tartása. Ezt csak azon falvak polgármes-
terei és képviselői tudhatják, mekkora 
kihívásokkal jár, akik hozzánk hasonló kö-
rülmények között élnek és küszködnek. 
Az óvodával egyelőre nincs különösebb 
gondunk. 32 kisgyermeket nevel benne 
négy óvónő két (12 és 20-as létszámú) 
csoportban. Az utóbbi nevelési nyelve 
magyar. Az iskoláért a tanulók létszám-
csökkenése miatt már, sajnos, eleget fő 
a fejünk. Szerencsére Krisztina és Anita 
személyében két jól képzett pedagógu-
sunk van, akik a szó szoros értelmében 
olyan lelkes és rátermett népnevelők és 
népművelők, akárcsak az elődeik, illetve 
községünk hajdani tanítói voltak.

H.E.: A rendelkezésünkre álló adatok 
szerint Nána első iskoláját a lakosok épí-
tették fel, döngölt sárfalút, 1821-ben. 
Valószínűleg nem ott állt, ahol a későbbi, 
amely a feljegyzések szerint: „1864-ben 
emeltetett községi költségen; falai sárból 
vannak, födélzete zsindely (…), tanterme 
(…) deszkából kipallózva.”

M.Zs.: Ez az épület és a mellette levő 
volt tanítói lakás még ma is áll, azzal a kü-
lönbséggel, hogy a tetejük azóta cserép 
lett, a belső tereiket pedig többszörösen 
átalakították, hozzájuk igazítva az ajtókat 
és az ablakokat. Településünk óvodája 
ugyancsak a lakosság segítségével, ún. 
„Z akcióban”, 1989-re épült fel, de eleve 

túl nagyra tervezték, a működtetése 
költséges, ezért kénytelenek voltunk be-
leköltöztetni az iskolát is. Sajnos, azóta az 
öreg épületekből csak az egyiket tudjuk 
élettel megtölteni. A nyugdíjasok klubja 
kapott benne helyet, s mellette egy tor-
natermet alakítottunk ki az iskola és a 
lakosság számára.

H.E.: Nána régi tanítói, akiknek 
nyomára bukkantunk: Farkas István 
(1821–1824), Bajza János (1824–1848), 
Farkas István (1848–1862), Farkas Alajos 
(1862–1866), Léhner József (1866–1889) 
és Fekete István (?), aki valószínűleg a 
Monarchia összeomlásáig tanított ná-
lunk. Mindnyájan az Esztergomi Tanító-
képzőben szerezték a képesítésüket.

Cs.A.: Az I. Csehszlovák Köztár-
saság ideje alatt (a magyar tanítók Al-
manachja szerint) Nánának a magyar 
tannyelvű, római katolikus iskolájában 
három tanerő működött: Nagy József 
igazgató, aki egyben a község kántora is 
volt, felesége, Pampurik Mária és egy fi-
atalember, Benkő Endre. E három tanító, 
munkájuk mellett, 12-féle szociális-nép-
nevelő munkát fejtett ki a fiatalok és a 
felnőtt lakosság között – amit miniszteri 
rendelet írt elő, a hivatalos bérezésük el-
lenében: színjátszó köröket, kulturális 
műsorokat szerveztek, dalárdát, tanfo-
lyamokat vezettek, irányították a tűzoltó 
testület, a vöröskereszt, a takarékpénztár 
munkáját, s az igazgató írta a község kró-
nikáját is.

H.K.: Gyerekkoromban legtöbbet 
Fekete tanító urat emlegették az em-
berek, de Benkő Endre neve csak rémlik 

előttem. Arra sem emlékszem, hogy a 
háború után, a jogfosztottság éveiben, 
itt is szlovák nyelvű tanítás folyt volna, 
különben miért kellett volna nekem na-
ponta a párkányi szlovák iskolába beban-
dukolnom? Viszont tisztán él bennem, 
hogy a szülők utánjárása folytán, Nagy 
József igazgató úr kezdett el a negyvenes 
évek végén ismét magyarul tanítani. 
Nagyon tisztelte őt a község lakossága, 
különben nem lenne ott egy nemrég 
állított kőoszlopon az emléktáblája kul-
túrházunknak a parkjában.

Cs.A.: Amikor én első éves diák 
voltam a pozsonyi tanítóképzőben 
Nellike, te és az unokatestvéred, Hor-
váth Mariska (lánykori nevetek Matus), 
negyedikesek voltatok; 1970-től pedig 
mindhárman a párkányi magyar iskola 
tantestületének lettünk tagjai.

H.K.: Bizony, akkor még Brigán Dezső 
bácsi is tanított, aki a pályaválasztásom 
előtt személyesen jött el hozzánk meg-
győzni özvegy édesanyámat, hogy 
engem, az egy szem gyerekét a tanítói 
pályára adjon, amelyen a szakérettségi 
letétele után épp a szülőfalumban indul-
hattam. Ide 1956-ban neveztek ki ben-
nünket – a most kilencvenkilenc éves 
Délczegh Mária tanító nénivel egyide-
jűleg – Jantosík Annika mellé, aki már 
1952-től itt tanított. Iskolánknak a szlovák 
osztállyal együtt Július Novotný volt az 
igazgatója mindaddig, amíg mindkét ta-
gozatot 1960-ban a párkányi iskolákhoz 
nem csatolták. Ekkor veszítette el közsé-
günk is az önállóságát azáltal, hogy Pár-
kány „külvárosa” lett.

Akik naponta vizsgáznak népnevelésből
Kárpát-medence településeinek keletkezését azzal az időponttal szokás da-

tálni, amely az írásos emlékekben, pontosabban az okiratokban, a nevüket első 
alkalommal megemlíti. A Párkány melletti Nánáét 1157-ben. Lakosságának a 
közel kilencszáz év alatt elszenvedett sorscsapásait szinte lehetetlen volna felso-
rolni. A község polgármestere, Matuska Zsuzsanna (M.Zs.) hivatali helyiségének 
tárgyalóasztalát hatan üljük körül: ő, a házigazda, Hajtman Kornélia (H.K.), 
nyugalmazott tanítónő, Hanza Bán Krisztina (H.B.K.), a helyi iskola megbízott 
igazgatója, kolléganője,. Szúnyogh Anita (Sz.A.), tanító-nevelőnő (az előző 
igazgató), Horváth Ernő (H.E.) nyugalmazott vegyipari technológus, a község 
krónikása, aki szorgalmas dokumentáló munkássága által ma már joggal ne-
vezhető helytörténésznek, és e sorok rögzítője, (Cs.A.). Célunk az iskola közel 
két évszázados múltjának áttekintése, megállapítani, kik voltak az alapítói, kik 
kiknek adták át a szellemi kultúra jelképes stafétabotját, és kik azok, akik ma, 
a következő futam elindításáig megszállott makacssággal, teljesítőképességük 
minden erejének igénybevételével igyekeznek azt a kezükben tartani.  n Hajtman Kornélia, Délczegh Mária, 

Jantosík Anna
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Cs.A.: Engem, Szendi Lászlót köve-
tően, 1971. szeptember 1-jével neveztek 
ki a Párkányi Magyar Tannyelvű Alapis-
kola igazgatójának. Rövidesen rá, az Ér-
sekújvári járási iskolaügyi osztály, va-
gyis a fenntartónk, megszüntette az ösz-
szevont évfolyamokkal működő „kihe-
lyezett” osztályainkat, aminek következ-
tében, az addig általunk szándékosan 
ottfelejtett nánai tanulókat, tanítóikkal 
együtt, be kellett tagolni a párkányi osz-
tályokba. Ezért egy rövid ideig, emléke-
zetem szerint mintegy fél évig, üresen 
álltak a nánai épületek. Mivel a városi 
iskola túlzsúfolttá vált, ekkor jött az öt-
letem, miszerint a volt kihelyezett osz-
tályokat feltöltjük városi gyerekekkel. 
Meglepetésemre az érintett szülők bele-
egyeztek, az újvári iskolaügyi osztály ve-
zetője, Gabriel Benko pedig rábólintott. 
Ezt tettük aztán a többi körzetesített is-
kolák (Ebed, Garamkövesd) esetében is. 
Ti viszont, akik helyben laktatok, nem kis 
örömömre önként követtétek a két há-
ború közötti tanítóknak a már említett 
példáját.

H.K.: Mert minket a képzőben erre 
neveltek, erre készítettek fel. Jól ismerted 
a férjemet, Bélát, aki szlovák ember 
létére őszinte odaadással támogatott 
bennünket abban, hogy e térségnek 
évszázadokon át megőrzött és folyvást 
gyarapított közkincsét: nyelvünket és 
kultúránkat ne hagyjuk elsorvadni. 
Együtt örültünk férjemmel annak is, 
hogy mindkét fiunk, Marián és Béla, ma-
gyar pedagógusok lettek, s remélhetőleg 
unokáinknak is jut majd hely e pályán.

M.Zs.: Községünk 1990-ben nyerte 
vissza önállóságát, s első polgármes-
terévé Drubits Lászlót választotta meg 
a lakosság. Mint a párkányi nagy iskola 
igazgatója, részt vettél azon a népgyű-
lésen, amelyen el kellett határozni, akar-
juk-e megnyitni újra az iskolánkat vagy 
nem. Emlékszem, te is hozzájárultál 
ahhoz, hogy a jelenlevők igent mond-
janak. Iskolánk igazgatója, Drubits Ilona 
lett, aki már előzőleg is tanított a nánai 
kihelyezett osztályokban. Az önkor-
mányzat a szlovák szülőknek is felkínálta 
a lehetőséget, amire ők nem tartottak 
igényt. A magyar iskola 34 tanuló szá-
mára, két osztály megnyitására kapott 
engedélyt, egyikben az igazgatónő, má-
sikban, pedig a szintén nánai Káplóczky 
Beáta tanított. Miután ő férjhez ment 
Magyarországra, jött helyette Szúnyogh 
Anita.

Sz.A.: Párkányban születtem, ott is 
neveltek fel a szüleim, abban az isko-

lában tanultam, amelyik ezreket indí-
tott el a megszámlálhatatlanul sok élet-
pálya felé. Azt, hogy pedagógus lettem, 
jóllehet, már nem is emlékszik rá, önnek 
köszönhetem. (Nem tehetek róla, nem 
tudom visszategezni, talán majd ké-
sőbb.) Azt mondta, ha óvónő akarok 
lenni, jelentkezzem bátran a losonci kép-
zőbe, és ha nem ijedek meg a felvételin, 
biztosan megfelelek.

Cs.A.: Lám, a nyitrai egyetemen is 
megfeleltél, ráadásul, alsó tagozatos lé-
tedre később biológia-módszertanból 
írtad a szakdolgozatodat, és a szükséges 
vizsgák letétele folytán megszerezted a 
pedagógiai doktorátust is.

H.B.K.: Nekem az anyukám bősi volt, 
így én Dunaszerdahelyen jöttem világra, 
de pár napra rá szüleim Rimaszombatba 
vittek, ahol felcseperedtem. Nánára 
férjem, Hanza Balázs révén kerültem 
2011-ben. Azóta itt tanítok. A rimaszom-
bati magyar alapiskolába jártam, és az ot-
tani gimnáziumban érettségiztem, majd 
a Komáromi Selye János Egyetem első 
végzősei között szereztem magiszteri ti-
tulussal járó alsó tagozatos tanítói képe-
sítést. Hogy miért lettem pedagógus, a 
kérdésre nagyon szokatlan választ fogok 
adni. Nekem senki sem tanácsolta, mi le-
gyek, de az alsó tagozaton, sajnos, olyan 
tanító nénim akadt, aki nagyon részre-
hajló volt, s ez igen mély nyomot hagyott 
bennem. Akkor elhatároztam, ha nekem 
sikerül majd e pályára jutnom, én egész 
másként fogok viszonyulni a rám bízott 
gyerekekhez.

Cs.A.: Úgy hallom, óhajod teljesült.
M.Zs.: Már lehet, hogy feladtuk volna 

az iskolánkért folytatott küzdelmet, ha ez 
a két hölgy itt hagyott volna bennünket. 
Pedig Krisztinának csak ebben a tan-
évben tudtunk teljes fizetést adni, Anita 
pedig az említett képesítése ellenére fél-
állásban tanít, a nap másik felében pedig 
napközis nevelőnő. Hadd ne soroljam fel, 
mi mindent végeznek a tanításon kívül.

Sz.A.: Mi szinte semmit sem tudtunk 
arról, hogy milyen szerepeik voltak a 
régi falusi tanítóknak, de én Párkányban 
láttam, tapasztaltam, mennyi lehető-
séget kaptunk képességeink kibontakoz-
tatására, fejlesztésére a szakkörökben. 
Én a Kisbojtárban táncoltam, énekeltem; 
fennállásának idei, harmincadik évfor-
dulóján pedig az alapító tagokkal és a 
legkisebbekkel mi is színpadra léptünk.

H.B.K.: Én Rimaszombatban az is-
kola énekkarában énekeltem és a szín-
játszó körnek voltam a tagja. Matema-

tikai osztályba jártam, de Csomós Éva 
osztályfőnökömnek köszönhetően leg-
jobban a magyar órákat szerettem. Az 
egyetemről kikerülve a rimaszécsi isko-
lában kaptam állást, ahol a tanulóknak 
túlnyomó többsége a roma etnikumhoz 
tartozott. Nekik teljesen más a kultúrájuk 
és a mentalitásuk is, mint a miénk. Aki 
ezt nem érti meg, nem boldogulhat kö-
zöttük. Rimaszécsről az utam Baraca kis-
iskolájába vezetett, ahol az egész gye-
reksereg roma volt. Nagyon nehezen fo-
gadtak el, főleg a szülők, de amikor el 
kellett köszönnöm tőlük, mindnyájan 
megsirattak. Azt mondtam, elfogadtak, 
Nána pedig befogadott engem. Lám, 
mennyi mondanivalót rejt magában egy 
igekötő, pedig mindkettőnek a lényege 
az emberiesség. Ez kell, hogy meghatá-
rozza minden közösség életképességét, 
kezdve a gyerekektől a legidősebb kor-
osztályig.

M.Zs.: Hát ezért ragaszkodunk mi 
annyira az óvodánkhoz, az iskolánkhoz, 
a színjátszó csoportunkhoz, a sporto-
lóinkhoz, múltunk dokumentálásához 
és mindenhez, ami az együvé tartozá-
sunkat táplálja, erősíti. Ahogyan Nellike 
mondta, mindez semmivel sem pótol-
ható közkincs.

Csicsay Alajos

 n Balról: Hanza Bán Krisztina,  
Szúnyogh Anita, Hajtman Kornélia, 
Horváth Ernő, Matuska Zsuzsanna
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T. Jelenlévők! T. Országos Találkozó! 
Kedves barátaim, a szervezők, azt kérték 
tőlem, olyan előadást tartsak, amelyben 
azt gondoljuk végig, milyen állapotban 
van a szlovákiai magyar társadalom. 
Milyen állapotban volt az elmúlt húsz 
évben, és milyen állapotban van ma. 
Mivel a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
XIX. Országos Találkozójának a témája 
a szlovákiai magyar oktatásügy helyzete, 
azt javasoltam a szervezőknek, szűkítsük 
le a kört arra, milyen utat járt be a szlo-
vákiai magyar társadalom az elmúlt húsz 
évben. A szlovákiai magyar társadalom 
elmúlt húsz éve legyen az a szűkebb és 
tágabb keret, ha úgy tetszik, társadalmi 
valóság, amelyhez képest megvizsgáljuk 
a helyzetet, külön hangsúllyal az isko-
láink helyzetére.

Tisztelt kollégák, kedves barátaim! 
Itt, Rozsnyón (ebben az ünnepi hangu-
latban) a következő huszonnégy órában 
rengeteg elkeserítő dologról lesz szó. 
Mi itt mindnyájan tudjuk, hogy a kö-
rülöttünk lévő társadalmi valóság nem 
jó. Nemhogy nem jó, hanem egyenesen 
rossz, sőt sok tekintetben kétségbeejtő. 
Biztos vagyok benne, hogy tanult kol-
légáim részletesen beszámolnak majd a 
szlovákiai magyar társadalom valós, saj-
nálatosan elkeserítő állapotairól. Ahogy 
ismerem őket, nem fognak kertelni, sőt. 

Gyurgyík Laci és Lampl Zsuzsa szo-
ciológusok be fognak számolni a szlo-
vákiai magyarság elkeserítő népesedési 
állapotairól, amelyek már középtávon a 
szlovákiai magyar közösség létét fenye-
getik. Nem tudom, pontosan mit fognak 
mondani, de gondolom, hogy ezt. A. 
Szabó Laci oktatási szakértő barátunk, 
valamint Andruskó Imre, mint gazdag 
tapasztalatokkal rendelkező igazgató, be 
fognak számolni a különféle iskolatípu-
sokba beíratandó tanulók statisztikáiról, 
és ne legyenek kétségeink, beszámolójuk 
alul fog múlni minden képzeletet. Vörös 
Marika és Morvay Katalin igazgató asz-
szonyok be fognak számolni az iskolave-
zetők valószínűleg nem könnyű terepbéli 
tapasztalatairól. És bár hiszem, hogy ezt 
a tőlük megszokott derülátással fogják 
tenni, gondolom, hogy előadásuk nem 

lesz híján a kritikának sem. Vetter János 
igazgató úr be fog számolni a szakisko-
lákat is sújtó pénztelenségről, s talán 
az iskolák egymás között vívott elké-
pesztő, a színfalak mögött dúló harcáról. 
Komzsík Attila dékán úr és Hrbácsek 
Magdika be fognak számolni a nyitrai 
pedagógusképzésről, és lehet, hogy a pe-
dagógusképzésben résztvevők elhelyez-
kedésének nem túl fényes kilátásairól is. 
Nem tudom, csak gondolom, hogy ezt 
fogják tenni.

Ezek után milyen tere, milyen helye 
marad a történésznek? Mit mondhat, 
ami nem csalárd lidércfény a mocsárban, 
de halvány reménysugár a gomolyfelhős 
horizonton? Mit mondhatok, ha nem 
akarok politizálni (mert nem akarok!)? 
Mit mondhatok, ha nem szeretnék az ál-
talánosságok szintjén megrekedni (mert 
nem szeretnék!)? És mit mondhatok, ha 
nem akarom a magánvéleményemmel 
traktálni Önöket (mert nem akarom!)? 
Ezekbe a hibákba semmiképpen nem 
szeretnék esni.

Az 1993. január 1-jétől létező 
önálló Szlovákia 2013-ban betöltötte 
a 20. életévét. 1993 első napjaiban az 
új Szlovák Köztársaságot a világ szinte 
mindegyik állama elfogadta, és az ENSZ 
nagyon gyorsan, már 1993. január 
19-én hivatalosan a tagjai közé fogadta. 
2004 áprilisában az ország NATO-tag 
lett, 2004. május 1-től pedig EU-tag is. 
(Ezeket az évfordulókat, gondolom, jö-
vőre meg fogják ünnepelni. Meg fogjuk 
ünnepelni?) 2007. december 20-án az 
ország szerves része lett az ún. schengeni 
határrendszernek, azaz ekkortól nem 
szűntek meg az államhatárok, viszont 
megszűnt azok közvetlen ellenőrzése. 
Az európai csatlakozás nagyhatású kö-
vetkezményeként 2009. január 1-től euró 
ropog, vagy inkább csak csörög a pénz-
tárcánkban.

1993. január 1. az országban élő 
magyarok helyzetét is megváltoztatta. 
És nem feltétlenül kedvezőtlenül. Amíg 
a kommunista Csehszlovákiában a ma-
gyarok a lakosság 4%-át alkották, addig 
az 1993 utáni Szlovákiában a magyar 
lakosság aránya 10% volt. El szoktunk 

feledkezni arról, hogy a rendszerváltás 
pillanata bizonyos értelemben nagy le-
hetőség volt. És többen tartják fontos, 
észbe vésendő történelmi tanulságnak, 
hogy a közösségünk nem volt felkészülve 
a rendszerváltásra, sem mentálisan, sem 
politikailag, sem gazdaságilag.

Ha most arra tekintünk, milyen ál-
lapotban van a szlovákiai magyar társa-
dalom: Milyen állapotban volt az elmúlt 
húsz évben, és milyen állapotban van 
ma? – akkor érdemes tudományos ku-
tatáson alapuló, tényszerű adatokból ki-
indulni. A társadalmi jelenségek, bennük 
a szlovákiai magyar közösség jelenségei, 
konkrétan leírhatók bizonyos elemi 
fogalmakkal, adatokkal. Ilyen a népes-
ségszám, a születési ráta, a beiskolázott 
gyerekek száma, az egy főre eső GDP, a 
várható élettartam stb. 

A szlovákiai magyarok számbeli sú-
lyához el kell mondani, hogy a nemzetfo-
gyás tekintetében a szlovákiai magyarság 
nem az 1989-es politikai rendszerváltás 
pillanatában indult lefelé a lejtőn. 
Hanem már korábban. Szlovákia lakos-
sága 1980-ban 4 millió 991 168 fő volt, 
ebből magyar 559 490. 1991-ben 5 millió 
274 335, ebből magyar 567 296. A leg-
újabb adatokat mindenki ismeri: 2001-re 
47 ezerrel lettünk kevesebben, a 2011-es 
népszámlálás során pedig 458 467 
ember vallotta magát magyarnak. Na-
gyon tömören összegezve és történeti 
folyamatában tekintve a dolgot: már az 
1970 és 1990 közti 20 év alatt is 2-3%-kal 
csökkent a számunk, a rendszerváltozás 
idejéhez képest pedig ma 110 ezerrel va-
gyunk kevesebben. (Kossuth Rádió 2013. 
március 12.) (Popély 2006, 369.)

És mégis: Még így is jelenleg hivata-
losan Szlovákia lakosságának a 8,5%-át 
alkotjuk. Egy nagy létszámú kisebbség 
vagyunk. És minden kedvezőtlen ten-
dencia ellenére ,,a magyar iskolák első 
osztályába beíratott gyermekek száma 
országosan 3552, 3559 és 3582 volt az 
utóbbi három évben” (2011, 2012, 2013), 
ahogy azt Pék László, az SZMPSZ elnöke 
megfogalmazta. (Pék László Pedagó-
gusfórum 2013. jan.)

Vajda Barnabás: 

A szlovákiai magyar közösség történelmi-társadalmi helyzetének 
változásai, alakulásai, mint a szlovákiai magyar iskolaügy kerete

Elhangzott a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIX. Országos Találkozóján
Rozsnyó, 2013. április 13–14. 
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A lélekszám mellett egy másik fontos 
adat, hogy Szlovákia társadalma foko-
zatosan öregszik. A magyar résztársa-
dalom kissé gyorsabban öregszik, mint 
a szlovák. 

Aztán: mint minden civilizált tár-
sadalom, sok gyógyszert fogyasztunk. 
Szlovákia lakosságának rekordméretű, 
47%-a szed állandó jelleggel orvos által 
előír gyógyszert. (Új Szó, 2012.11.29.) 
A gyógyszereknek is hála, egyre maga-
sabb életkort érünk meg. Viszont azt 
egyre romló egészségi állapotban tesz-
szük. Az Európai Statisztikai Hivatal 
2011-es felmérése szerint Szlovákia la-
kosai rövidebb egészséges életre számít-
hatnak, mint bárhol máshol az Európai 
Unióban. Egy átlagos szlovákiai lakos 52 
egészségben megélt életévre számíthat; 
ellenben egy máltai 70 évre, de még a 
magyarországiak is 57 évre. (Bumm, 
2013.3.6.)

Objektívan mérhető mérce a mun-
kanélküliség. Talán a legfélelmetesebb 
mérce mind közül. A szlovákiai mun-
kanélküliség 2013 elején 14,44 %-on áll, 
és folyamatosan nő. A Dunaszerdahelyi 
járásban 2007-ben 5,5% volt a mun-
kanélküliek aránya, 2013-ban 13%. A 
Rozsnyói járásban 2007-ben 20% volt, 
2013 elején 29%. (Új Szó 2013.1.26.) Mit 
lehet ezekhez a számokhoz mondani? 
Talán csak egyet, egy még ezeknél is 
elkeserítőbb tényt. Azt, hogy Szlovákia 
déli részén nagyon kevés (ipari, mező-
gazdasági, infrastrukturális) beruházásra 
került és kerül sor, ezért és emiatt a déli 
járásokban jóval nagyobb a munkanélkü-
liség, mint az ország más régióiban.

A számok nagyon lényeges mutatók. 
Viszont vannak társadalmi jelenségek, 
amelyek nagyon nehezen mérhetők, 
vagy egyáltalán nem mérhetők teljesen 
objektív eszközökkel. A Szlovákiában élő 
magyarokra vonatkozó objektív tényeken 
kívül az is nagyon fontos, hogyan érzik 
magukat a szlovákiai magyarok. Mint a 
régi viccben: röviden – jól, bővebben – 
nem jól. Egyrészt azért, mert számbeli 
és politikai kisebbséget alkotnak, és nem 
tagjai az ún. államalkotó nemzetnek 
(ld. az alkotmány preambulumát). 
Másrészt azért, mert egy rosszul tel-
jesítő ország állampolgárai. 2010-es 
közvéleménykutatási adat, hogy minden 
második szlovákiai állampolgár szívesen 
élne egy másik országban (elsősorban 
Nyugat-Európában). Ráadásul a 30 év 
alattiak közül (2012-es adat) csak  30% 
elégedett a hazájával; a 30 év alatti fia-
talok kétharmada egyszerűen nem sze-
reti ezt az országot. (Új Szó, 2012.11.16.)

Ezek önmagukban lehangoló adatok. 
És a szlovákiai magyarok még ennél is 
pesszimistábban értékelik Szlovákia, 
mint ország teljesítményét. Ahogy Zora 
Bútorová kifejtette: ,,A büszkeség érzése 
sokkal erősebb a szlovák nemzetiségű la-
kosság körében […] 2012-ben a szlovák 
nemzetiségű lakosság 63%-a volt elége-
dett az ország teljesítményével. A ma-
gyar lakosság körében ez a mutató 34%.” 
(Új Szó 2013.1.4.) És az is tanulságos, 
mi miatt érzik magukat rosszul a szlo-
vákiai állampolgárok, szlovákok és ma-
gyarok, idősebbek és fiatalok egyaránt. 
Arra a kérdésre, hogy a lakosság mi miatt 
szégyenkezik, a következő válaszok vé-
geztek az első négy helyen: (1) a politiku-
saink miatt, (2) a korrupció miatt, (3) az 
életszínvonal miatt, (4) a romák helyzete 
miatt. (2012 végi felmérés.)

Az elmúlt 20 év számvetéséhez tar-
tozik, hogy 2013-ban először készült át-
fogó jelentés a szlovák kormány számára 
a szlovákiai magyarok helyzetéről, és a 
napokban megíródott végre a Szlovákiai 
magyarok szociológiája (Lampl Zsuzsa).  

Mit mondhatunk a szlovákiai ma-
gyarság szervezett politika közéletéről 
az elmúlt húsz évben? Nagyon sze-
retném elkerülni, hogy az 1989 utáni po-
litikai életet részletesen elemezgessem. 
Mindössze két, általam lényegesnek ítélt 
momentumra szeretném ráirányítani a 
figyelmet. Az egyik az, hogy hány párt 
kell a szlovákiai magyarságnak. A másik 
pedig az 1994-es komáromi nagygyűlés 
lehetséges mai üzenete.

Előbb a pártokról. A szervezett po-
litikai közélet tekintetében le kell szö-
gezni, hogy az 1918 óta létező szlovákiai 
magyarság eddig összességében kb. fele-
fele időt töltött többpárti vagy egypárti 
rezsimekben. A két háború között leg-
alább két magyar párt és több magyar ta-
gozattal is rendelkező további párt szólí-
totta meg a csehszlovákiai magyarokat. 
1948 után a magyar közösség a kommu-
nizmus nemzeti frontos egypártrend-
szerében élt. 1989 ill. 1993 után a több-
pártrendszer éledt újjá. A szlovákiai ma-
gyarság ekkortól több magyar pártra sza-
vazhatott, úgymint: FMK–Magyar Pol-
gári Párt, Magyar Kereszténydemok-
rata Mozgalom, Együttélés (együtt Ma-
gyar Koalíció Pártja), Magyar Néppárt. 
Az 1990-es években volt egy ötödik, egy 
hosszúnevű párt (Magyar Népi Moz-
galom a Megbékélésért és a Jólétért). 
2009 óta létezik a Most-Híd, 2012-ben 
nevet váltott a Magyar Közösség Pártja, 
2013 elején pedig zászlót bontott a Ma-
gyar Kereszténydemokrata Szövetség.

1998 és 2009 között kilenc évig va-
lóban létezett egyfajta egypártrendszer, 
amely legalább egy tekintetben más volt, 
mint bármelyik korábbi egypárti időszak: 
az MKP ugyanis két választási cikluson 
keresztül a kormányzó koalíció része volt 
(1998–2006), és további két évig (2010–
2012) a Most-Híd is része volt egy szlo-
vákiai kormánykoalíciónak. Akárhogy 
is nézzük, tény, hogy az egykor teljesen 
jogfosztott szlovákiai magyarságnak 
az újabb korban olyan pártjai vannak, 
amelyek komoly tényezők tudnak lenni 
az össz-szlovákiai politikai színtéren, sőt 
időnként kormánytényezővé is tudnak 
válni.

A másik ügy, amit a szlovákiai ma-
gyarság szervezett politikai közéletéről 
meg szeretnék említeni, az az 1994. ja-
nuár 8-i komáromi nagygyűlés. (Jövőre 
ennek is 20. évfordulója lesz.) A ko-
máromi nagygyűlést a Csallóközi Tár-
sulás kezdeményezte, és az ügy egészen 
Michal Kováč köztársasági elnökig ju-
tott. Szarka László szerint ez az 1994-es 
nagygyűlés ,,az évtized legnagyobb jelen-
tőségű szlovákiai magyar politikai ese-
ménye volt”, mégpedig azért, mert a ,,ko-
máromi nagygyűléssel zárult le a szlová-
kiai magyar autonómiapolitika első, fel-
felé ívelő szakasza”. (Magyarok Szlováki-
ában, 2004, 91–92.)

Miért hoztam fel ezt a két politikai jel-
legű ügyet, a több szlovákiai magyar párt 
létét és a komáromi nagygyűlést? A több 
párt kérdését azért, mert a jelenkori pár-
tosodás, a két- vagy többpárti megosz-
tottság a szlovákiai magyar közéletben 
is sokszor rezonál. Úgy gondolom, ez a 
jelenség több szempontból értékelhető, 
és én ezzel kapcsolatban három szem-
pontot emelnék ki, azt is kérdés formá-
jában. Egy: Tényleg egypártrendszerben 
szeretnénk-e élni? Kettő: Meg lehet-e 
akadályozni a szabad demokrácia viszo-
nyai között, hogy új pártok alakuljanak, 
vagy azt, hogy szlovák pártok is szerez-
zenek szavazatokat magyar nemzetiségű 
szavazóktól? Három: Hogyan tudjuk 
felhasználni azokat az értékes tapasz-
talatokat, amelyek abból származnak, 
hogy a szlovákiai magyarságnak külön-
féle területeken tapasztalatokat szerzett 
pártvezetői, államtitkárai, miniszterei, 
parlamenti alelnökei, parlamenti bizott-
sági elnökei stb. voltak és vannak?

Az 1994-es komáromi nagygyűléssel 
pedig azt szeretném alátámasztani, hogy 
a szlovákiai magyarság önmegfogalma-
zása, ha úgy tetszik, autonómiája, nem 
új dolog. Inkább az az elgondolkodtató, 
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hogy miért ült el ez a törekvés az 1990-es 
évek végére. Az a tény, hogy a saját kö-
zösségünk igyekszik minden tekintetben 
(politikailag, közigazgatásilag, oktatá-
silag stb.) megszervezni saját magát, ez 
a világ legtermészetesebb dolga. Minden 
valamire való tudatos entitás ezt teszi: 
meghatározza és megfogalmazza saját 
magát és céljait.

Az önállóságra irányuló természetes 
és helyes törekvést hajtotta végre a 
szlovákiai magyarság, amikor létre-
hozta a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetségét. A szabad demokráciához 
hozzátartozik a szakmai demokrácia. 
A szakmai demokrácia azt jelenti, hogy 
minden szakmának szabadon lehetnek 
szakmai tömörülései. Az SZMPSZ a 
szlovákiai magyarság legszervezettebb 
független szakmai szervezete. 

(Ez a rész időhiány miatt nem hang-
zott el: A szövetség tevékenységének az 
alapja a nagyon gazdag szakmai tevé-
kenység. A szervezet élő kapcsolatot tart 
fenn elsősorban a szlovákiai magyar is-
kolákkal, valamint a saját aktivistáival 
az ország egész területén. Az SZMPSZ 
kapcsolatot tart a pártokkal, a minden-
kori miniszeterekkel, az egyetemekkel, az 
ÁPI-tel stb. Tevékenységének igen jelentős 
részét a szakmai rendezvények szerve-
zése teszi ki, köztük pl. a nyári egyete-
meké, a Kincskeresők tehetségkutató ve-
télkedőé stb. Kevésbé szerepel a nyilvá-
nosság előtt, de az SZMPSZ-ben Fodor 
Attila rendkívül nagy erőfeszítéseket tesz, 
hogy naprakészen tartsa az iskolaveze-
tések jogtudatát azáltal, hogy legiszlatív 
alapismeretekkel, törvényszövegekkel, út-
mutatókkal látja el az érintetteket. Az 
SZMPSZ Szlovákián belüli kapcsolatai 
mellett mozgalmas nemzetközi kapcso-
latokkal rendelkezik. Saját szervezethá-
lója van: alapszervezetei, területi szer-
vezetei, országos szervezete, amelyek in-
tenzív személyes kapcsolatokon nyug-
szanak. Ezenkívül még legalább három 
szakmai társulásnak a befogadója: az Is-
kolavezetők Társulásáé, a Felvidéki Te-
hetségsegítő Tanácsé és a SJ Comenius 
Pedagógiai Intézeté. Mint mindnyájan 
tudjuk, az SZMPSZ-nek van saját saj-
tója is, a Pedagógusfórum. Összegezve: az 
SZMPSZ egy nagyon értékes szervezet, 
amelyet egy viszonylag korszerű szerve-
zeti struktúra, naprakészség, aktualitás 
és transzparencia jellemez.) 

A szlovákiai magyar szakmai 
szer vezetek között bizonyosan az 
SZMPSZ a legjelentősebb. Pék László 
elnök, valamint az SZMPSZ berkeiben 

dolgozó számos kedves munkatárs,  kol-
léganő, kolléga, a barátaink, rengeteg 
ügyet felvállalnak. Az SZMPSZ egy 
olyan szakmai-civil hálót alkot a szlo-
vákiai magyar közösség szolgálatában, 
olyan tudatos és olyan hasznos tevé-
kenységet fejt ki, hogy ki kell mondani: 
az SZMPSZ nélkül egészen biztos, hogy 
másként szerveződne meg, pontosabban 
nélküle kevésbé volna szervezett a szlo-
vákiai magyarság. Ráadásul tartósan – 
íme, Istennek hála, immár a 19. országos 
találkozóra kerül sor itt Rozsnyón.

Az SZMPSZ, mint szervezet nyilván 
nem tökéletes. Eddig is számos kritika 
érte, és érheti még. Ezek között az egyik, 
hogy igazi, valódi és szigorú értelemben 
véve nem töltött és nem tölt be szakszer-
vezeti funkciót. A 2002-es Alapszabály 
ezt mondja: ,,A Szlovákiai Magyar Pe-
dagógusok Szövetsége a szlovákiai ma-
gyar pedagógusok és tanügyi dolgozók 
jogilag önálló, független, nyitott, demok-
ratikus elveken épülő szakmai és érdek-
védelmi szervezete.” (SZMPSZ Alapsza-
bály 2002) Az elmúlt húsz évben volt 
pár tiltakozó akció, sőt 2012 novem-
berében volt egy háromnapos pedagó-
gussztrájk is. Ha jogilag nem is, de az 
SZMPSZ, de facto, időnként szakszer-
vezetként működik. Az is látszik viszont, 
hogy a közigazgatási önkormányzatiság 
(tehát a mindenkori fenntartók hatalma) 
sok esetben felülírja a szakmai érdekvé-
delmet, és azt csak tényleges szakszer-
vezeti érdekvédelemmel lehetne ellensú-
lyozni. Ez a tény, továbbá a politikai szét-
forgácsolódás és az iskolavezetők szer-
teágazó érdekei, én úgy látom, jócskán 
megnehezítik az SZMPSZ működését. 
Nagy kérdés a jövőben, hogyan reagáljon 
ez a független szervezet arra, ha esetleg a 
központi állam lebontja az iskolai önkor-
mányzás elemeit, és újra mindenhatóvá 
válik az iskolaügyben.

Tény, hogy a szervezetnek egy 
rendkívül gyorsan változó, formálódó 
közegben kellett az elmúlt 19 évben 
megállnia a helyét. Nem tudom, meg-
írja-e valaki az SZMPSZ történetét. De 
ha minden igaz, akkor 2014-ben 20. al-
kalommal fog sor kerülni a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Országos Találko-
zójára. És erre akár egy szép összefoglaló 
kiadvány is elkelne. Ha egyszer valaki 
megírja majd a SZMPSZ történetét, sok 
érdekességet fog találni. Hogyan alakult 
a sorsa? Hogyan fejlődött, fokozatosan 
hogyan specializálódott? Hogyan kezelte 
az SZMPSZ az elmúlt 19 évben a szlo-
vákiai és a szlovákiai magyar politika és 
iskolairányítás elvárásait, arroganciáját, 

szakma iránti szűkkeblűségét, hirtelen 
és sokszor átgondolatlan irányváltásait, 
pálfordulásait stb.?

És mégis: Ha most a financiális kér-
déseket félretesszük, az SZMPSZ eddig 
sikeresen alkalmazkodott a mai diverzi-
fikálódott világhoz. Az SZMPSZ sikeres 
abban, hogy a berkeiben vannak meg-
szólítható szakemberek. Ezek nélkül a 
szakemberek nélkül (Nélkületek, kedves 
barátaink), nem lenne lehetséges a fej-
lődés. De egy pillanatig sem gondolom, 
hogy ez már a Kánaán. Az SZMPSZ nem 
állhat meg egy percig sem azon az úton, 
hogy minduntalan növeli a saját szakmai 
és civil felkészültségét és részvételét az 
ügyekben. Az SZMPSZ-nek folyama-
tosan növelnie kell az inkluzivitását, azaz 
a pedagógusokat megszólító és minden 
jószándékú szakmai kezdeményezés 
iránt befogadó jellegét. Bizonyos, hogy 
a szakmai-civil szférának a jövőben na-
gyobb szerep jut. A jövő a network-öké, 
a jövő a szakmai hálózatoké. Jó hír, hogy 
a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 
immár több mint 100 civil szervezetet 
tömörít, köztük az SZMPSZ-t is. (Új Szó 
2013.2.6.)

Kedves Barátaim! Az önállóságra való 
törekvés a szabad demokrácia termé-
szetes része. A demokrácia olyan érték, 
amelyet állandóan gyakorolni, és gya-
korlat közben állandóan csiszolni kell. És 
annak, aki akár saját tapasztalatból, akár 
olvasmányok alapján ismeri az egypárti 
kommunizmus valóságát, annak a mai 
szabad demokrácia különösen fontos és 
csillogó értéknek tűnhet. Gondoljunk 
csak bele, milyen nagy a különbség pl. 
abban, hogy 1989 előtt az iskolák merev 
ideológiai irányítás alatt éltek. Vannak 
viszont, akik azt mondják, micsoda de-
mokrácia az, ahol annyi vita, annyi sok 
és sokszor meddő vita van? Ahol ál-
landóan érdekellentétek kerülnek a fel-
színre? Viták, veszekedések, összecsa-
pások? Nos, az a helyzet, hogy a szabad 
világnak mindig is részei voltak a viták. 
Az ókori Athénban vagy a köztársaság-
beli Rómában a vita volt a közélet alapja. 
Hogyan formálódtak volna a liberális 
gróf Széchenyi István nemzetfelemelő 
eszméi és tettei, ha nem akadt volna neki 
mindent számonkérő nemzeti liberális 
ellenzéke? Mi lenne ma, ha a pártok nem 
gyakorolnának egymás iránt feszültséget 
keltő kontrollt, és nem hallhatnánk, csak 
egyféle nézetet? Ki hiszi, hogy a szabad 
világ lehetséges viták, konfliktusok és 
érdekellentétek nélkül? A szabad világ 
struktúrái között a viták, a feszültségek 
nemhogy károsak: a feszültség bizonyos 
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szintje egyenesen szükséges ahhoz, hogy 
pl. a munkahelyi rendszerek egyes elemei 
egymást kontrollálják, hogy egymás kör-
mére nézzenek.

Mitől magyar a szlovákiai magyar 
iskola? A szlovákiai magyar közös-
ségben legalább egy nagy társadalmi 
vitára mindezidáig nem került sor. 
Legalább egy nagy vita még várat ma-
gára: Mitől magyar a szlovákiai magyar 
iskola? A továbbiakban ezzel kapcso-
latban szeretnék néhány állítást és több 
kérdést megfogalmazni, és közvetíteni 
a kétnapos konferencia minden tisztelt 
résztvevője felé.

Mitől magyar a szlovákiai ma-
gyar iskola? Az első pillanatban, lehet, 
túlbonyolult a kérdés. Hát nem azért, 
mert magyar nyelven tanulunk? De. 
Hát nem azért, mert magyar irodalmat 
és magyar történelmet tanulunk benne? 
De. És még? Véleményem szerint négy 
tényezőt kell ezzel kapcsolatban emlí-
teni:

Először: A szlovákiai magyar iskola 
attól magyar, hogy magyar nyelven fo-
lyik benne a tanítás. Mindnyájunk szá-
mára természetes (mindnyájunk alatt a 
legtöbb pedagógust, tanulót és szülőt 
értem), hogy a szlovákiai magyar isko-
lákban a magyar a domináns nyelv. Csak-
hogy a szlovák állam a saját csehszlovák 
múltjából örökölt egy nézetet, amely 
a múltban és a mában egy súlyos kon-
cepcionális konfliktushoz vezetett. Ez a 
nézet az, hogy a szlovákiai legfőbb okta-
tási hatóságok szerint ,,az oktató-nevelő 
folyamat célja, hogy minden tanulónak 
[…] lehetővé tegye, hogy megerősödjön 
benne a tisztelet azon állam kulturális-
nemzeti értékei és tradíciói iránt, amely 
országnak az állampolgára, valamint 
hogy mindenki számára biztosítva le-
gyen az államnyelv, az anyanyelv és a 
saját kultúra [lehetősége]”. (Idézet egy 
2013.3.18-ra keltezett oktatási minisz-
teri levélből.) Vagyis miniszteri szinten 
koncepcionálisan csak a harmadik és 
negyedik cél az, hogy a tanulóink elsajá-
títsák a magyar nyelvet és kultúrát.

Az anyanyelv nem a végső célja, 
hanem eszköze a tanulásnak. Nemcsak 
értelmi és lélektani okok szólnak az 
anyanyelv mellett, hanem az a felismerés 
is, hogy a társadalmi felemelkedés kulcsa 
az oktatás – nem pedig egy konkrét 
nyelv. Ahogy Ádám Zita megfogalmazta: 
,,Hamis illúzió, hogy a szlovák nyelvű 
iskola a karrier biztosítéka..” (Pedagó-
gusfórum 2013. febr.) A tanultsághoz 
és a szellemi-anyagi felemelkedéséhez 

az okatás visz közelebb mindenütt a 
világon. A legtermészetesebb dolog, 
hogy ahogy a szlovák anyanyelvű gye-
rekek szlovákul tanulnak, ahogy a finn 
anyanyelvű tanulók finnül tanulnak, 
a Szlovákiában élő magyar gyerekek 
magyarul tanulnak. Épp arról van szó, 
hogy az államnak biztosítania kell, hogy 
a felemelkedés lehetősége mindenkinek 
kijár nemtől, etnikumtól, anyanyelvtől 
függetlenül. S mivel az anyanyelven 
való tanulás mind érzelmi, mind pszi-
chológiai szempontból jobb, mint a más 
nyelven való tanulás, mi, akik ezt értjük, 
ezért tartunk ki a dominánsan magyar 
tannyelvű iskolák mellett. 

A szlovákiai magyar tannyelvű is-
kolák története bizonyos tekintetben 
egy nagy sikertörténet. Sikertörténet, ha 
azt vesszük, hogy 1945-ben ill. 1948/50-
ben honnan, milyen mélységből indult 
a jogfosztottság, kitelepítés, nincste-
lenség stb. után a (cseh)szlovákiai ma-
gyar közösség. És sikertörténet, ha arra 
tekintünk, hogy minden szerencsét-
lenség után pár éven belül képes volt új-
raszervezni magát. Sikertörténet pl. a 
Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközép-
iskola léte Rozsnyón, amely iskola, ha jól 
tudom, épp idén 60 éves. Amihez szere-
tettel gratulálunk! Mindezen döccenők 
ellenére a (cseh)szlovákiai magyar tan-
nyelvű iskolák története, ennek az iskola-
hálózatnak a meg- és fenntartása, olyan 
sikertörténet, amelyre méltán lehet 
büszke a szlovákiai magyar társadalom. 
A magyar tannyelvű iskolák nem létez-
hettek volna a csehszlovák állam, 1993 
után a szlovák állam belátása, konszen-
zusa nélkül. Még akkor is ezt kell mon-
dani, ha tudjuk, hogy időről időre, rend-
szeresen érik támadások ezt a termé-
szetes iskolai magyarnyelvűséget vagy 
annak valamely szeletét. Ezeket a táma-
dásokat komoly kihívás volt eddig több-
ször elhárítani. Ami nekünk a világ leg-
természetesebb igénye, az anyanyelvi ok-
tatás, az a szlovák társadalom egy része 
számára érthetetlen makacs ragaszkodás 
egy, az övékétől eltérő nyelvhez és kultú-
rához. Ezért e téren bőven van mit ten-
nünk a szlovák közvélemény felé. Hogy 
amit ők a maguk számára természe-
tesnek tartanak, azt nekünk miért kel-
lene külön kegyként kapnunk? Itt sze-
retném felvetni a szlovákiai magyar re-
alitásoknak azt a vonatkozását, hogy a 
szlovákiai magyar realitásnak része a 
szlovák nyelv jelenléte az életünkben. Ez 
is természetes. Mármint az, hogy a valós 
életünkben jelenlévő két- vagy többnyel-
vűségre természetes módon reagálunk. 

Nekünk jól felfogott érdekünk, hogy 
tudjunk szlovákul, angolul, németül stb. 
Az a nézet viszont, hogy nekünk poli-
tikai kötelességből vagy politikai loja-
litásból kellene más nyelvet tanulnunk 
és automatikus módon tudnunk, az té-
vedés. Úgyhogy amikor a szlovák nyelv 
oktatása a kérdés, akkor annak kell az 
alapnak lennie, hogy nekünk érdekünk 
megtanulni más nyelveket. De ez okta-
tási-módszertani kérdés, nem pedig po-
litikai hűségé. A szlovákiai magyar isko-
lahálózat nem kegy. A (cseh)szlovákiai 
magyar dolgozók anyagi és szellemi erő-
feszítése állt és áll mögötte, szülők, isko-
lavezetők és pedagógusok áldozatkész-
sége, adója, munkája. A szlovákiai ma-
gyar iskolákban a magyar a domináns 
nyelv, és semmi nem mehet ennek a ro-
vására. 

Másodszor: A szlovákiai magyar 
iskola attól magyar, hogy világosan 
körülhatárolható sajátos művelődési 
program alapján zajlik. Most, amikor az 
Állami Pedagógiai Intézetben zajlik az 
Állami Művelődési Program (MP) felül-
vizsgálata, indokoltnak látszik a kérdés, 
szükséges-e, hogy legyen egy szlovákiai 
magyar MP? Igen, szükséges. A mérték 
lehet vita tárgya, de az igen válasz sze-
rintem egyértelmű. 

Pék László nem is olyan régen így 
fogalmazott: ,,A magyar iskola külde-
tésének a minőségi nevelő és oktató 
munkában, az identitás kialakításában és 
megőrzésében, a szabadidős tevékeny-
ségek sokszínűségében kell megnyilvá-
nulnia, hogy diákjaink, egyediségüket 
megtartva, emberileg kiteljesedjenek, 
rátaláljanak önmagukra és megtalálják 
helyüket itthon és a nagyvilágban egy-
aránt.” (Pék László Pedagógusfórum 2013. 
jan.) Úgy gondolom, tennünk kéne azért, 
hogy a szlovákiai magyar iskolák egy vi-
lágosan körülhatárolható sajátos műve-
lődési program alapján működjenek. A 
szlovákiai magyar iskoláknak szóló sa-
játos művelődési program jelenleg nem 
létezik. Vagy ami van, az egy képlékeny, 
instabil szisztéma. Úgy gondolom, hogy 
a szlovákiai magyar pedagógiai szakmai 
csoportoknak meg kellene fogalmazniuk 
a szakmai céljaikat. Hogy miben látják a 
tantárgyuk szlovákiai magyar specialitá-
sait. Végső soron azt, hogy mitől magyar 
a szlovákiai magyar iskola. Itt az ideje, 
hogy megfogalmazzuk, mitől gondoljuk 
szakmailag magyarnak a szlovákia ma-
gyar iskolát. Meg kell fogalmaznunk is-
kolai és regionális szinten is. És el is kell 
mondani. El kell mondani a szlovák part-
nerszervezetek számára. Az ÁPI szá-
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mára, ahova igenis tudatosan kell kollé-
gákat nevezni a központi tantárgybizott-
ságokba. Ha kell, el kell mondani a mi-
niszter számára. Nem volt könnyű, most 
sem könnyű és nem is lesz könnyű ezt 
megtenni. 

Azt, hogy mitől magyar a szlovákiai 
magyar iskola, annál könnyebb volna 
megfogalmaznunk, mivel sok minde-
nünk már adva van hozzá. A sok dolog 
közül csak párat emelek ki. Van egy 
SZMPSZ-ünk. Vannak szakembereink. 
Az 1989 utáni időszak egyik nagy elő-
relépése, hogy jelentősen megnőtt a 
szlovákiai magyar pedagógustársadalom 
berkeiben a szaktudás, olyan szaktudás, 
amely korábban nem létezett. Van 
számos kollégánk, akik olyan nemzet-
közi tapasztalatok birtokában vannak, 
amelyre soha korábban nem volt lehe-
tőség. 

Azt szeretném tehát mondani, hogy 
a magam részéről látok módot, hogy a 
sajátos szlovákiai magyar iskolai prog-
ramok, mint az ÁMP-ot gazdagító alter-
natívák mellett érveljünk. Ehhez szük-
séges a szakmai érvelés. Szükségesek 
szövetségesek, és szükséges, hogy éljünk 
a modern kor jogi és technikai vívmá-
nyaival. Amíg ez nincs, addig az adott 
keretek között kell megvalósítani, amit 
lehet. Addig az ÁMP és az IMP-ok le-
hetőségeit, az általuk kínált kereteket 
kell kihasználni. Jó, hogy már most is 
vannak, mert lehetnek sajátos helyi 
IMP-ok, léteznek sajátos magyar tan-
könyvek és tansegédletek, igen korláto-
zott módon létezik magyar iskoláknak 
szóló tanfelügyelet, módszertani köz-
pont stb. Azonban, véleményem sze-
rint, a stratégiai cél egy, a szlovákiai ma-
gyar iskolák minden szintjére vonatkozó 
szisztematikus és koherens művelődési 
program kell, hogy legyen. 

Harmadszor: A szlovákiai magyar 
iskola attól magyar, hogy korszerű. Mert 
az iskola nemcsak tartalom. Az iskola 
nemcsak arról szól, hogy mit, hanem 
arról is, hogy hogyan tanítunk. A magyar 
iskolának korszerűnek, azaz módszerta-
nilag folyamatosan megújuló iskolának 
kell lennie. Ennek a tézisnek Ádám Zita 
az egyik legnagyobb szószólója, aki rend-
szeresen megírja, hogy Több szakmai-
ságot!

Ma a kevés gyerek a probléma. A na-
gyobb településeken az 1980-as évekig 
a túlzsúfolt iskolák, több helyen a két-
műszakos tanítás okozott gondot. Ma 
a félig üres tantermek. Ami viszont na-
gyon érdekes, hogy nincs több időnk a 

tanulókra. Miért nincs rájuk több időnk? 
Miért nincs több időnk a sokkal kevesebb 
gyerekre? Miért nem korszerűsödtek a 
csökkenő gyereklétszámmal párhuza-
mosan a módszereink? László Béla pro-
fesszor már 2004-ben leírta, hogy Szlo-
vákiában ,,az egy iskolára eső magyar 
nemzetiségű lakosok száma csökkent”, 
és 2001 óta kevesebb magyar lakosra jut 
egy iskola, mint szlovákra. Tehát van elég 
alapiskola, csakhogy ,,ezzel az előnyös 
helyzettel a magyar tannyelvű iskolák 
nem tudtak élni”. (Magyarok Szlováki-
ában, 1989–2004, 208.)

Negyedszer: A szlovákiai magyar 
iskola attól magyar, hogy egyértelműen 
vállalja a magyar kultúrközeghez való 
természetes tartozást. Bár a magyar 
kulturális azonosság- és közösségtudat 
sokunk számára természetes, mégis, 
számos probléma és gond kíséri. Prob-
lémát okoz pl. a saját megnevezésünk. 
Kik vagyunk? Egyszerűen magyarok? 
Vagy szlovákiai magyarok? Felvidé-
kiek? Vagy kisebbségiek? De még ha 
tisztázzuk is, kik vagyunk, az még nem 
minden. Kik tartoznak ebbe a körbe? 
Ki a szlovákiai magyar, a felvidéki, vagy 
a minden jelző nélkül magyar? Milyen 
irányúnak érezzük ezeket a fogalmakat? 
Kizáró értelműnek, vagy inkluzívnak, 
befogadónak? Hogyan férnek beléjük a 
magyarországi magyarok, a cigányok, a 
külföldiek és így tovább. A közbeszédünk 
tele van kirekesztő, a mások ellen indu-
latos kiszólásokkal. 

De tegyük félre most ezeket a tisztá-
zatlan kérdéseket. Maradjunk annyiban, 
hogy a Szlovákiában élő magyarok kö-
zössége nem tudja és nem is akarja a 
mindenkori Magyarország segítsége, 
részvétele nélkül fenntartani a saját ma-
gyar kulturális azonosság- és közösség-
tudatát. A szlovákiai magyar közösség 
nem tudja, nem is akarhatja ezt tenni. 
Az iskolák területén már csak azért is 
szükség van Magyarország részvéte-
lére, mert a magyar pedagógiai kultúra 
nagyobb, gazdagabb és szerteágazóbb, 
mint a szlovák. Másrészt szükségünk 
van Magyarországra, mert a mi viszo-
nyunk a periféria és a központ viszonya. 
Azaz a mi magyar részközösségünk csak 
magyarországi segítséggel tudja a saját 
kulturális reprodukcióját fenntartani, 
és csakis magyar külső segítséggel tudja 
azt fejleszteni. Ez a Magyarországtól 
való függés viszont azt is jelenti, hogy 
szükségünk van bizonyos állandóságra 
abban, hogyan viszonyul hozzánk az 
anyaország. Ha arra gondolunk, hogy az 
elmúlt húsz évben hány stratégia, hány 

hosszabbtávú elképzelés vetődött föl, 
sőt ültetődött át részben vagy egészben 
a gyakorlatba, akkor ismét csak nem le-
hetünk túl optimisták. 

Én itt most ezek közül a stratégiai 
elképzelések közül csak egyet szeretnék 
kiemelni, azt, amelyet Csete Örs vetett 
fel a Pedagógusfórum hasábjain 2006 
elején. Csete Örs 2006-ban ezt írta a 
Pedagógusfórumban: ,,Az EU csatlako-
zások fényében megkérdőjeleződik az 
az ún. nemzetstratégiai cél, miszerint 
a támogatásokkal a «szülőföldön mara-
dást» kívánjuk elősegíteni. A legfonto-
sabb kérdés az, hogy érvényes-e még a 
«szülőföldön maradás» doktrínája? A 
valósághoz véleményem szerint köze-
lebb állna, ha úgy fogalmaznánk, hogy 
az «élhetőbb szülőföld» támogatása 
a cél. Megjegyzem: ez tulajdonképpen 
Magyarországon is cél.” (Csete Örs Peda-
gógusfórum 2006. jan.)

Hadd foglaljam össze a mitől ma-
gyar a szlovákiai magyar iskola kérdését 
azzal, hogy ha képesek vagyunk jó vá-
laszokat adni arra kérdésre, hogy mitől 
magyar a szlovákiai magyar iskola, akkor 
közelebb kerülünk a szlovákiai magyar 
oktatási és kulturális autonómiához. 
Meggyőződésem, hogy az elmúlt húsz 
évben azért nem épült ki a kulturális és 
oktatási önkormányzatunk (amiért nem-
csak a szakmai szervezetek emeltek szót, 
hanem az a legtöbb párt programjában is 
szerepelt és szerepel), mert mi magunk 
nem fogalmaztunk meg néhány alapkér-
désre adandó alapválaszt. A részleteket 
szakértőknek és szakpolitikusoknak 
kell kidolgozniuk. Attól a felelősségtől 
azonban nem szabadulhatunk, hogy a 
mai szlovákiai helyzetnek, ahogy Hunčík 
Péter fogalmazott, az is az oka, hogy ,,a 
szlovákiai magyar közösség képtelen volt 
egyértelműen meghatározni önmagát, 
világosan artikulálni a céljait”. (Magyarok 
Szlovákiában, 1989-2004, 19.)

Tisztelt egybegyűltek! Kedves Ba-
rátaim! Két jókívánsággal zárnám az 
előadásomat. Isten éltesse a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok 19. országos ta-
lálkozójának résztvevőit, a pedagógus-
szövetség vezetőit, munkatársait, és 
mindazokat a szlovákiai magyar peda-
gógusokat, akik az idejüket, energiájukat 
áldozzák a szlovákiai magyar iskolák 
fejlődésére és érdekvédelmére! Ha Isten 
éltet bennünket, akkor 2018-ban lesz 
100 éve, hogy létrejött a szlovákiai ma-
gyar nemzetközösség. Adja Isten, hogy 
még sokáig azok lehessünk: büszke, 
munkaszerető, öntudatos pedagógusok, 
és magyarok!
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A felvidéki magyar egyetemisták or-
szágos szervezete, a Diákhálózat újabb 
tagszervezettel bővült. A szép hagyomá-
nyokkal büszkélkedő Ady Endre Diákkör 
(Prága), Kazinczy Ferenc Diákkör (Brünn), 
Juhász Gyula Ifjúsági Klub (Nyitra), Jó-
zsef Attila Ifjúsági Klub (Pozsony, Kikelet 
(Kassai Ifjúsági Közösség), Nagyszom-
bati Diákklub és a Kaszás Attila Diákkör 
(Budapest) mellé a komáromi illetőségű 
JóMóD (Jókai Mór Diákklub) is felzár-
kózott azzal a céllal, hogy a városban 
tanuló, illetve a városból és annak kör-
nyékéről származó egyetemistáknak ki-
kapcsolódási, szórakozási és művelődési 
lehetőséget nyújtson.

Minderről így vallanak maguk az ala-
pítók:

„Történetünk 2012 késő őszén vette kez-
detét. Az idő kezdett téliesre hangolódni, a 
nappalok rövidülni, meg minden olyasmik 
történtek, amik szoktak. Komáromban egy 
kicsi, de annál eltökéltebb csapat ekkortájt 
döntött úgy, hogy megvalósítja régóta 
dédelgetett tervét. Megihlették őket a 
különféle városokban működő egyetemi 
diákklubok, s úgy döntöttek, Komárom is 
megérett már rá, hogy rendelkezzen va-
lami hozzájuk hasonlóval. Felkerekedtek 
hát hőseink, s kifogva azt az aranyhalat, 
amelyet még nem evett meg az etióp esély-
egyenlőségi ombudsman, kívántak ma-
guknak egy diákkört, amelyet – ha már a 
világnak ezen pontjára sikerült kívánniuk 
– Jókai Mórról neveztek el. Mivel pedig a 
Jókai Mór Diákkör aránylag sok karakter, 
rövidítve csak JóMóD-ként használatos. 
Na, jó, lehet, hogy nem egészen így történt, 
de a lényeg, hogy november vége óta él 
Komáromban a JóMóD.”

(Alma Mater, a főiskolások és egyete-
misták lapja, 8. évfolyam, 3. szám, 2013. 
április)

A JóMóD pedig azóta él és virul, 
olyannyira, hogy május végén egy 

Új taggal bővült a  

Diákhálózat
remek kerekasztal-beszélgetést sikerült 
megszerveznie a RÉV – Magyar Kultúra 
Házában, Dilemmák az iskolaügyben 
címmel.

A beszélgetést, amelyet mintegy 
60 érdeklődő kísért figyelemmel, Tóth 
Gábor pedagógus vezette, a meghívott 
vendégek pedig Petőcz Kálmán ember-
jogi szakértő, Fodor Attila, a Comenius 
Pedagógiai Intézet igazgatója és Vetter 
János, a komáromi Ipari Középiskola 
igazgatója voltak.

Miért megy a fiatal szlovákiai magyar 
pedagógusnak? Lehet-e az oktatásnak 
jelentős hatást gyakorolnia a társada-
lomra? Vannak-e mítoszok az oktatással 
kapcsolatban? Ezeket a témákat érin-
tették a vélemények, hozzászólások, és 
az érdeklődők kérdései.

Minden egyes kérdésnek olyan 
mélységei vannak, hogy nyilván nem 
lehetett valamennyit érdemben érinteni, 
mégis nagyon jó ötletnek tartom, hogy 
kötetlenül, lazán, mégis felelősséggel 
cseréljünk eszmét az iskolai oktatás mai 
helyzetéről.

Néhány okos gondolatot felje-
gyeztem, ezeket Önökkel is megosztom, 
gondolják tovább, és mindez váljon isko-
láink, gyermekeink javára.

„ M e g vá l t oz o t t  v i l á g b a n  é l ü n k , 
amelyben a pedagógusnak nehéz új-
donságokkal lebilincselniük a tanulók 
figyelmét, hiszen minden információ el-
érhető a tanóra keretein kívül is. Inkább 
valamiféle koordinátorként kellene szere-
pelnie az oktatónak, aki mederbe tereli az 
információk özönét. A tanító azonban egy 
másféle rendszerben szocializálódott, és 
ezzel a megváltozott szereppel nem tud 
megbirkózni.”

*  *  *
„Kinek a dilemmája az iskolaügy? Az 

államé, a tanároké, a szülőké vagy a diá-
koké? A szakma rosszul szervezett, az ok-

tatás nem közügy, a szülők közömbösek. 
Az sem elképzelhetetlen, hogy az iskola 
a mai hagyományos formájában meg-
szűnik, és „nevelői-oktatói közösségek” 
veszik át a szerepét.”

*  *  *
„Mi az iskola szerepe ma? Mennyire 

jelent globális problémát az oktatásügy? 
Kitől lehetne tanulni? Lehet-e átvenni 
sikeres modelleket, hiszen minden or-
szág, minden társadalom más, mások a 
hagyományai, elvárásai, finanszírozási 
lehetőségei?

Érdemes a finn és a cseh iskolarend-
szert figyelemmel kísérni, de a hazai jó 
példák is követhetők.  A szlovákiai ma-
gyar iskolavezetők nemigen hajlandók 
a kooperációra, főleg a szlovák tanítási 
nyelvű iskolákkal nem, mert tartanak az 
elszívó hatásától.”

*  *  *
„Néhány szlovák tanítási nyelvű is-

kola a magyar nyelvet készül beemelni 
a tantárgyai közé. Annak milyen lesz az 
elszívó hatása?”

*  *  *
„Kell-e nekünk ennyi szakközépis-

kola, mikor az iskolapadokban alig ül 
diák? Kell nekünk 20-30 magyar nyelvű 
középiskola? Legyen-e minden egyes 
faluban iskola? Jobb a központosítás?”

*  *  *
„A tankönyveket ne professzorok, 

hanem gyakorló pedagógusok írják!”

*  *  *
„Az iskola versenyeztesse-e a diák-

jait, fejlessze-e különórákon őket, vagy 
inkább a törzsanyagot sajátíttassa el 
mindenkivel? Lehetne-e olyan iskola, ahol 
nyolctól tizenkettőig mindenki megtanulja 
azt, amit mindenkinek tudnia kell, aztán 
délután egyéni ízlés szerint különóra és 
pluszfeladatok, vagy főzés, kerti munka, 
fűrészelés, hogy a gyakorlati tudás se 
álljon távol a gyerekektől?”

Ötletek, javaslatok, felvetések, együtt 
gondolkodás jellemezte tehát a kerek-
asztal-beszélgetést. Reméljük, lesz foly-
tatása, a JóMóD talán elvezet bennünket 
a jómódhoz.

Bízzunk bennük!

Gálfi Mária

Oktatásügyi körkép  n  Pedagógusfórum 
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Nem véletlen a témaválasztás, inkább nagyon is tudatos. Sze-
retném megosztani gondolataimat egy, a jelenben individualizálódó 
társdalommal, s ennek értékzavarral küzdő közösségével. Igaz, az ér-
tékválság általános jelenség nemcsak a Felvidéken, hanem egész Eu-
rópában. Sőt! A mi esetünkben (a mi közösségünkben) azonban 
ennek érzékletes negatívumai is vannak: asszimiláció, önfeladás, 
konformitás, atomizálódás. Az életképes, egészséges, hagyományos 
társadalmak egyik csodálatos örökségét (mai divatos szóval élve: ter-
mékét) a harcművészetet, mint az individuum szellemiségére gyako-
rolt hatását szeretném a középpontba állítani. Érdemes ugyanis el-
gondolkodni azon, hogy az ember minden korban erősítette belső 
lelki világát valamilyen módon,  „edzette”, ezáltal önmagát nevelte, 
vagy egy bizonyos szerepben, státuszban a közösség tagjaként szo-
cializálódott, természetesen, a kultúra spiritualitását felhasználva.

A harcművészet és a közösségtudat (nemzettudat) kapcsoló-
dását ebben az írásban a karatén keresztül próbálom érzékeltetni. 
Ennek az az egyszerű magyarázata, hogy jómagam aktív gyakorlója, 
illetve oktatója vagyok ennek a harcművészeti szakágnak, amely – 
empirikus megfigyeléseim alapján – eszközként, vagy akár alkalmaz-
ható módszerként is szolgálhat a nevelésben. Ezenkívül egy egyesület 
alapítója vagyok, amely a karate oktatásával foglalkozik, és amelynek 
a neve, nem véletlenül, Corvin Mátyás Harcművészeti Egyesület. Ki-
egészítésképpen azonban meg kell azt is állapítani, hogy önmagában 
a harcművészet gyakorlása, tanulása, tanítása sem tudta (tudja) 
„megváltoztatni” a hagyományos társadalomról (társadalmakról) al-
kotott hibás nézeteinket (főleg a mai ún. „européer” emberét), de 
hozzájárulhat ahhoz, hogy az egyén eljusson olyan szintre, ahol a vi-
lágról, környezetéről alkotott képet átértékelheti. A tanítása és tanu-
lása közben közösségerősítő kompetenciáira is felhívhatjuk tanítvá-
nyaink figyelmét – ezt a mai időkben nevezhetnénk akár az ún. prag-
matikus modern busidónak is, melynek egyik fontos szellemi célkitű-
zése a közösségben való gondolkodás, az alázat elsajátítása.

A busidó (武士道, nyugaton bushido,  „a harcos útja”) a japán 
szamuráj életmódját meghatározó laza normarendszer, kicsit 
hasonló a lovagiasság vagy a magyar hagyományokban meglévő 
vitézség – vitézi rend – eszményéhez. Nagy hangsúlyt fektet a mér-
tékletességre, egyszerűségre, a lojalitásra, a harcművészetek gyakor-
lására és a harcos becsületére. Konfuciánus és buddhista hatások 
is felfedezhetők benne a bölcsesség és a higgadtság éltetésében. A 
harcosokat adó busik osztályának felemelkedésével együtt alakult ki 
a 9. és a 12. század között (F. Lassú Zsuzsa A bushido, mint kultúrára 
jellemző értéktár).

A karate, mint harcművészet szintén „megköveteli” a busidó szel-
lemiségét. Ezért sem mindegy, hogy a karatét oktatók, illetve a kara-
téval foglalkozók harcművészetként vagy csak küzdősportként te-
kintenek az általuk gyakorlott és oktatott önvédelmi és küzdelmi 
mozgáskultúrára.

Nagyon elterjedt az a vélemény, hogy a karate egyszerre harc-
művészet és sport is, amely kombináció elképzelhető, de a lényeges 
ebben a tekintetben a hozzáállás a gyakorlók és az instruktorok – 
tanítók – edzők – mesterek részéről. Ha végeznek is sportaktivitást 
az egyesületeken belül (versenyezni járnak), a technikai vizsgák ab-
szolválása mellett főleg a szellemiség, a busidó értékrendje fokozatos 
megismertetésének, megismerésének és elsajátításának kell lennie 

A harcművészet  
és a közösségtudat kapcsolata
  A karate do-ban meglévő busidó hatása a közösségépítésre

az egyik fő kritériumnak, mert csakis ekkor tudjuk megőrizni, to-
vábbadni ennek a harcművészeti csodának a valódi értékét. A valódi 
életben is csak így lehet eredményes, akcióképes lelki és fizikai téren 
történő használhatósága.  

Van-e egyáltalán valami köze egymáshoz a busidónak a közös-
ségben való gondolkodáshoz, a közösségerősítés mechanizmusainak 
táplálásához, ezáltal a közösségépítéshez? Ehhez a karatéban meg-
lévő busidó–szamuráj szellemiséget kell megismernünk.

A karatét gyakorló mesterek (szenszeiek – tanítók) bárhol is 
éljenek a világban, a harcművészet gyakorlásáért, és főleg a szelle-
miség terjesztéséért, továbbadásáért, ezenkívül a közösségben (a 
közösségért) szerepet játszó aktivitásukért, példamutatásukért még 
ma is kiérdemelhetik Japánban a renshi fokozatot (renshi – tökéletes 
szamuráj), amely egy díszes, kézzel készített oklevéllel, ranggal járó 
elismerés. Az elismerést a japán császár által is becsült nagymesterek 
társasága ítéli oda. Talán ennek a rangnak a magyarországi „megfe-
lelője” lehetett a vitézi rend, amelyet a második világháború előtti 
Magyarországon szintén kiérdemelhettek olyan személyek, akik a 
társadalom számára példamutatással jártak elöl.

A fentiek alapján talán világossá válhat előttünk, hogyha a ka-
ratét harcművészetként oktatjuk, és a busidó szellemiségét átül-
tetjük a karatét magasabb szinten gyakorló egyénbe, akkor abból 
az individuumból – a mai modern „ÉN”-központú világunkban is 
– egy közösségépítő erő, személyiség válhat. Csúnyán fogalmazva: 
az egyén áttranszformálódhat a közösség egyik „fogaskerekévé”. 
Természetesen, ez csak abban az esetben mehet végbe, ha a harc-
művészetből szocializálja az alázatosság alapvető ismérvét, mint 
a busidó egyik legfontosabb lelki kompetenciáját. Mindenképpen 
meg kell jegyezni, hogy a ”társadalom fogaskerekének szerepe” nem 
azt jelenti, hogy egy közösségben hangyaszorgalmú robotot szocia-
lizálunk az egyénből, hanem a gondolkodó, empatikus és alázatos 
embert. Gichin Funakoshit idézve: „Az igazi karate a test, a szellem és 
a lélek művészete. A harcművészettel való foglalkozás nem egyszerűen 
fizikális tréning, hanem törekvés is arra, hogy olyan harcost alakítsunk 
ki magunkban, aki képes testét és lelkét egyaránt uralni.” 

A jövőben érdemes lenne az európai társadalmaknak azon el-
gondolkodniuk, hogy oktatási-művelődési stratégiáikba, oktatási 
terveikbe – esetleg alternatívaként – be lehetne integrálni a harcmű-
vészet oktatását. A jelenlegi testnevelés ugyanis „csak” mozgáskul-
túrát fejlesztő kompetenciákkal bír. Az óraszámok miatt sok esetben 

 n A Corvin Mátyás Harcművészeti Egyesület tag jai
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még a fentebb írt készségek fejlesztésének tényleges effektivitását 
sem tudja garantálni, és ez nem az adott tantárgyat oktató tanárok 
hibája. A mai generáció mozgáskultúrája, képességei ilyen tekin-
tetben hagynak kívánni valót maguk után. Azt a valaha volt átlagos 
teljesítményszintet, amelyek a testnevelés órákra elő vannak írva, a 
tanulók jelenleg – tisztelet a kivételnek – nagyon nehezen teljesítik. 
A probléma nem egyszerű, de nem is bonyolult. Szerepet játszik 
benne a modern számítógépes technika fejlődése. Szóval, ha pél-
dául Szlovákia vagy más európai uniós ország szándékozik növelni 
az óraszámokat testnevelésből, akkor az iskolák ez által specifikus 
mozgáskultúrát fejlesztő alternatívát is adhatnak (vagy megköve-
telhetnek), vagyis a többletórákon lehetne oktatni bármilyen fajta 
harcművészeti szakágat. 

Ha mondjuk heti 4 tanítási óra testnevelés lenne, akkor abból 
két óraszám maradhatna az általános testnevelésre, a másik két 
órában pedig az iskola által preferált, vagy praktikus okok végett biz-
tosítható „küzdősportot” – harcművészetet oktathatnának, amely 
a fentebb megírtak alapján, nemcsak a tanulók mozgáskultúráját 
javítaná, hanem lelki fejlődésükkel is törődne.  Ez nem zárja ki, hogy 
diákjaink az iskolai oktatás után más sportokba ne találhatnák meg 
önmagukat, amelyeket akár élsportszerűen is űzhetnének. 

A fejlett ázsiai országokban, például Japánban vagy Kóreában ez 
államilag elő van írva, Franciaországban, illetve az Amerikai Egye-
sült Államokban pedig bizonyos iskolák, saját hatáskörbe vonva, az 
emelt óraszámú testnevelésnek köszönhetően, az általános testne-
velési órák mellett kötelezővé tették valamilyen harcművészet gya-
korlását. 

Összegezve tehát elmondhatjuk, hogy egyes társadalmak okta-
tási intézményei más közösségektől, kultúrából szerzett ismereteiket 
akcióképesen tudják hasznosítani, reagálnak a XXI. század globális 
jellegű változásaira és kihívásaira. A hagyományos, történelmi jelen-
tőségű társadalmak vívmányait nem dobják a sutba, hanem hasz-
nálják arra, amelyre korábban szerepük predesztinálta, vagyis a kö-
zösségerősítésre.

Nekünk, felvidéki magyar közösségünknek sem árt, ha megraga-
dunk minden képességfejlesztő eszközt, készségfejlesztő segítséget, 
még ha elsőre nagyon távolinak is tűnik a mi kultúránktól, menta-
litásunktól. Főként azért, mert közösségünknek minden olyan ener-
giára szüksége van, amely a társadalmunk összetartó és összefogó 
képességét erősíti.

Samu István

Kedves olvasó, ha még nem jártál a 
Keleti-Turóc bájos, mikszáthos gömöri 
tájain, nem tudod, mi a gyönyörűség, 
nem tudod, miért lehet ehhez a tájhoz 
annyira ragaszkodni akkor is, amikor itt 
a munkalehetőség a nullára esett vissza. 
Anyanyelvét a nyelvhatáron is makacsul  
őrző  Deresk, mert róla van szó, a fehér 
agyagot nyújtó „agyagövezet” fontosabb 
fazekastelepülése volt, múltjában, sor-
sában a deportálások soha nem múló fáj-
dalmával és tanulságával.

Ez a szülőföld, ahonnan a magasba 
emelkedett a gömöri Ikarusz, Dúdor 
István, hogy botor emberek rossz pillan-
tásától a porba hulljon. Ez a 13. századi 
volt királyi birtok ma is rendezett, ér-
tékeit őrző 512 főt számláló település. 
Dusza Mária polgármester asszonynak 
esze ágában sincs, hogy megszabaduljon 
óvodától, iskolától, hanem tervez, épít-
kezik, szépíti a tudomány műhelyeit, se-
gíti a hagyományok ápolását. A rendezett 
kisközségben vendégszerető gömöriek 
laknak. Az iskola igazgatója, Korda Edit 
minden szellemi építkezésre nyitott, itt 
tárt karokkal fogadják a képzéseket, me-
lyek szellemi jobbulást ígérnek.

Az Ezer Gyerek Egyesület a Viseg-
rádi Alap támogatásával, az SZMPSZ Ri-
maszombati Regionális Pedagógiai Köz-
pont szervezésében, 2013. március 21-én 

a Dereski MTNY Alapiskolában, 29 pe-
dagógus részvételével Együttnevelés – 
együttélés címmel egynapos pedagógus-
továbbképzést tartott. 

A képzés célja olyan innovatív, gyer-
mekközpontú, a gyakorlatban bevált 
módszerek bemutatása volt, amelyek 
egyaránt használhatók a tanórai, illetve 
a tanórán kívüli pedagógiai munkában. 
A program kiemelten ajánlatos volt 
azoknak a pedagógusoknak, akik hátrá-
nyos helyzetű gyerekekkel foglalkoznak. 
Deresken és a környéken ilyen tanulókat 
nem kell nagyítóval kereseni, a probléma 
orvoslása pedig mindennapos kihívás a 
pedagógusoknak.

A széles körben alkalmazható mód-
szereket az együttélés, együttműködés 
téma köré épülve mutatta be Hann 
Péter és csapata. A tréningszerű képzés 
során erősödött, fejlődött a résztvevők 
programszervező képessége, képessé 
váltak akár egész napos programok, 
akár táborok megszervezésére. Megis-
merkedtek a ráhangolástól kezdve a kü-
lönféle gyakorlatokon át például a nem 
hagyományos szociometriák, a vizuális 
kultúra széleskörű alkalmazásával, a kü-
lönféle csoportban végezhető izgalmas, 
fejlesztő gyakorlatokkal.

A továbbképzés nélkülözte a frontális 
elemeket. A résztvevők sajátélményű 

gyakorlatok formájában megismer-
kedtek jó néhány, a gyerekek számára ki-
dolgozott programelemmel, gyakorlattal. 
Kooperatív kiscsoportok keretében fel-
dolgozták a tapasztalatokat, értékelték 
és megvitatták a bemutatott módszerek 
és gyakorlatok felhasználásának konkrét 
lehetőségét.

A program során a pedagógusok 
olyan pedagógiai megközelítéssel, lá-
tásmóddal ismerkednek meg, amelynek 
segítségével erősíthetik a tanulók önis-
meretét, támogathatják önbecsülésük 
fokozását, növelhetik belső motivált-
ságukat, fejleszthetik kreativitásukat és 
együttműködő képességüket.

A képzés résztvevői a baráti fogad-
tatás, beszélgetések mellett szellemi 
útravalót kaptak, élményt nyújtó foglal-
kozásokon vettek részt. 

Az embernek olyan érzése támad, 
mintha Dereskre hazamenne. A látvány 
és a valóság összeér: jó emberek jó cél 
érdekében fognak össze. 

Köszönjük Hann Péternek a „flow“-
számba menő élményt, Dusza Mária 
polgármester asszonynak, hogy megmu-
tatta az összefogás csodáját, Korda Edit 
igazgatónőnek a nyitottságot, a lehető-
séget a képzés megvalósítására. 

Ádám Zita

Deresk, ahol  minden az értékről szól
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Nem mondunk újat azzal, ha leírjuk, 
Horthy Miklós, a király nélküli magyar 

királyság kormányzója, vagy, ahogy a neves 
amerikai történész, Thomas Sakmyster ne-
vezte: „Magyarország utolsó uralkodója”, tör-
ténelmünk azon személyiségeinek egyike, 
akinek a megítélése roppant ellentmon-
dásos. Magyarországon van politikai erő, 
amely szobrot állítana neki a fővárosban, 
az Országháza melletti Kossuth téren, ám 
akadnak olyanok is, akik vörös festékkel öntik 
le a róla készült műalkotásokat. Az előbbiek 
országmentőnek, hongyarapítónak, maku-
látlan úriembernek tartják, az utóbbiak véres-
kezű gyilkosnak, országvesztőnek. A 20. szá-
zadi magyar historiográfiában is nagyon vál-
tozó Horthy-képpel találkozunk. Amíg a két 
világháború közötti időszakban és a II. vi-
lágháború nagy részében a kormányzó nevét 
dicsfény övezte, a második világégést kö-
vető, mintegy három évtizedben a marxis-
tának mondott történészek Horthy minden 
érdemét elvitatták, s tevékenységét a magyar 
történelem mélypontjaként mutatták be. Sze-
rencsére a két szélsőségesnek mondható ítélet 
között az 1970-es évek második felétől a ma-
gyar történetírásban megjelent egy sokkal ár-
nyaltabb kép Horthy Miklósról és a nevével 
fémjelzett korszakról, melynek megalkotói 
megpróbálták megtisztítani a személyt is és 
a róla elnevezett korszakot is a reá ragasztott 
ilyen-olyan előjelű előítéletektől.

Ebben az írásban (elsősorban terjedelmi 
okok miatt) nem vállalkozhatunk a 145 évvel 
ezelőtt született Horthy Miklós teljes életpá-
lyájának felelevenítésére, ezért figyelmünket 
életének és működésének nagyjából első fe-
lére összpontosítjuk, amely talán kevésbé is-
mert a szélesebb közvélemény előtt.

*
Az erdélyi felmenőkkel rendelkező 

Horthy Miklós 1868. június 18-án látta meg 
a napvilágot az Alföld egyik Szolnok me-

gyei településén, Kenderesen – a református 
vallású Horthy István és a katolikusHalassy 
Paula ötödik gyermekeként. Iskoláit szülő-
falujában kezdte, majd nyolcévesen a Deb-
receni Református Kollégiumban folytatta. 
Ezt követően Sopronban a német tannyelvű 
Lähne Tanintézetben végezte el a gimnázium 
első négy évfolyamát. Összességében elmond-
ható: nem tartozott a legszorgalmasabb di-
ákok közé. Ugyanakkor kiváló eredményeket 
ért el a sportban. Emellett volt egy nagy álma: 
a tenger. Középiskolai tanulmányai befeje-
zése után jelezte szüleinek, hogy a fiumei Ha-
ditengerészeti Akadémián szeretne tovább-
tanulni. Bejelentése nem okozott osztatlan 
örömöt, mert a család Béla nevű fia két évvel 
korábban, egy hadgyakorlat során bekövet-
kezett, véletlen balesetben vesztette életét. 
Ennek ellenére a Horthy házaspár nem gör-
dített akadályt Miklós elhatározásának meg-
valósítása elé. Sőt, Horthy István még Tisza 
Kálmán miniszterelnököt is megkérte: járjon 
közbe Ferenc Józsefnél, hogy fia a Császári 
és Királyi Haditengerészeti Akadémia hall-
gatója lehessen. Horthy Miklós 1882 és 1886 
között látogatta a fiumei intézményt, ahol az 
Osztrák–Magyar Monarchia hivatásos ten-
gerésztisztjeit képezték. Felsőfokú tanulmá-
nyai során újfent bebizonyosodott, sokkal kö-
zelebb állnak hozzá a gyakorlati tárgyak és 
a sport, mint az elméleti diszciplínák. 1886. 
október 9-én ünnepélyesen II. osztályú, 1889-
ben, tiszti vizsgája abszolválása után, I. osz-
tályú tengerészkadéttá avatták. Ezt követően a 
Monarchia hadiflottájának különböző hajóin 
szolgált tisztként, ekkor számos egzotikus 
helyre is eljutott. Emlékirataiban erről így írt: 
„… amikor elhatároztam, hogy tengerésztiszt 
leszek, dehogyis gondoltam tengeri csatákra 
és győzelmekre, csupán arra vágytam, hogy a 
széles világot megismerhessem. Utazni, minél 
többet és messzebbre utazni!”

Egy 21 hónapig tartó Föld körüli utazás 
során eljutott többek között Egyiptomba, In-
diába, Ceylon szigetére, Darjeelingbe (ahol 
felkereste Kőrösi Csoma Sándor sírját), Szin-
gapúrba, Bangkokba, Jávára, Ausztráliába, Új-
Zélandra, a csendes-óceáni szigetvilágba…

1901-ben Aradon házasságot kötött 
Purgly Magdolnával. Házasságukból négy 

gyermek született: Magdolna (1902), Paulette 
(1903), István (1904), Miklós (1906).

A19–20. század fordulóján egyre több 
konfliktus alakult ki az európai államok kö-
zött. Az 1908-as annexiós válság (a Monar-
chia a szerbek és a törökök ellenkezését fi-
gyelmen kívül hagyva, magához csatolta 
Bosznia-Hercegovinát) idején Horthy éppen 
Konstantinápolyban teljesített szolgálatot. 
A forrongó török fővárosban több fontos is-
meretséget kötött, és számos tapasztalattal 
lett gazdagabb. Ezután következett Horthy 
Miklós életének talán utolsó nyugodt idő-
szaka. Montecuccoli altengernagy javaslatára 
1909. november 1-jétől Ferenc József négy 
szárnysegédjének egyike lett. „Ez az öt év volt 
életem legszebb, leggondtalanabb időszaka.” 
– írta visszaemlékezéseiben. A császár és ki-
rály bennfenteseként közelebb került a po-
litikához, ami korábban nem túlságosan ér-
dekelte. Ekkoriban alakult ki konzervatív-li-
berális látásmódja, mely a Monarchiához és 
a dinasztiához való föltétlen hűséggel páro-
sult. Horthynak az uralkodó környezetében 
végzett szolgálata 1914. május 1-jén ért véget. 
Az időközben sorhajókapitánnyá előlépte-
tett Horthy Miklós, szabadságát megszakítva 
június 27-én tért vissza a hadiflottához. Egy 
nappal később Szarajevóban Gavrilo Princip 
kioltotta Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar 
trónörökös és felesége, Chotek Sophie életét. 
Egy hónap múlva kirobbant az I. világháború.

Horthy Miklós a háború kitörése után át-
vette a Habsburg csatahajó parancsnokságát. 
Az olasz semlegesség miatt az osztrák–ma-
gyar flotta mozgástere az Adriai-tengerre kor-
látozódott. A defenzív hadviselés nem nagyon 
elégítette ki a magyar tengerésztisztet. Válto-
zásra akkor került sor, amikor Horthy Miklós 
1915-ben a híres Novara gyorscirkáló pa-
rancsnoka lett. A háborúban kitűnt merész és 
sikeres manővereivel, előbb a brit és francia, 
majd a korábbi szövetségeseinek hadat üzenő 
olasz hadihajók ellen.  Legnagyobb vissz-
hangot kiváltó akciója az1917. május 14–15-
én, az Otrantói-szorost elzáró, angol és olasz 
hajók ellen végrehajtott támadása volt, mely 
során maga Horthy is súlyosan megsebesült. 
Bár a sorhajókapitány részsikert ért el, a zárat 
csak megrongálta, de szétzúzni nem tudta, 
ennek ellenére megteremtődött az „otrantói 

145 évvel ezelőtt történt

Kenderestől a kormányzói székig
„Horthy Miklóst a véletlenek sorozata tette Magyarország államfőjévé 1920-ban. 

… a Nemzeti Hadsereg érdemeit sokszor eltúlozzák. Tudomásul kell vennünk, azt a 
szomorú és szégyenteljes tényt, miszerint Kun Béláék nem a nemzeti, hanem a román 
hadsereg elől menekültek el Budapestről. Aztán Horthy fehér lovas bevonulása is csak 
akkor lett lehetséges, amikor a románok Budapestet már elhagyták.

(John Lukács)

 n Horthy Miklós (1868–1957)
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hős” mítosza, melynek majd 1919-ben lesz 
igazi jelentősége.

Sokak meglepetésére 1918. február 27-én 
IV. Károly király Horthyt – soron kívül – el-
lentengernaggyá és az osztrák–magyar ha-
diflotta főparancsnokává nevezte ki. Rang-
ideje alapján 23 sorhajókapitány jogo-
sultabb lett volna a posztra. Az uralkodó 
különparancsban magyarázta meg döntését. 
A nagy elismerés ellenére, Horthy Miklós új 
szerepkörében nem tudott már különösebb 
sikert felmutatni. Az év őszén a Monarchia el-
veszítette a világháborút, és az új főparancs-
nokra hárult a kellemetlen feladat, hogy az 
uralkodó utasításának eleget téve, a hadi-
flottát átadja a Délszláv Nemzeti Tanácsnak. 
Utolsó gesztusként ugyanezen a napon alten-
gernagyi rendfokozatot kapott. A flotta át-
adása után néhány nappal még tiszteletét tette 
Schönbrunnban, Károly királynál, s az ural-
kodót hűségéről biztosította. Majd miután az 
új hatalom, Károlyi Mihály kormánya nem 
tartott igényt az altengernagy szolgálataira, 
családjával hazautazott Kenderesre. „Úgy lát-
szott, hogy az én pályafutásom is véget ért” 
– emlékezett vissza Horthy. Ám az események 
másként alakultak.

*
Az elvesztett világháborút követően 

az Osztrák–Magyar Monarchia szétesett. 
Az őszirózsás forradalmat követően Ma-
gyarországon Károlyi Mihály kezébe került 
a hatalom. A pacifista, antantbarát Károlyi 
azonban nem tudott magának tekintélyt ki-
vívni a győzők előtt. Mi több, az antantha-
talmak jóváhagyásával cseh, román és szerb 
csapatok szállták meg az ország nagy terüle-
teit. A sok hibát vétő Károlyi-féle rezsimnek 
nem sikerült megvédenie az ország területi 
integritását. Bukása után a kommunisták és a 
szociáldemokraták kikiáltották a bolsevik do-
minanciájú Magyarországi Tanácsköztársa-
ságot. Ez a tény aktívabb cselekvésre sarkallta 
a forradalomellenes erőket, melyek képviselői 
az antantmissziók székhelyén, Bécsben és a 
Dél-Magyarországon szervezkedésbe fogtak. 
Áprilisban Bethlen István vezetésével az 
osztrák fővárosban megalakult az Antibolse-
vista Comité (ABC), májusban pedig Aradon 
gróf Károlyi Gyula a budapesti Forradalmi 
Kormányzótanáccsal szemben ellenkormányt 
hozott létre. A román hatóságok nyomására 
azonban Károlyi kormánya a franciák által 
megszállt Szegedre tette át székhelyét. A sze-
gedi ellenkormány hadügyminiszteri tárcáját 
(valószínűleg Bethlen István sugallatára) a 
kenderesi birtokán tartózkodó Horthy Mik-
lósnak ajánlották fel. Az altengernagy némi 
habozás után 1919. június 6-án vette át a had-
ügyminisztérium vezetését. Azon nyomban 
felhívást bocsátott ki egy nemzeti sereg lét-
rehozására a Tanácsköztársaság nemzetközi 
szellemű hadseregével szemben. A hadse-
regszervezés azonban – annak ellenére, hogy 
Zadravecz István páter a római katolikus 
egyház áldását adta rá – nem ment könnyen. 
Gömbös Gyula és Prónay Pál elsősorban a 

Szegeden gyülekező aktív és tartalékos tisz-
tekből hozott létre ún. különítményeket, 
melynek tagjai Bocskai-sapkájukat darutollal 
ékesítették. A Nemzeti Hadsereg egyik fő cél-
jául Horthy a Kun-rezsim elleni harcot je-
lölte meg, ám a térségben állomásozó, az el-
lenforradalmi erők zászlajára tűzött „szegedi 
gondolat”-tal (keresztény-nemzeti eszmekör) 
nem túlságosan szimpatizáló antanterők ezt 
megakadályozták. Károlyi Gyula kormánya 
hamarosan lemondott. Július 12-én Pattan-
tyús-Ábrahám Dezső alakított kormányt; 
ebben Horthy nem óhajtott szerepet vállalni, 
hadseregét függetlenítette az új kormánytól, 
amely néhány hét múlva be is fejezte tevé-
kenységét.

Időközben a Tisza mentén a románok 
döntő vereséget mértek a Vörös Hadseregre, 
ami a Tanácsköztársaság augusztus 1-jén be-
következett bukásához vezetett. A román 
hadsereg, az antant hallgatólagos beleegye-
zésével fokozatosan elfoglalta a Tiszántúlt, 
a Duna-Tisza közét, augusztus 3-án pedig 
megszállta Budapestet. Horthynak ekkor si-
került elérnie, hogy a franciák engedélyével, 
mintegy ezerfős seregével a Dunántúlra vo-
nulhasson. Az immár magát fővezérnek ne-
vező Horthy Miklós augusztus 12-én, Sió-
fokon rendezte be főhadiszállását. A balatoni 
város hamarosan a zűrzavarban leledző or-
szág egyik hatalmi központjává vált. 

Budapesten a Forradalmi Kormány-
zótanács bukása után Peidl Gyula alakított 
kormányt. Peidlt azonban a fővárosba vo-
nuló románok segítségével a nyíltan legiti-
mista (Habsburg-párti) Friedrich István 
megbuktatta, s maga lett az új kormányfő. A 
Friedrich-kormányt sem a Habsburg-resta-
urációt egyértelműen elutasító antant, sem 
a Dunántúlt immár felségterületként kezelő 
Horthy, akihez időközben új katonai egységek 
(pl. Lehár Antal csapata) csatlakoztak, nem 
ismerte el.

1919 őszén Magyarországon olyan helyzet 
alakult ki, melyet a belső ellentétek miatt 
külső beavatkozás nélkül nem lehetett megol-
dani. Volt egy senki által nem respektált kor-
mány, valamint egy fosztogató román meg-
szálló horda, továbbá az egyre fontosabb po-
litikai szerepre készülő Nemzeti Hadsereg. A 
háborúban győztes hatalmak pedig már sze-
rették volna lezárni a magyar békeszerződés 
kérdését. Ehhez azonban konszolidálni kel-
lett az ország belső viszonyait. E célból utazott 
Magyarországra 1919 őszén az antant megbí-
zásából Sir George Russel Clerk, angol dip-
lomata. Kettős feladattal érkezett: elősegíteni 
egy mindenki által elfogadható magyar kor-
mány létrejöttét, valamint rábírni a román 
hadsereget a kivonulásra. Clerk egyre inkább 
arra a meggyőződésre jutott, hogy a megoldás 
kulcsa Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg. 
Ez lehet az az erő, amely képes lesz fenntar-
tani a rendet az országban a románok kivo-
nulása után. Annak ellenére gondolkodott így 
az antant teljhatalmú megbízottja, hogy tu-
domása volt a Horthy Miklós parancsnok-

sága alá tartozó különítményesek – Prónay 
Pál, Ostenburg-Moravek Gyula, Héjjas Iván 
és Francia Kis Mihály – brutális megtorló in-
tézkedéseiről („fehérterror”) a Dunántúlon 
és a Duna-Tisza közén. Horthytól az angol 
biztosítékot kért arra, hogy nem vezet be ka-
tonai diktatúrát. Ezt a Zichy-palotában tartott 
ülésen, november 5-én a fővezér meg is ígérte. 
A következő lépésben az antant budapesti tá-
bornoki bizottsága megegyezett Mardarescu 
tábornokkal a román csapatok kivonásáról 
– mely november 13-án kezdetét is vette. Két 
nappal később a román megszállók helyét Bu-
dapesten mindenütt a Nemzeti Hadsereg egy-
ségei vették át. November 16-án került sor 
Horthy Miklós nevezetes, ám korántsem ter-
mészetes, sokkal inkább megkonstruált bevo-
nulására a „hűtlen” fővárosba, a sokat emlege-
tett fehér lovon. A hosszú ideje profi módon 
működő, a Magyar Országos Véderő Egylet 
(MOVE) és az Ébredő Magyarok Egyesülete 
(ÉME), valamint néhány radikális jobboldali 
lap, mint a Zsilinszky Endre által szerkesztett 
Szózat által vezényelt propaganda az ország 
megmentőjeként mutatta be a népnek a főve-
zért. A Szózatban november 18-án Zsilinszky 
Endre a következőket írta: „Horthy Miklósra 
több vár, mint a nemzeti hadsereg vezérlete.” 
És ez a „több” hamarosan be is következett.

*
November 24-én teljesült Clerk másik kí-

vánsága is: megalakult Huszár Károly keresz-
tényszocialista politikus koalíciós kormánya, 
melyet az antant elismert a magyar állam hi-
vatalos képviselőjének. A győztes hatalmak el 
is küldték Magyarországnak a meghívót a pá-
rizsi békekonferenciára. (Köztudomású, hogy 
ennek az aktusnak a végeredménye a trianoni 
béke aláírása lett 1920. június 4-én.) 

1920. januárjában nemzetgyűlési válasz-
tásokra került sor. Az újonnan megválasztott 
parlamenti képviselők többsége ellenforra-
dalminak vallotta magát. Ebből következően 
igyekeztek mindent megsemmisíteni, ami a 
forradalmakkal összefüggésbe hozható volt. 
Felvetődött Magyarország államformájának 
kérdése is. Az 1918–1919. évi forradalmak 
az új politikai elit szerint lejáratták a köztár-
sasági államformát, ezért a királysághoz való 
visszatérés magától értetődő. Abban azonban 
nem született megegyezés a legitimisták és 
a szabad királyválasztók között, hogy ki le-
hetne az ország uralkodója. Átmeneti meg-
oldásként a kormányzói tisztség bevezetése 
mellett döntöttek. Politikai alku következmé-
nyeként Horthy Miklóst jelölték a tisztségre, 
akit 1920. március 1-jén a nemzetgyűlés tagjai 
elsöprő többséggel (141 képviselőből 131-en) 
kormányzónak választottak.

Ezzel a nappal kezdetét vette az a ne-
gyedszázadig tartó történelmi időszak, me-
lyet egyesek ilyen, mások olyan hangsúllyal 
Horthy-korszaknak neveznek.

Pelle István
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FUTURA 
– pályázat a jövő generáció oktatásáért

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Gedeon Richter Slovakia s.r.o. anyagi támogatásával, pályázati kiírás keretén belül 
táncba hívtuk a felvidéki iskolákat. Olyan tanulmányi kirándulás útiköltségének részleges támogatására lehetett pályázni, amelynek az 
úti célja a FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont.

Napjainkban mást sem hallunk, csak hogy mennyire nehéz felcsigázni a gyermekek kíváncsiságát a tudományok iránt. Erre talált 
megoldást a mosonmagyaróvári Futura Központ, ahol feledhetetlen élménnyé teszik a tanulást, és fizikailag megfoghatóvá, megtapasz-
talhatóvá válik a föld, a levegő, a tűz és a víz az összes tulajdonságukkal és „trükkjeikkel” együtt. Irány hát az élményszerű tanulás, irány 
a FUTURA!

A Futura Központban megvalósított tanulmányi kirándulások pozitív hozadékát ismerte fel a Gedeon Richter Slovakia s.r.o is, amely 
anyagilag támogatta az odautazó iskolák tanulmányi kirándulásának megvalósítását. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével 
partnerségben, közösen írtak ki ez irányú pályázatot, melyre, a beadási határidőig (2013. március 20.) 8 formailag megfelelő pálya-
munka érkezett

A pozitív elbírálásban részesülők:

S.sz. Iskola neve Település Járás résztvevők 
száma

a kirándulás 
időpontjai

1. Katona Mihály Alapiskola Búcs Komárom 45 április 30.

2. Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc  Szenc 50 május 20. - június 10.

3. Gregorovits Lipót Alapiskola Jóka Galánta 45 május 10.

4. Mikszáth Kálmán Alapiskola Ipolyvarbó Nagykürtös 45 június 19., 20.

5. Feszty Árpád Alapiskola Ógyalla Komárom 45 május 10.

6. Piaristické gymn. sv. Jozefa Kalazanského Nyitra Nyitra 53 június 25.

7. Spojená katolická škola – Gymn. sv. Cyrila a Metoda Nyitra Nyitra 55 június 12.,13.

8. Alsószeli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Alsószeli Galánta 72 június 10.

A pályázatok szerves részét képezte egy esszé vagy prezentáció az alábbi témakörökben:
– Miért szeretem a természettudományi tantárgyakat? 
– Miért fontosak a természettudományos ismeretek?

Részlet egy pályamunkából: „Nagyon sok élményt lehet és kell a gyerekekkel megtapasztalni, hogy ezek a tantárgyak a gyerekek ked-
vencei közé tartozzanak. A történelmet is mesék, történetek segítségével ismerjük meg, csak később jönnek az évszámok, az ismeretek, majd 
annak megértése, hogy bizonyos események milyen ok-okozati összefüggésbe hozhatóak egymással. A mi tanárnőink is a miértek megtanítá-
sára helyezték a figyelmet, és szerettették meg velünk a természettudományokat”(az Ipolyvarbói Mikszáth Kálmán MTNy Alapiskola diákjai)

Hogyan képzelem el az életet 50 év múlva? 
Részlet az egyik pályamunkából: „… úgy látjuk, hogy 50 év múlva, nyugdíjas korunk küszöbén így telik majd egy napunk:Felkelés után 

megreggelizünk, igyekezve garantáltan öko tápanyagot magunkba táplálni, majd kimegyünk a kiskertbe, rendbe tenni az ágyásokat, mege-
tetjük a tyúkokat és a kacsákat, kimegyünk a bio piacra, megfőzzük az ebédet, elektronikusan beszélgetünk a gyerekeinkkel, unokáinkkal, 
erre szánunk egy másfél órát, majd pihenünk, relaxációs zenénél, sétálunk, esetleg aktív sportot űzünk, összejövünk a barátainkkal közösen 
biovacsora-főzésre, este olvasgatunk, majd lefekszünk. Hogy ez meglepő? Hogy harminc éve így éltek a mi szüleink szülei? Így van. Mégis ez 
lesz a gondtalan, nyugodt élet 50 év múlva is, hiszen a világ rá lesz utalva arra, hogy válasszon: olcsó, de teljesen vegyileg előállított, mű-
anyag ételekkel táplálkozik, vagy visszatér a hagyományos háztáji gazdálkodáshoz.

Lehet, hogy elektronikai újdonságokkal ellátott eszközeink lesznek: napfényre nyíló és napkollektorral melegített tyúkólak, kacsatoll-
tisztító gépek, ólfertőtlenítő seprűk, de mindenki csak abban bízhat meg, amit saját maga termel, ha még nem szennyezett a telke ipari 
hulladékkal. Ezért térünk vissza a hagyományokhoz, és a túlhajszolt, stresszes életből kilépve a békés, nyugodt hétköznapokhoz.”(a Szenczi 
Molnár Albert Alapiskola diákjai)

– Hogyan fogom gyermekemet a természettudományi tantárgyak szeretetére nevelni?
Az iskolai kirándulások célja az élmény és a tanulás összekapcsolása, amit a Futura központ kitűnően megtesz, és ahova ellátogatva 

élményszerű munícióra teszünk szert a természettudományok megismerésének területén.
Öszeállította: Horváth Judit
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Ha azt állítjuk, hogy pedagógusnak 
lenni nagy felelősség – márpedig ezt ál-
lítjuk –, akkor ez az osztályfőnöki szerepre 
hatványozottan érvényes. Végigkísérni 
egy osztályközösség életét négy vagy 
több éven keresztül, támogatást nyújtani 
a diákoknak kamaszkori útkereséseik kö-
zepette, oldani az esetleges konfliktusokat, 
bátorítani, motiválni, s ha kell, megfeddni 
és fegyelmezni – olyan feladatok ezek, 
amelyek komoly kihívások elé állítják a 
pedagógusokat. Ami teljesen rendben is 
lenne, ha ehhez megkapnák a kellő felké-
szítést az egyetemi oktatásban. De, sajnos, 
nem kapják. Azoknak a kompetenciáknak 
a fejlesztése, amelyek az osztállyal, mint 
közösséggel való foglalkozáshoz szük-
ségesek, ugyanis hiányzik a pedagógus-
képzésből. Kétségtelen, hogy sok olyan 
készség szükséges ehhez a pályához, amit 

Módszertani kézikönyv 
osztályfőnökök részére

a diákokat, s a frontális oktatás keretén 
belül nehezen feldolgozhatók. A közös 
munka eredményeként nagyon sok játék, 
gyakorlat, eszköz, ötlet született, melyek a 
tanári visszajelzések alapján használható 
eszközöknek bizonyultak a pedagógusi 
munkában. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
ezeket a játékos, önismereti alapú gyakor-
latokat módszertani kézikönyv formájában 
kiadjuk, s – nem kizárólagosan, de első-
sorban – az osztályfőnökök rendelkezésére 
bocsátjuk. Így született meg az Élet játék c. 
módszertani kézikönyv.

Az osztályfőnök egy éve

A kötet három fejezetből áll. Az első a 
nem formális nevelés etikája, ahol azok az 
elvek vannak összegyűjtve, melyek ahhoz 
szükségesek, hogy az osztályfőnök tuda-
tosabban és hatékonyabban használja a 
gyakorlatokat. A második – a kötet ge-
rincét adó – fejezetben olyan tematikus 
egységek vannak összeállítva, amelyek az 
osztályfőnöki órákon egy iskolaév során 
előkerülhetnek. S mivel ideális esetben 
minden órára jut egy téma, a fejezet „Az 
osztályfőnök egy éve” címet viseli. A témák 
rendszerbe foglalásához az osztály, mint 
csoport alakulásának, fejlődéseinek fázisait 
használtuk fel (alakulás, viharzás, szabály-
alkotás, működés, lezárás) olyan módon, 
hogy minden csoportfejlődési szakaszhoz 
a legjobban odaillő téma van besorolva. 
Például az alakulás fázishoz vannak so-
rolva a család és integráció témák, ugyanis 
ebben a fázisban a „mi érzés” kialakulása és 
a befogadás, elfogadás motívuma az egyik 
legmeghatározóbb. Ezzel a struktúrával 
is szerettük volna felhívni a figyelmet a 
csoportdinamika fontosságára az osztály 
működésében.

Mit köszönhetek az osztályfőnökömnek?

A harmadik fejezetet magának az 
osztályfőnök személyének szenteltük. 
Mitől válik hitelessé egy osztályfőnök? 
Emberként, tanárként mi az, amit kép-
visel?  Ezeket a kérdéseket igyekeztünk 
körbejárni egy tapasztalt és lelkes osz-
tályfőnökkel, Szvorák Zsuzsával, a Füleki 
Gimnázium tanárával, akit az osztályfőnöki 
szerep szépségeiről, kihívásairól és bukta-
tóiról faggattunk. S megkérdeztük a volt 
diákokat is, hogy miként emlékeznek vissza 
az osztályfőnökükre. „A középiskolás osz-
tályfőnökömnek azt köszönhetem, hogy 
volt gerince, megmutatta, hogy a tanári 
munkát szeretni lehet. Köszönöm, hogy 
nevelni próbált saját élete és példája sze-
rint” – többek között ilyen reakciót is kap-
tunk. Az összes választ csokorba gyűjtöttük 
a kiadvány végén, abban bízva, hogy ezek 
is motiválóan hatnak majd a jelenlegi és 
későbbi osztályfőnökökre. 

S abban is bízunk, hogy könyvünk jó 
sorsra érdemes. „Pro captu lectoris sua fata 

libelli”, vagyis a könyveknek sorsuk van, 
és ezt a sorsot az olvasók alakítják. Mi a 
TANDEM trénereiként és a kötet szerzői-
ként abban is reménykedünk, hogy a kö-
tetnek nem csak olvasói, hanem használói 
is lesznek.

A kötetet egy workshop keretén belül 
hordjuk az iskolákba. A workshopokról 
és a kötetről bővebb információ a www.
tandemno.sk honlapon olvasható, illetve 
a tandemno@tandemno.sk címen igényel-
hető.

Urbán Péter a TANDEM, n.o. trénere,  
a kiadvány egyik szerzője

csak az idő és a tapasztalat tud képességgé 
formálni. De az is vitathatatlan, hogy tu-
datos odafigyeléssel a tapasztalatszerzés 
is hatékonyabban fejleszti a tanári kompe-
tenciákat.

Az élet játék – projektből kiadvány

Az osztályfőnöki szerep megerősí-
tése és az osztályfőnöki módszer- és esz-
köztár kibővítése volt a célunk a TANDEM 
nonprofit szervezet trénereiként, amikor 
2010-ben belevágtunk az Élet játék nevet 
viselő projektünkbe. Három iskola 12 
tanárával együtt elkezdtünk olyan eszkö-
zöket fejleszteni, amelyek felhasználhatók 
az osztályfőnöki órákon olyan témák 
feldolgozására, melyek foglalkoztatják 

Fizessen elő A FÖLDGÖMB  
című  földrajzi folyóiratra!

A lap azoknak az utazást és az aktív ki-
kapcsolódást kedvelő, igényes olvasóknak 
készül, akiket a látványon túl a kapcsolódó 
földrajzi tartalom, a kultúrtörténeti háttér, 
illetve a természettudományi összefüg-
gések is érdekelnek. Ezért is szerepel a fo-
lyóirat fejlécén a Magyar Földrajzi Társaság 
első alelnökének, Vámbéry Árminnak a jel-
mondata: „Ésszel járom be a Földet!” .

Az „A Földgömb” c. folyóirat jól haszno-
sítható a földrajzórákon és a tehetséggon-
dozásban, pl. a szakköri foglalkozások kere-
tében.  A folyóirat információkban gazdag, 
mindig aktuális, magazin jellegű, színes, 
olvasmányos formában, színvonalas tarta-
lommal és képanyaggal. Magyar ismeret-
terjesztő írások kalandos felfedezőutakról, 
látványos vidékekről és lakóikról, alig is-
mert környezetünkről a tengerfenéktől a 
hófödte csúcsokig, sőt egészen a Marsig. 
Minden lapszámban foglalkoznak legalább 
egy Kárpát-medencei témával is. 

A szerzők elszánt és tapasztalt magyar 
utazók, kutatók, akik Szibériától az An-
tarktiszig, a mangrove-mocsaraktól a Föld 
legszárazabb hegységeikig különlegesen 
érdekes helyeket ismertek meg, és nem 
csak bejártak egy-egy térséget, de a lehető 
legszélesebb körű tudással is rendelkeznek 
a témáról.

A lap digitális előfizetési díja 1 évre: 
3790 Ft / 13 €, ami évente 10 lapszámot 
jelent az előfizetőknek. Előfizetni a 
digitalstand.hu/foldgomb oldalon lehet!
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A címet betöltő idézet ki mástól 
származna, mint Rimaszombat híres 
szülöttjétől, „Gömör Nagy Fiától“, is-
kolánk névadójától, Tompa Mihálytól. 
A rimaszombati Tompa Mihály Alap-
iskola a Rimaszombati járás egyik leg-
nagyobb iskolája. Jelenleg 27 osztályban 
543 diák lel otthonra benne. A tanítás 
két épületben zajlik: a Šrobár utcai, 
Tóth Béla által tervezett épületben, va-
lamint a Novomeský utcai épületben 
folyik az oktató-nevelő munka. 

Az iskola múltja
Az intézményes oktatás kezdetei 

még a 19. század végére tehetők, amikor 
Rimaszombat város képviselő-testü-
lete 1892. május 23-án egyhangúlag ki-
mondta, hogy a község elemi és pol-
gári leányiskolájának korszerű elhelye-
zése céljából egy díszes épületet emel. 
Megfelelő telek megtalálása után elkez-
dődött az épület felépítése. Tóth Béla 
építész tervei alapján épült fel 1907-re, 
de csak az 1908/1909-es iskolai évben 
kezdte meg a működését. Fiú- és leány-
iskolának, az Elemi Leányiskolának és 
a Napközi Otthonnak adott épületet. A 
szlovák tannyelvű népiskola egy épü-
letben volt a magyar tannyelvű iskolával 
1920 után. Később, 1930-ban válik külön 
a két iskola. 1939-ben megalakul a Köz-
ségi Polgári Leány- és Fiúiskola. 

1945–1948 között az épület kórház-
ként szolgált. A II. világháború után az 
iskola felszerelése, berendezése, a tan-
szerek tönkrementek és az épület is ká-
rosodott. Az 1950-es év nagy változá-
sokat hozott a magyar iskolák történe-
tében. Rimaszombatban 1950. szep-
tember 1-jén megnyitotta kapuját a Ma-
gyar Tannyelvű Nemzeti Iskola. Az is-
kola a Szlovák Tannyelvű Népiskola épü-
letébe költözött át. 1953-ban az iskola-
törvény miatt a két iskola egyesült. A ri-
maszombati alapiskolában az új, 1960-as 
iskolatörvény megjelenésével változások 
történtek. Örömteli nap volt 1999. jú-
nius 11-e. A Šrobár utcai Magyar Tan-
nyelvű Alapiskola ünnepélyesen felve-
hette Tompa Mihály nevét. Nagy meg-
tiszteltetés ez, mely a jövőre nézve is kö-
telez bennünket költészetének, öröksé-
gének ápolására. Az iskola küldetéstuda-

tának egyik alappillére, hogy odafigyelő 
gondot fordít a tanulók identitás-tuda-
tának megszilárdítására is. Megfelelően 
kell ápolnunk, őriznünk és továbbad-
nunk a felnövekvő generációknak, hogy 
átérezzék fontosságát. 

 2008-ban a városban már csak egy 
magyar tannyelvű alapiskola működött. 
A Ferenczy István Alapiskolát hozzácsa-
tolták a Tompa Mihály Alapiskolához. 
2008. december 1-jén választották meg 
iskolánk jelenlegi igazgatóját, Orosz Ist-
vánt. 2010-ben 60 éves lett a magyar 
nyelvű oktatás. Danis Tamás, az iskola 
nagybecsű pedagógusa emlékezett vissza 
a kezdeti nehézségekre. A kulturális mű-
sort színesebbé tették az iskola diákjai, 
akik szívhez szóló, örömteli pillanatokat 
szereztek a vendégeknek és a város ma-
gyarságának is.  

Az iskola jelene
Az iskola, a város egyetlen magyar 

alapiskolájaként lépést tart a kor társa-
dalmi változásaival, a diákok érdeklő-
dését, igényeit alapjaiban megváltoztató, 
modern kor szülte követelményekkel. Je-
lenleg 40 pedagógus vállalja fel ezeket 
a feladatokat. Az iskolai klubban 7 ne-
velő segíti az intézmény munkáját. A 
humán- és természettudományi tantár-
gyak egyaránt prioritást élveznek az in-
tézményben. A biztatások, dicséretek, 
bírálatok önbizalmunkat acélozzák. 
Anyanyelvünk ápolása, irodalmunk mű-
vészi szinten való átadása, növendékeink 
országos versenyeken elért kimagasló 
eredményei felkészültségünk mércé-
jében mérendők. A szakköri tevékenysé-
günk sem elhanyagolandó: a szociálisan 
hátrányos helyzetű diákok felzárkózta-
tására irányuló projekten belül összesen 
27 szakkör teszi színesebbé a diákok dél-
utáni foglalkozását. Emellett 38 szakosí-
tott tantárgy oktatása folyik. Célirányos 
gyakorlatként iskolánkban rendszeres az 
élet és a természet védelme. Lépést kell 
tartanunk a rohamosan változó világgal! 

Comenius-projekt
Iskolánk sikeresen indította út-

jára a töretlen népszerűségnek örvendő 
Comenius-projektet is. A gömöri in-
tézmény partneriskolái a finnországi 
Karjasita Skole (Oulu), a dániai Thorning 

Skole és a spanyolországi IES Kursaal 
(Algecíras) voltak. 2008 novemberében 
a spanyolországi Cordóba városában 
Ádám Norbert, iskolánk volt pedagó-
gusa, a projekt hazai koordinátora egy 
konferencián vett részt, ahol a négy in-
tézmény kialakította ezt a kapcsolatot, 
és elkezdték megírni a közös projektet. 
A csereprogram célja az európai gon-
dolkodásra, a multikulturális nevelésre 
való ráközelítés volt, de a diákok kialakí-
tottak egy közös, angol nyelvű honlapot 
is, ahol nap mint nap tarthatták a kap-
csolatot finn, dán és spanyol barátaikkal. 
A projekt végleges lezárására 2011. áp-
rilis 11–15. között került sor Rimaszom-
batban. A nemzetközi projektbe sok diá-
kunk bekapcsolódott. 

Névadónk, Tompa Mihály hagyomá-
nyának minden évben egy emlékhetet 
szentelünk október hónapban. Ellátoga-
tunk Hanvára, Tompa sírjához, irodalmi 
vetélkedőt szervezünk, tanulmányi ki-
ránduláson veszünk részt, író-olvasó ta-
lálkozókon hozzuk közelebb tanítványa-
inkat az irodalomhoz. Iskolánkban ezt 
a jeles hetet megtisztelték már jelenlé-
tükkel olyan neves közírók, irodalmárok, 
mint Kovács Magda, Ardamica Zorán és 
Szászi Zoltán. Az ünnepségre partner-
iskoláinkat is szeretettel invitáljuk. Ezek 
közül is kiemelendő az egri Eszterházy 
Károly Gyakorlóiskola, amellyel im-
máron 20 éve ápoljuk az együttműkö-
dést. 2012-ben az egri iskola minden 
kapcsolata nevezetes évfordulóhoz érke-
zett: az iskolánkkal 20 éve, a cseh Kutná 
Hora-i iskolával 10 éve, a lengyel Szkola 
Podstawowa nevű, przemysli iskolával 5 
éve tart az együttműködése. Az együtt-
működés 2012 februárjában köttetett 
meg. Április 26-án került sor arra a kép-
zőművészeti kiállításra (Bridge-Híd), 
melyen a négy iskola legügyesebb diákja-
inak alkotómunkáit állították ki. 

„ Mert a boldogságra kevés csak a jelen, 
a múlton épül az s az emlékezeten ”
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Itthon vagyok...! haza jöttem valahára,
Lelkem ezt az édes órát alig várta:
Megpihenni csendes élet, hű öledben:
Jöttem, mint siető hab, hogy jöhettem.
 
Haza felé még csak e táj hatalma kéklett,
Forró vágyam ölelé a messzeséget:
Fel se tűnt még házam tája, s már előre
Megcsapott a boldogságnak lágy szellője!
 
Kinyilt a völgy...a falucska ott van, ott van!
Dobogott a vándor szive hangosabban:
Mig csókod forrt a belépő ajakára...
Itthon vagyok, haza jöttem valahára!
 
Házi üszköm melegítő lángja mellett,
Keblemen a szomorú fagy ugy felenged!
Csordultig van az én szivem, annyit érzek,
Örömében olyan boldog, olyan részeg!
 
S nem is tudom: félig alva, félig ébren,
Pihenek a szeretetnek hiv ölében:
Két karomon ami kedves, kis családom:
Mi reményem , vágyam van még a világon?
 
Kis fiamat az ölembe teszi anyja,
S hosszan nyugszik mindkettőnkön pillanatja...
Nem tudok én mit mondani, nem tud ő sem -
De beszél a mosolygó ajk s könyező szem.
 
Majd ha lelkem szomorítják ujra gondok,
Vagy élettel és világgal meghasonlok:
Akkor nyájas, kibékitő gondolattal,
Ez a könyű, ez a mosoly megvigasztal.
 
Zárd magadba, lelkem! ezt a boldogságot,
Mely ez édes szép órában rád szivárog:
Mint a cseppet a virágnak kelyhe szokta,
Tartogatván hév napokra, bus napokra. 

(Tompa Mihály: Itthon vagyok...)

Lets play kings  
(Játsszunk királyokat)
2012. július 5. és 11. között Parádon 

került sor arra a nyári táborra, ame-
lyen öt diáklány képviselte Szlovákiát 
a Tompa Mihály Alapiskolából. A Lets 
play kings (Játsszunk királyokat) nevű, a 
visegrádi pályázati forrásból támogatott, 
határon átívelő projekt azzal a céllal jött 
napvilágra, hogy életképesebbé tegye a 
partneriskolák közötti kapcsolatot. A tá-
borban megidéztük az 1335-ös visegrádi 
királytalálkozót. 

Diákjaink nagyon sok tanulmányi 
versenyen vesznek részt, járási, kerületi 
és országos szinten is öregbítve iskolánk 
hírnevét. Rendszeres résztvevői vagyunk 
a Katedra-versenyeknek (iskolánk már 
rendezett is országos döntőt), az Ismerd 
meg a szlovák nyelvet és a Szép magyar 
beszéd anyanyelvi versenyeknek, a tan-
tárgyi olimpiai versenyeknek. Iskolánk 
ad otthont a Zrínyi Ilona Matematika-
versenynek, de társszervezői vagyunk a 
Tompa Mihály Országos Vers-és Próza-
mondó Versenynek is! Tanulóink sport-
versenyeken vesznek részt. Április 25-én 
zajlott Komáromban a Jó szó országos 
döntője, melyen iskolánkat két tanuló 
képviselte. A 6–7. évfolyamosok kate-
góriájának országos győztese Kovács Or-
solya Krisztina, VI.A osztályos tanu-
lónk lett, a második helyen pedig Bodor 
Noémi, VII.C osztályos tanulónk vég-
zett. A Zsibongó című iskolai hírmon-
dónk évente többször kerül kiadásra 
és tájékoztat az iskolai eseményekről. 
Rendszeres időközönként teszünk tanul-

mányi kirándulást különböző történelmi 
helyekre (Ópusztaszer, Krakkó, Ausch-
witz stb.). A legkisebbek természeti is-
kolába járnak. Diákságunk jó része 
teljesítménycentrikus. A mi feladatunk, 
hogy ehhez a tennivágyáshoz biztosítsuk 
a kellő feltételeket számukra. Az egész-
séges életmód megőrzését szolgálja az is-
kolánkban futó gyömölcsprogram is. 

A jövő megalapozása
Pedagógusaink továbbképzéseken 

vesznek részt, hogy folyamatosan ké-
pezzék magukat, hiszen napjaink isko-
lája változásoknak van kitéve, nagyobb 
igényeknek kell megfelelnünk. Szaktan-
termek, interaktív táblákkal felszerelt he-
lyiségek szolgálják munkánkat. 2010 de-
cemberében az oktatásért, sportért és tu-
dományért felelős minisztérium támoga-
tásáról biztosította az iskolát, így a meg-
ítélt anyagi forrásokból sikerült teljes 
egészében felújítani az iskola tetőszer-
kezetét. Szintén problémát jelentettek 
a felázott pincehelyiségek, az itt levő 
jobb szárny tantermei használhatatlanná 
váltak, a berendezések elavultak. 2011 
novemberében azonban ugyenebből az 
alapból 70 000 eurós támogatást nyert 
az iskola. A munkálatok rövidesen meg 
is kezdődtek. Ezeknek köszönhetően si-
került átadni négy új tantermet, ame-
lyek közül kettő nyelvi terem, az egyik 
konferenciateremként szolgál, a ne-
gyedik pedig a felújított számítógépes 
szaktanterem. Két helyiségben interaktív 
táblák segítik az oktató-nevelő munkát, 
de mindegyik teremben található vetítő 

is. 2012. április 16-án hivatalosan is át-
adásra került az épület modernizáción 
átesett alagsora. A felújításnak köszön-
hetően megoldódtak az osztott órákkal 
kapcsolatos teremhiányok, és a diákok 
a 21. század követelményeinek megfele-
lően tanulhatnak. 

Tervezgetünk, de nem álmodozunk, 
nem várunk elismerést és jutalmat, 
hanem dolgozunk, tesszük a dolgunkat. 
Célunk megtölteni a város és környé-
kének magyarságát értékhordozó tarta-
lommal, az anyanyelvi oktatás útjait to-
vábbszőni, egyengetni. Tanítóink, ne-
velőink mindig legjobb tudásuk szerint 
oktattak, neveltek iskolánkban. Bízvást 
reméljük, hogy iskolánk ezeknek a cé-
loknak meg tud majd felelni a jövőben. 
A küldetésünk változatlan: magyarnak 
maradni és megőrizni az identitásunkat 
minden időben! 

Angyal László




