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Szeptember 25-én került sor Komá-
romban – a rossz idő miatt a sportcsar-
nokba szorult – több mint 1000 részt-
vevővel arra a civil kezdeményezésre 
szerveződött nagygyűlésre, melynek 
lényegét a Szlovákiai Magyar Művelődé-
si Intézet igazgatója, Huszár László által 
megfogalmazott felhívás fejezi ki:

„Permanens fenyegetettségben mű-
ködik évtizedek óta a magyar nyelvű ok-
tatás. 1989 után azt hittük, végre felléle-
gezhetünk, már nincs, ami az iskoláinkat 
veszélyeztethetné. Aztán jött az „alternatív 
oktatás”, a bizonyítványügy, és a kisebb-
nagyobb megszorítások számolatlan sora.

Ha a módszer és a stílus mára fino-
modott is, a szándék semmit sem válto-
zott, ami tetten érhető az anyanyelvi órák 
drasztikusan alacsony számában és a 
pótlásukat lehetővé tevő mozgástér folya-
matos szűkítésében. Miközben az oktatási 
miniszter nyitottságról, párbeszédkészség-
ről beszél, tárcája gazdasági okokra hivat-
kozva készül felszámolni iskoláinkat, noha 
hatástanulmányok nem igazolják, hogy 
az így megtakarított összeg ellensúlyozni 
tudná azt a kárt és veszteséget, amit hiá-
nyuk okoz. Senkit ne tévesszen meg tervbe 

vett likvidálásuk elhalasztása. Az egyéves 
haladék lejárta után az oktatási miniszté-
rium ugyanolyan szenvtelenséggel szün-
teti meg őket, mint amilyennel lesöpörte 
a 26 452 aláírást tartalmazó petíciónkat. 
Ne várjuk ölbe tett kézzel a magyar iskolák 
felszámolását! A passzivitás, a csodavárás 
nem vezet semmire. Ne várjunk, amíg késő 
lesz!

Kérjük, jöjjön el szeptember 25-én a 
komáromi Klapka térre, ahol a petíciós 
bizottság 16.30 órai kezdettel tiltakozó 
nagygyűlést tart az MKP, a Most-Híd, a 
Csemadok, a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetsége, Komárom városa, a 
Cserkészszövetség, a Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala, a Via Nova, a Iuven és a Di-
ákhálózat támogatásával!

Jöjjön el ön is, erősítse tiltakozásunkat 
a részvételével!” 

A megmozdulásnak nagy sajtóvissz-
hangja volt, amely tükrözte a felszólalók 
által hangsúlyozott összefogás szüksé-
gességét. Egyben reményt sugallt, hogy 
van igény az összefogásra, a tettekre, 
a hatalom arroganciájával való szem-
beszállásra. Csak reménykedni tudunk, 
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hogy a következő választási ciklusban 
olyan parlamenti képviselőink lesznek, 
akik a törvény erejével is iskolánk mellé 
állnak! Ideje lenne már!

Az SZMPSZ, az SZMSZSZ és a szlová-
kiai magyar Történelemtanárok Társulá-
sa nevében elhangzott felszólalásokat 
lapunk hasábjain a Felvidék.ma (www.
felvidek.ma) honlapról, illetve a szerkesz-
tőségünkhöz eljuttatott szövegek alap-
ján közöljük, hogy ez által is erősítsük 
közösségünket és terjesszük az eszmét: 
soha sem szabad belenyugodni a hata-
lom játékába, soha sem szabad feladni!

(–szerk–)

A komáromi tiltakozó nagygyűlésen 
elfogadott állásfoglalás

Mi, a színvonalasabb magyar nyelvű oktatásért 2015. szeptember 
25-én Komáromban rendezett nagygyűlés résztvevői és szervezői a kö-
vetkező állásfoglalást fogadtuk el:

Kitartunk a petíciónkban megfogalmazott követelések mellett, 
amelyeket 26 452 polgár támogatott aláírásával, s amelyeket az ok-
tatási minisztérium 2015. július 16-án, mint megalapozatlanokat, el-
utasított.

A kisebb iskolák megszüntetését asszimilációs lépésnek tekintjük, 
és ezért követeljük, hogy a kisebbségek nyelvén oktató alap- és közép-
iskolák esetében az oktatási minisztérium tegye lehetővé az iskola-
fenntartók számára az előírt minimális osztálylétszám csökkentését.

Követeljük, hogy az oktatási minisztérium tekintse partnernek a 
magyar és más kisebbségi pedagógusokat, szülőket és képviselőiket, 
ne döntsön rólunk nélkülünk.

Követeljük, hogy a magyar iskolák számára megfelelő önálló, nem-
csak formálisan működő osztály létesüljön az oktatási minisztérium-
ban, az Állami Pedagógiai Intézetben és a Szabványosított Mérések 
Nemzeti Intézetében. Ezekre a munkahelyekre nyilvános pályázatot 
hirdessenek meg, feltételül szabva a magyar nyelv ismeretét.

Komárom, 2015. szeptember 25-én
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Sült galamb nem lesz
Utólag sokan bevallották, nem hit-

tek abban, hogy van értelme az oktatási 
petíciónak, és alig több mint egy hónap 
alatt össze lehet gyűjteni 15 ezer aláírást. 
Aztán lett 26 ezer. A komáromi nagygyű-
lés szervezőit józan jóakarók úton-útfé-
len figyelmeztették: az egész szlovákiai 
magyarság esélyeit teszik kockára, ha 
kiderül, hogy a király meztelen, azaz ér-
dektelenségbe fullad a meghirdetett 
nagygyűlés. Márpedig biztos, hogy nem 
lesz elég ember, mondták. Aztán lett. Sokan kint rekedve bőrig áz-
tak, mégis kitartottak. Volt, aki közelebb a hetvenhez, mint a hat-
vanhoz oda-vissza 400 kilométert vezetett zuhogó esőben, mégis 
azt mondta, örül, hogy ott lehetett. Ondrej Dostál egy szót sem ér-
tett a szónoklatokból, mégis megérintette a rendezvény emelke-
dett hangulata. Fiatalok segítettek önzetlenül, és azzal hárították 
el a köszönetet, hogy örültek, hogy ott voltak. Jöttek árpádsávos 
zászlókkal fiatalemberek, és az első kérő szóra kint hagyták a zász-
lóikat. Nem akarnak ártani, segíteni akarnak, azért jöttek – mond-
ták. A józan jóakarók otthon maradtak, mert úgysem érdemes. 
Nincs semmi értelme. A passzivitásnak, a lemondásnak, a beletö-
rődésnek van? Változott már tőlük jobbra valami?

Draxler oktatási miniszter úr persze prüszkölt a nagygyűlés hal-
latán, és a JOJ riporterének drámai hangon az oktatásügyi kérdés 
politizálásáról szónokolt. Ez – különösen az ő szájából – akár komi-
kus is lehetne, ha már nem unnánk.

És mégis. Valami megmozdult. A Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségek Bizottsága legutóbbi ülésén az iskolaügy volt a téma, és 
mind az ukrán, mind a ruszin küldöttek aggályukat fejezték ki a 
kisebbségi oktatás helyzete miatt. A magyar delegáció a komá-
romi nagygyűlés kapcsán tájékoztatta a bizottságot a magyar 
iskolák helyzetéről. Végül Szekeres Klaudia, a Jogsegélyszolgálat 
vezetőjének javaslatára elfogadtak egy nyilatkozatot, melyben 
a bizottsági tagok támogatják a Komáromban elfogadott állás-
foglalást, és a vonatkozó rendelkezések és törvények módosítása 
érdekében feladatul szabják a kormánybiztosnak, hogy kezdemé-
nyezzen tárgyalásokat az oktatási tárca és az érintett kisebbségek 
képviselői között. Kár, hogy nem szabták meg, mennyi időn belül 
szólítsa meg a kormánybiztos a minisztériumot, de ez így is elmoz-
dulást jelent. Korábban a ruszinok, ukránok szívesen játszották a 
jófiúkat a magyarok rovására, hadd lássa a szlovák fél, hogy csak a 
magyarok problémáznak mindig, bezzeg ők lojálisak. Hogy meny-
nyire nagy bajok vannak a kisebbségi oktatás területén, azt a meg-
változott magatartás is mutatja. De jó, hogy végre megértették, 
megértettük: összefogásra, együttműködésre van szükség. És de 
jó, hogy a komáromi állásfoglalás a többi kisebbségre is gondolt, 
noha akadtak hangok, amelyek ezt feleslegesnek tartották, pedig 
így logikus. Minden kisebbségnek a másik kisebbség a legtermé-
szetesebb szövetségese, gondjainak legalaposabb ismerője. A 
többség nem ismeri, nem érti a kisebbségek problémáit, különö-
sen, ha az anyanyelvi, anyanyelvű oktatásról van szó.  „Na jó, de mi 
lesz a szlovákkal? Elsősorban az államnyelvet kell megtanulniuk!” – 
mondják rögtön a legértelmesebb szlovákok is, és a pedagógusok 
sem kivételek. Sőt.

Tehát elkezdődött valami. Nem fog úgy menni, mint a karika-
csapás, de menni fog. Lépésről lépésre. A célok világosak, a meg-
valósításukért nagyon keményen meg kell dolgozni. Sült galambra 
váró morgolódók bele se fogjanak.

Vojtek Katalin 
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Hölgyeim és uraim! 
Tisztelt nagygyűlés!
„Ami nem tér vissza: a kő, miután elha-

jítottad, a szó, miután kimondtad, az alka-
lom, miután elszalasztottad, az idő, miután 
elmúlt.”

Augusztus 29-én Gútán, a szlováki-
ai magyar iskolák országos tanévnyitóján 
idéztem ezt a gondolatot ünnepi beszé-
demben, mert úgy vélem, rendkívül aktu-
ális és érvényes.

Nem szólni akkor, amikor a szólásnak 
szüksége, küldetése és ideje van – a fele-
lősség elmulasztása. Nem szólni, amikor 
a törvényhozás okán a kisebbségben lévő 
nemzetrész művelődése van veszélyben – 
megbocsáthatatlan bűn. Nem szólni, ami-
kor az alkotmányos jogot felülírja a törvény 
– annyit jelent, hogy sorsunk alakulásáért 
nem vállaljuk a döntést.

Az eltelt közel száz évben érdekein-
ket folyamatosan érvényesíteni kellett, 
mert a traumatikus történelmi események 
kényszerpályára sodorták a finom és halk 
szavúakat. Vannak, akik közben megfá-
radtak, feladták a napi küzdelmet, akik 
anyanyelvüket, kultúrájukat a hallgatás 
oltárán feláldozták. A mai nap nem róluk 
szól, hanem rólunk, akiknek fontos oktatá-
si intézményeink, anyanyelvünk, kultúránk 
védelme, és felemeljük szavunkat, hallatjuk 
hangunkat, ha meggondolatlan lépésekkel 
veszélyeztetik azokat.

Saját magunknak is nyíltan fel kell ten-
nünk a kérdést, hogy a 10% alá apadt ma-
gyarság a jelenleg elfogadott közoktatási 
törvény értelmében fenn tudja-e tartani a 
számarányához viszonyított magas számú 
iskoláit.

A törvény által meghatározott minimá-
lis osztálylétszámokat jelenleg 261 magyar 
iskola közel 1/3-a nem teljesíti. Hozzáte-
szem: több szlovák alapiskola sem. Az első 
évfolyam minimális létszáma 11, a máso-
dik, harmadik, negyedik évfolyamé már 
13. A törvényalkotóktól kérdezzük, hogyan 
lehet a 11 elsősből egy év alatt 13 másodi-
kos?! A felső tagozaton a minimális osztály-
létszámot 15 gyermek alkotja. A törvény 
hatályba lépését ugyan 2016 szeptemberé-
re halasztották, de az érintett intézmények 
fenntartóinak, az önkormányzatoknak, az 
iskolaigazgatóknak és szülőknek már most 
sürgősen keresniük kell a számukra megfe-
lelő optimális megoldást.

Adataink szerint tavaly 263, ebben a 
tanévben 261 magyar tanítási nyelvű alap-
iskola működik, de már az előző öt-hat 
évben is szűntek meg iskolák. Régebben 
átlagosan 20–22 gyerek volt egy-egy osz-
tályban, mostanában ez a szám általános-
ságban tízre csökkent.

Hívjuk egymást jövőt építeni!
Súlyos feladat számunkra, hogy miként 

szervezzük iskoláinkat. Ez elsősorban az 
intézmények iránt érdeklődő diákok lét-
számán múlik. Mert ha kellő számban akad 
tanuló, akkor megoldások is vannak. De 
van-e lehetőség abban az iskolában, amely-
ből elfogy a gyerek?

Meg kell-e tartani a kisiskolákat, az 
összevont osztályokat, vagy kistérségi is-
kolákat kell létrehozni megfelelő iskola-
busz-hálózattal? Esetleg egy-egy  nagyobb 
iskola mellett működő kihelyezett osztály, 
tagiskola jelenti a hosszú távú kiutat?

Nincs, nem is lehet általános recept. 
Regionális szinten, kompromisszumokra 
törekedve, minél gyorsabban meg kell ta-
lálni a lehetséges megoldásokat az itt fel-
tett és fel nem tett kérdésekre. Az érintett 
települések sajátosságait, fejlődését figye-
lembe véve kell felelős döntést hozniuk az 
intézményeinket fenntartó helyi közössé-
geknek, az iskoláinkban dolgozó szlová-
kiai magyar pedagógusoknak, szülőknek, 
történelmi egyházaknak, a nemzetiségi 
oktatásban érdekelt civil szervezeteknek és 
politikai pártoknak.

 1990 óta még soha nem volt eny-
nyire megszorító, kisebbségi sorsrontó a 
törvényi háttér. Mindenkinek, aki jártas 
a  pedagógiában, tudnia kell, hogy az első 
évfolyamban az olvasás és az írás elsajá-
tításának foka, minősége a  gyermek to-
vábbi sorsának meghatározója lesz. De 
a  gyermek szellemi fejlődését nem lehet 
mesterségesen felgyorsítani. A  pedagógia 
alapja az egyéni fejlődéshez szükséges idő 
biztosítása, hogy a készségek részképessé-
gei megérlelődjenek. Nem véletlen, hogy 
a szlovák tannyelvű iskolák első évfolya-
mában heti 9 órát biztosítanak az olvasás 
és írás elsajátítására. A  magyar tannyelvű 
iskolákban a  néhány éve még érvényben 
lévő 7 óra sem volt garancia a  képesség 
elsajátítására, és jelenleg a  minisztéri-
um öt órában szabta meg első osztályban 
az anyanyelvi órák számát. Ha többre 
van szükség, a  szabad órasáv heti három 
órájával ki lehet egészíteni akár heti nyolc 
órára is. De ha így tesznek az iskoláink, 
nem marad lehetőségük az intézmény 
arculatát formáló pedagógiai program 
megvalósítására, hátrányba kerülnek 
a  sokszínű programokat kínáló szlovák 
iskolákkal szemben.

Kié is az iskola? Az államé? És ki az ál-
lam? Az állampolgár, a választó, Önök, mi, 
mindannyian. Jogunkban áll ésszerű indo-
kok mentén kiállni, dönteni a mindenkori 
hatalmi tervezés ellenében. Dönteni észér-
vekkel, nem érzelmekkel. Kultúrát és anya-
nyelvet ápoló, minőségi nevelést megva-
lósító kisiskoláinkat nem temetni, hanem 
közös összefogással építeni, gyarapítani 

kell, erre a megmaradást segítő feladat-
ra kell buzdítani a közösséget. Ez a dolga 
minden magyar település lakosságának, 
önkormányzatának, de legfőképp a helyi 
értelmiségnek.

Számos lényeges döntés a polgármes-
terek és az önkormányzati képviselők ke-
zében van. Egyebek mellett az is, hogy 
lehetőséget teremtsenek magyar óvodai 
csoportok nyitására. Mert hiába szorgal-
mazzuk lépten-nyomon, hogy magyar ajkú 
gyerek magyar iskolába való, ha olyan tele-
pülésen, ahol lenne ugyan gyerek, de nincs 
magyar óvoda, amelynek azután termé-
szetes folytatása lehetne a szülő és hatéves 
gyermeke számára a magyar iskola. Mintha 
az ebben határozni hivatottak nem tudato-
sítanák, hogy a ma diákjaiból lesz a szlová-
kiai magyarság következő nemzedéke.

A könyörtelen számok elgondolkodta-
tóak, mellettük a minőségi oktatás kérdé-
sét is meg kell vizsgálni. Halaszthatatlanul 
el kell gondolkodni a minőség és az ered-
ményesség, a racionális iskolaszerkezet és 
a hatékony nevelés tényezőin, mert az idő 
múlik!

Ki kell mondani: ha nem lesznek minő-
ségi iskoláink, a magyar szülő, a magyar ér-
telmiség elveszti hitét a magyar iskolákban. 
A magyar iskolának nemcsak elkötelezett 
magyarokat kell nevelnie, hanem sikeres 
magyarokat is, akik megállják a helyüket a 
hazai, és az európai munkaerőpiacon egy-
aránt. A szlovákiai magyar oktatásügynek 
kulcsszerepe van a szlovákiai magyarság 
megerősödésében.

Egyedül neki lehet feszülni a csillagok-
nak, de építkezni csak közösségben sike-
rülhet.

Kívánom, a  mai nap hozzon új szemlé-
letet, gondolatokat, új meglátásokat, vitá-
kat! Szülessenek elképzelések, tettek, csele-
kedetek, melyek felülírják az önmagunkba 
fordulás és lemondás, önfeladás napi gya-
korlatát! Gondolkodjunk együtt a jövő fel-
adatairól! A közösség jövőjéről van szó. Egy 
fogyó nemzeti kisebbség életéről van szó.

Hívjuk egymást, hazát és jövőt építeni!
Jókai Tibor, az SZMPSZ elnökének 

felszólalása
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A régi magyar himnuszban, a Bol-
dogasszony anyánk című ősi imád-
ságban a nagy bajban felkiált a nép és 
segítséget kér, és ha más módon nem 
is, imájában, énekében megpróbál a 
gondokra, a problémákra segítséget, 
orvoslást találni.

Az utóbbi években egyre inkább azt 
tapasztaljuk, hogy felvidéki viszonylat-
ban nem vagyunk képesek sarkunkra 
állni és tenni valamit gondjaink megol-
dása érdekében.

Az első és a második Fico-kor-
mányzat idején nemzeti létünk, meg-
maradásunk talán legfontosabb terü-
letén, az oktatásügyben egyre nagyobb 
támadások érik a felvidéki magyarsá-
got, és ennek sajnos nagyon sokan csak 
tétlen figyelői, a megoldásokat másra 
hárító, a mástól váró részesei vagyunk.

Az anyanyelvi oktatás, az anya-
nyelven való művelődés terén egyre 
nagyobb atrocitások érik nemzetré-
szünket. Ha ez ellen nem emeljük fel 
szavunkat és a folyamatok tétlen figye-
lői leszünk, hamarosan nem lesz kinek 
átadnunk legnagyobb kincsünket, az 
édes anyanyelvünket, népi nemzeti 
értékeinket, kultúránkat, csodálatos 
népmeséinket, népdalainkat, néptán-
cainkat, mert az iskoláinkkal együtt az 
utódok is elfogynak.

A veszély óriási! A tizenkettedik 
órában, vagy tán már utána vagyunk. A 
különböző fórumokon olyan döntések 
születnek, melyek a felvidéki magyar-
ság minél gyorsabb felmorzsolódását 
segítik elő. Ezen folyamatok megállí-
tása érdekében igyekeznek a felvidéki 
magyar civil szervezetek egységesen 
fellépni. A Szlovákiai Magyar Szülők 
Szövetsége nevében arra szólítjuk fel 
pártjaink országos vezetőit, hogy emel-
jék fel szavukat, szólítsák fel regionális 
és helyi képviseletüket, hogy immár az 
utolsó órán közösen tegyünk a felvidé-
ki magyar oktatás megmaradásáért!

A Szlovákiai Magyar 
Szülők Szövetségének 

üzenete
Innen, Komáromból – Fodor Attila, 

a Comenius Pedagógiai Intézet igazga-
tója gondolataival azonosulva – a Szlo-
vákiai Magyar Szülők Szövetségének 
Országos Elnöksége azt üzeni politiku-
sainknak, hogy össze kell fognunk! Mi, 
szülők, az egymást erősítő egységes, 
közös fellépést igényeljük, és senkinek 
nem toleráljuk, ha e fölé helyezi a szűk 
csoport- vagy pártérdekeit!

Azt üzenjük polgármestereinknek 
és önkormányzati képviselőinknek, 
hogy ne az iskolai demokrácia csorbí-
tására szerveződjenek, hanem a kis-
térségi oktatástervezésre! Azt üzenjük 
Komáromba és Nyitrára a tanárképző 
karokra, hogy jobban felkészített ma-
gyar pedagógusokra van szükségünk!

Azt üzenjük intézményeink vezető-
inek, hogy az eredményes, a hatékony, 
a minőségi iskola kiépítése döntő mér-
tékben rajtuk múlik!

Azt üzenjük a pedagógusoknak, 
hogy oktató-nevelő munkájukon vál-
toztatniuk kell – nem többet, hanem 
másképp! A tantervek, a tanfelügyelők, 
a tesztelési eredmények és a kredit-
gyűjtés helyett a gyereket kell gondol-
kodásuk és terveik fókuszába helyezni.

Azt üzenjük a szülőknek, hogy a 
magyar iskola jó út gyermekeink bol-
dogulásához, de a bizalom mellett az 
együttműködésre is nagyobb szükség 
van!

Azt üzenjük papjainknak, lelkésze-
inknek, hogy a „vedd meg – edd meg – 
tedd meg” globalizált világ őrületében 
is vezessék a rájuk bízott nyájat a hit, 
remény és szeretet világába!

Azt üzenjük a sajtónak, hogy hatal-
muk, véleményformáló lehetőségük, 
közösségépítő – vagy éppen ellenkező-
leg: közösségromboló – hatásuk óriási, 
de ugyanekkora a felelősségük is!

Azt üzenjük a magyar diákoknak, 
csak nyugodtan tanuljanak, vegyék 
birtokukba mindazokat az ismerete-

ket és tudást, amit jövőjük, fejlődésük 
igényel! Abban a küzdelemben, amely 
most vár ránk, nekik ez a feladatuk. 
Nekünk, felnőtteknek pedig az, hogy 
megóvjuk, megtartsuk és fejlesszük a 
magyar iskolát.

Mi, tisztességes, becsületes adófi-
zető polgárok üzenjük innen, Komá-
romból, a várvédő hősök városából 
az ország élén álló felelőtlen, magukat 
hatalmasoknak képzelőknek: elvárjuk, 
hogy kisded játékukat minél előbb 
hagyják abba, és az iskolai étkeztetés 
megreformálása helyett inkább a meg-
felelő szellemi táplálék biztosításán 
ügyködjenek!

Nagy a felelősségünk. Szebb jövőnk, 
elsősorban gyermekeink, családunk 
boldogsága, településeink fennmara-
dása, régióink fejlődése érdekében ki-
sebb-nagyobb közösségekben egymást 
segítve tudjuk csak meghozni helyes 
döntéseinket, csak egymást segítve 
tudjuk megtalálni helyünket e földön, 
szülőföldünkön, mely, szeretnénk re-
mélni, hogy a miénk is, a mi hazánk is. 
Ennek érdekében kell felelősségteljes, 
helyes döntéseinket meghozni addig, 
amíg nem késő, és nem mások dönte-
nek helyettünk!

Schwartz Katinka alelnök, 
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége
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Én annak a generációnak vagyok a 
tagja, amely valamikor a rendszerváltás 
idején kezdte pedagógusi pályafutását, 
és akkor én is, és sokan hittünk abban, 
hogy az a folyamat, amely akkor in-
dult, s amit nevezzünk csak demok-
ratizálásnak, megoldja majd az összes 
gondunkat, köztük a magyar iskolákét 
és bennük a történelem tanításának a 
gondjait is.

Aztán nagyon gyorsan rá kellett 
jönnünk, hogy ez nem így van. Hiszen 
az 1990-es években az alternatív ok-
tatás bevezetésének az egyik célja épp 
az volt, hogy a történelemoktatást el-
szlovákosítsák. Ez ellen tiltakozva ala-
kítottuk meg a társulásunkat. Aztán rá 
kellett arra döbbennünk, hogy hiába 
írtuk meg saját tankönyveinket, azokat 
kitiltották az iskolákból.

Megírtuk az alapiskolák számá-
ra, de nem engedélyezték a hivatalos 
használatukat. A kétezres évek ele-
jén volt egy szerencsés pillanat, amit 
épp az előbb Fibi Sándor említett, 
amikor sikerült elkészítenünk 
azokat a tankönyveket, amelyeket a 
pedagógusok nagy örömmel fogadtak. 
Aztán jött egy új kormánykoalíció, és 
kidobta őket az ablakon. Legutóbb azt 
kellett tapasztalnunk, hogy amikor 
olyan kerettanterveket készítettünk és 
fogadtattunk el a szakmával, az Állami 
Pedagógiai Intézettel, amelyek végre 
lehetővé tették volna azt, hogy a ma-
gyar iskolákban a magyar kultúrával és 
történelemmel ismerkedjenek meg a 
diákok, az oktatási miniszter minden 
indoklás nélkül egyetlen mozdulattal 
lesöpörte ezt az asztalról.

Azt kell mondanom így 25–26 év-
vel a rendszerváltás után, hogy ugyan-
ott vagyunk, ahonnan elindultunk. 
Ebben az országban a hatalom még 
mindig azt gondolja, hogy egyedül 

Ugyanott vagyunk, 
ahonnan elindultunk

A Történelemtanárok Társulásának üzenete

neki van monopóliuma a múlt értel-
mezésére. Ebben az országban a ha-
talom még mindig azt gondolja, hogy 
meg tudja akadályozni azt, hogy ma-
gyar diákok elsajátítsák a saját nemzeti 
kultúrájukat és tradíciójukat.

Fibi Sándor kimondta a szót: nem 
más ez, mint diszkrimináció. Hiszen 
vannak ebben az országban diákok, 
akik kellő óraszámban tanulhatják 
az anyanyelvüket, sajátíthatják el az 
írást, olvasást – ők a szlovák diákok. 
És vannak ebben az országban diákok, 
akiknek ez nem adatik meg, akiktől ezt 
megvonja az állam. Ők a mi gyereke-
ink, a mi unokáink, a magyar gyere-
kek.

Vannak ebben az országban diá-
kok, akik elsajátíthatják a saját nemzeti 
tradíciójukat, történelmüket és ehhez 
az állam minden segítséget megad 
nekik. És vannak ebben az országban 
diákok, akiktől ezt egyenesen megta-
gadja az állam. Ezt – azt hiszem – nem 
tűrhetjük tovább. Azt hiszem, ez nincs 
jól így.

Nem jól van az, hogy ki vagyunk 
téve a kormánykoalíciók kénye-ked-
vének. Nem jó az, hogy pedagógiai, 
szakmai kérdésekben politikai hát-
téralkuk döntenek. Nem jó az, hogy 
olyan kérdésekben, mint hogy hány 
órában tanulják a mi kis diákjaink az 
írást és olvasást, vagy olyan kérdé-
sekben, hogy mit tanuljanak törté-
nelemből, olyan emberek döntenek, 
akik sem a kultúránkat, sem az anya-
nyelvünket nem ismerik, és láthatóan 
nem is akarják megismerni.

Egyre inkább úgy gondolom, hogy 
a megoldás csak egy lehet. Az, hogy a 
kezünkbe vesszük saját sorsunk irányí-
tását, ebben az esetben az iskolák irá-
nyítását. Kezünkbe vesszük, nevezzük 
azt önigazgatásnak, önkormányzatnak 

vagy autonómiának. Persze tudom, 
hogy ez nem lesz könnyű feladat, és 
ehhez nem csak egységet, hanem erőt 
is kell mutatni. Ahhoz pedig, hogy 
erőt mutassunk, nemcsak pártjaink 
és szakmai szervezeteink összefogá-
sára van szükség, hanem arra, hogy 
a szülők és pedagógusok egységesen 
sorakozzanak föl ezek mögött a törek-
vések mögött, mert anélkül ez nem fog 
menni.

Engedjék meg, hogy zárszóként 
köszönetet mondjak azoknak a peda-
góguskollégáimnak, történelemtaná-
roknak, akik már évtizedek óta nem a 
minisztérium elvárásai szerint tanítják 
a történelmet, hanem saját lelkiisme-
retük, saját szakmai becsületük sze-
rint. Nagyon sokan vannak ilyenek, és 
nagyon sokat itt is látok közülük.

És engedjék meg, hogy megkö-
szönjem azoknak a hallgatóknak, a 
Selye János Egyetem hallgatóinak – a 
saját hallgatóimnak – akik itt vannak, 
hogy eljöttek, mert őnélkülük ez sem-
mit sem ér. Ha ők nem viszik tovább 
ezt a harcot, akkor nem ér semmit az 
egész! És végül szeretném megköszön-
ni valamennyiüknek, hogy eljöttek, és 
áldoztak két órát egy olyan ügyre, mint 
a magyar iskolák ügye.

Simon Attila elnök, 
Történelemtanárok Társulása 
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Az SZMPSZ szakmai munkájának kicsúcsosodása a 
nyári egyetemek alkalmával valósul meg.

Az egyes szakcsoportok tartalmi megvalósítása a felvi-
déki magyar pedagógusok igényét tükrözi. A szervezők-
nek a kezdetektől fogva elsődleges céljuk volt egyrészt a 
hazai magyar tannyelvű iskoláink speciális módszertaná-
ból fakadó hiány pótlása, másrészt a világra tekintő abla-

kok kitárása: a legújabb pedagógiai áramlatok megismer-
tetése a hazai pedagógustársadalommal.

Évről évre nagyobb kínálatból válogathatnak a 
pedagógusok, végül a jelentkezések alapján áll össze 
a nyári egyetemek tartalma. Az alábbiakban – mint 
azt az előző számunkban jeleztük – a szakcsoportok 
beszámolóit tesszük közzé.

Élményszerű vizuális nevelés a 
projektpedagógia eszközeivel

A projektmódszer újfajta tanár-diák 
viszonyt igényel: a tanár nem felülről irá-
nyít, hanem tagja a projektet megvalósí-
tó közösségnek, belülről segíti a projekt 
sikeres megvalósítását.

A projekt nagy kihívást jelent a ha-
gyományos iskola számára, hiszen a 
modern tömegoktatás minden pillérét 
megkérdőjelezi, tehát rajtunk, pedagó-
gusokon áll, hogy tiszta szívvel, hittel, 
szeretettel, kitartással, szaktudással, alá-
zattal induljunk el azon az úton, melyen 
állandóan fejlesztve magunkat, környe-
zetünket, s a felnövekvő generációt, egy 
boldogabb jövő táruljon elénk.

Beszámolók a XXIV. Jókai Mór Nyári Egyetem  
szakcsoportjainak munkájáról

Oktatóink, Kiss Papp Csilla és Török 
Zita valóban vizuális élményekben ré-
szesítettek bennünket a különféle rajz-
technikák, festési trükkök ismertetésével, 
a rajzeszközök széles tárházának bemu-
tatásával, kipróbálásával, melyekkel gaz-
dagodott módszertani kultúránk. Vidám 
hangulatban és tartalmasan zajlottak a 
foglalkozásaink, érdekes, játékos, kreatív 
szemléltetésekkel, lényegre törő, gyakor-
latias információkkal, útmutatásokkal.

A szakcsoport minden tagja díszes 
Projektnaplót készített, melynek ismeret-
anyagát pedagógusként beépítheti az 
iskolai oktatásba, a tantervbe.

Mi is az a projekt?
A projekt szót a pedagógiában szű-

kebb értelemben használjuk, mint a 

hétköznapi nyelvben. Azokat a tanulás-
szervezési formákat értjük rajta, amelyek 
során a tanulók közösen, együttműköd-
ve, belső indíttatásból, jellemzően va-
lamilyen gyakorlati természetű, a min-
dennapi élethez kapcsolódó problémára 
fókuszálva egy közös produktum, termék 
létrehozása érdekében dolgoznak.

Az Élményszerű vizuális nevelés a 
projektpedagógia eszközeivel megne-
vezésű pedagógustovábbképzési prog-
ramnak 47 résztvevője volt. Hálásak va-
gyunk  a XXIV. Jókai Mór Nyári Egyetem 
programjaiért, köszönjük, az SZMPSZ-
nek, s ezen belül köszönjük a Comenius 
Pedagógiai Intézetnek, legfőképpen pe-
dig oktatóinknak a tartalmas továbbkép-
zést!

Csiba Noémi 

n Csiba Noémi előadó n Sokat dolgoztunk – élmény volt
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Thomas Alva Edison amerikai elektrotechnikus, üzletember, 
feltaláló, 1093 szabadalom kapcsolódik a nevéhez. Többek kö-
zött föltalálta a szénszálas izzólámpát is. Ezekből kiindulva alkot-
tuk meg továbbképzésünk jelmondatait:

– A csoport:  „A lángész egy százalék ihlet és 99 százalék 
verejték.” 

– B csoport:  „Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a 
sikerre vár.”

A XXIV. Jókai Mór Nyári Egyetem első napján Lackfi János 
előadásában a definíciókról is szót ejtett. Nekünk is vannak defi-
nícióink. Hogy a gyerekek számára közérthetőbb legyen a hard-
ver és a szoftver közti különbség, az informatikusok a következő-
képpen definiálják: A hardver a számítógép azon része, amelyet 
alkalomadtán rugdosni is lehet. A szoftver a számítógép azon 
része, amit szidhatunk, és ami miatt a hardvert rugdossuk.

A hét eleji technikai problémák miatt aztán további két találó 
szólásmondás is ide kívánkozik:

„Isten nem ver bottal, arra ott a hardver.”

„Az igazi matematikus élvezi a halmazokat, míg mások hal-
mozzák az élvezeteket.”

Minket mégis a hardver és a szoftver hozott közelebb egy-
máshoz. Ugyan én az A csoportnak voltam a vezetője, az első 
két nap mégis inkább a B csoporttal voltam elfoglalva. Ezt teljes 
mértékben a számítógépes problémáknak köszönhetem. És még 
hogy a gépek nem hozzák közelebb egymáshoz az embereket!

Röviden összefoglalva a hét eseményeit:

Az első nap előadónk, Tomolya Róbert felvázolta a  hétre 
tervezett programot. Elmondta, hogy miért is fontos a mai ro-
hanó világban az interaktivitás, az interaktív tábla és a táblán 
használható szoftverek ismerete és készségszintű használata.

A számítógépes szemléltetés és interaktív tanórai foglalkoz-
tatás más módszerek hatékony kiegészítőjévé válhat. A tábla 
használatával a mai kor elvárásainak megfelelően lehet bemu-
tatni azon ismeretanyagokat, amelyek világosabbá, érthetőbbé, 
valamint elképzelhetőbbé tehetik és finomíthatják a megértés 
folyamatát. A tábla lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok a ta-
nítási óra alatt, annak szerves részeként interakcióba lépjenek az 
új – éppen akkor bemutatott – ismeretekkel.

A 2. napunk a csoportok kialakításával kezdődött – összesen 
35-en voltunk. Az A csoport előadója Tomolya Róbert volt, míg 

Interaktív és dinamikus matematika 
– GEOGEBRA

a B csoporté Majer Anna. Az A csoportba azok kerültek, akik már 
találkoztak az interaktív szoftverek valamelyikével. Mindkét cso-
port a SMART Notebook programmal dolgozott.

A délelőttünk a program eszköztárán található ikonok funk-
cióinak ismertetésével és kipróbálásával telt, majd a feladatok 
megoldásához szükséges módszerek megismertetésével és be-
gyakorlásával folytatódott. Megismertük a SMART galéria alap-
kellékeit, az Interaktív feladatkészítő eszköztár (Lesson Activity 
Toolkit) elemeit. A B csoport a GeoGebra nevű programmal kezd-
te az ismerkedést.

De mi is valójában a SMART Notebook és GeoGebra prog-
ram?

A SMART Notebook oktatói szoftver egyetlenegy számí-
tógépes alkalmazásban foglalja össze a dinamikus óravázlatok 
létrehozásához, illetve az interaktív tanórák megszervezésé-
hez és megtartásához szükséges funkciók széles palettáját. 
(http://smart.lsk.hu/edu/termekek/SMART+Notebook+ 
szoftvercsalad/SMART+ Notebook+ oktatoi+ szoftver.html)

A GeoGebra egy dinamikus geometriai rendszer, amelyben 
pontokat, vektorokat, szakaszokat, egyeneseket, kúpszeleteket 
éppúgy ábrázolhatunk, mint függvényeket, majd ezeket az alak-
zatokat dinamikusan változtathatjuk. (https://www.geogebra.
org/)

Másrészt egyenletek és koordináták is megadhatók közvetle-
nül, illetve változóként használhatunk számértéket, pontot, vek-
tort. A GeoGebra képes a függvények deriváltjának és integráljá-
nak meghatározására, valamint parancsokat biztosít a gyökök és 
szélsőértékek kereséséhez is.

A hét folyamán mindkét csapat megismerkedett a tervezett 
programokkal. Az A csapat folytatta és befejezte a SMART prog-
ram lehetőségeit bemutató foglalkozást, majd a GeoGebrával 
foglalkozott. A B csapat a GeoGebrával kezdte, majd ezt követő-
en foglalkoztak a SMART Notebook programjával.

A munka jó hangulatban, klimatizált helyiségekben folyt. 
Örömünkre nekünk volt a legjobb helyünk, főleg, ha a szállodai 
színvonalú szállásra gondolunk a Marianum kollégiumában.

A városnézés, Sopron, a koncert és az esti buli is szuper volt, 
kár hogy szerdán az eső elmosta az erődrendszer megtekintését.

A két csoport nevében köszönjük a vezetőségnek az egész 
hetes törődést, szervezést, a kávét és az üdítőt!

 Molnár Barnabás

n Tomolya Róbert a SMART Notebook programmot tanítottan Tanulás közben
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A szlovák szakcsoport akkreditált 
képzésének célcsoportját az alapiskolák 
felső tagozatos tanárai képezték: 12 szlo-
vák szakos pedagógus az ország minden 
részéből, Rozsnyótól Pozsonyig.

A szlovák nyelv tankönyveinek és 
munkafüzeteinek használata az alap-
iskola felső tagozatán elsősorban a 
kommunikációra épül. A módszertani 
útmutatásokat a hét folyamán a legil-
letékesebbektől hallották a részvevők. 
Maguk a tankönyvszerzők voltak az elő-
adók: Dömény Andrea, az Állami Peda-
gógiai Intézet munkatársa, Papp Szilvia, 
a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alap-
iskola tanára és Varga Zsuzsa, a peredi 
Magyar Tannyelvű Alapiskola tanára.

A hét folyamán a csoport tagjai fele-
lősségteljesen, 100%-os részvétellel já-
rultak hozzá a tanfolyam sikerességéhez. 
Alkotói jókedv, kitartó munka és kiváló 
hangulat jellemezte tevékenységünket. 
Sokszor erőnkön felül is teljesítettünk, 
hiszen a forró nyári meleg ellenére katto-
gott az agyunk, és hangyaszorgalommal 
végeztük a ránk háruló feladatokat.

„ Önmagunk megismerése a legnagyobb utazás, a legfé-
lelmetesebb felfedezés, a legtanulságosabb találkozás.”

(Márai Sándor)     

Márai gondolata ez az idézet, és nem véletlenül lett szak-
csoportunk mottója. Persze, amikor a mottót kiválasztottuk, 
még nem is sejtettük, vagy csak sejtettük, hogy mennyire iga-
zak e szavak.

A véletlenszerűen összekerült 21 fős csoport tagjai a hét 
elején még csak kívülről szemlélték egymást. Ismerkedtünk, 
feladatokat oldottunk meg, gyakorlatokat végeztünk, és köz-
ben remekül szórakoztunk. Álmunkban sem gondoltuk még 
akkor, hogy milyen mélységekig hatolunk le majd énünk meg-
ismerésében, és nyitunk meg olyan titkos kapukat lelkünk jól 
felépített, áthatolhatatlan várfalán, melyekről magunk sem 
tudtunk. Váratlan, de fantasztikus utazás volt ez, melynek a 
hatalmas tudással és türelemmel felvértezett idegenvezetője 
előadónk, Sándorné Kaló Gabriella volt.

Amikor a gondolataimat papírra vetettem, hogy hűen tud-
jak beszámolni arról, hogyan dolgoztunk a hét folyamán, csak 
egy gondolat járt a fejemben: most kellene folytatni tovább, 
még kell egy hét!

Mert sikerült megnyílnunk egymás előtt, ami – valljuk be 
őszintén – nem könnyű dolog. Volt, hogy sírtunk, majd nevet-

A szlovák nyelv 
kommunikatív tanítása

Témáink:
– Az innovatív állami pedagógiai 

program részletes elemzése és 
értelmezése.

– Tanmenet kidolgozása – az 
innovált állami pedagógiai 
program szerint – az 5. évfolyam 
részére, témakörönként lebontva 
óráról órára, a leghatékonyabb 
eszköztár figyelembevételével.

Felelevenítettük a leggyakoribb és 
leghatékonyabb tanítási módszereket. 
Óravázlatok készültek a legújabb segéd-
eszközök felhasználásának beépítésével. 
Megtekinthettük azt az értékes, digitali-
zált tananyag-feldolgozást, melyet Var-
ga Zsuzsa és Varga Győző készített egy 
projekt keretén belül a nyitrai egyetem 
szlovák tanszékének felkérésére. Mind-
annyian azonnal vittük volna iskoláink-
ba, de sajnos ez a feldolgozás jelenleg 
csupán az egyetemi hallgatók módszer-
tani oktatását segíti.

A képzés tartalma nagyban elősegí-
tette a zárómunka elkészítését, hiszen a 

konkrét feladatok vázlattervét már a gya-
korlati órák során elkészítettük.

Alkalmunk nyílt kötetlen beszélge-
tésre is, amely során véleményeztük az 
eddigi tankönyveket és munkafüzeteket, 
ill. betekintést nyerhettünk az egyes kol-
légák érdemi munkájába is.

A kollégák figyelmébe ajánljuk, (aki 
hallja, adja át!), hogy az aktuális mun-
kafüzetek megrendelhetők az Állami 
Pedagógiai Könyvkiadótól (SPN) az 5. és 
6. évfolyam számára, a Pedagógusszö-
vetségtől pedig a 7., 8. és 9. évf. számá-
ra. Igaz, ezt az iskolának, ill. szülőknek 
kell téríteniük, mivel minisztérium ezek 
kiadásáról továbbra sem gondoskodott!

Végezetül csoportunk nevében kö-
szönetünket fejezem ki a Pedagógus-
szövetségnek, hogy az idei nyári egye-
temen, egy olyan jól szervezett szakmai 
rendezvényen vehettünk részt, melynek 
egyetlen pillanatát sem feledjük! Kö-
szönjük a rólunk való gondoskodást, a 
kiváló szervezést, a sok-sok értékes kísé-
rő programot. Azoknak pedig, akik ott-
hon maradtak, azt üzenjük: sajnálhatják, 
hogy ezt idén kihagyták!

Köszönet mindenért, a szervezőknek 
jó egészséget kívánunk, hogy jövőre a 
jubileumi, 25. nyári egyetemet is ilyen 
kiválóan megszervezzék!

Morvay Katalin

tünk – és nevettünk, majd újra sírtunk. Felvállalni érzelmein-
ket, ezt gyakoroltuk és tanultuk meg a pár napban. Hisz ettől 
vagyunk egyformák és mégis kicsit mások, különlegesek, em-
berek, érző lények. Az érzéseink tesznek minket azzá, akik va-
gyunk. Nem az a bátor, aki rezzenéstelen arccal képes uralkodni 
érzései felett, hanem az, aki felvállalja őket. EZ VAGYOK ÉN! FO-
GADJATOK EL, ÉS SZERESSETEK ILYENNEK! Én megtanultam, de 
szerintem mindannyian megtanultuk a hét üzenetét. Most már 
csak gyakorolni kell az életben.

21 idegen ült egymással szemben hétfőn délután, de 21 ba-
rát távozott haza a nagyvilágba.

Köszönöm, köszönjük!

Lészkó Katalin

Érzelmi intelligencia és önismereti tréning 

n Váratlan, de fantasztikus lélekutazásban volt részünk
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A csoport  
Csokifesztivál projekt

„Beszélj róla, és elfelejtem, 
Mutasd meg, és emlékszem rá, 
Vonj be, és megértem.“

(Ősi kínai közmondás)

A projektalapú oktatás A csoport-
jában húszan dolgoztunk, alap- és kö-
zépiskolai tanárok. A képzés elején 
önismereti és kommunikációs gyakorla-
tokat végeztünk, amelynek másodlagos 
célja egymás megismerése volt. A hét 
folyamán, egy-egy napon többször is 
csoportot váltottunk, amely nemcsak a 
csoportmunkára, együtt gondolkodásra 
és ötletelésre ösztönzött minket, hanem 
így tudatosítottuk, hányféleképpen lehet 
röpke pillanatok alatt kis csoportokat ki-
alakítani. A csoportokban végzett mun-
ka sokszínűsége biztosította számunkra 
a tapasztalat útján való tanulást.

A hét befejező napjára, péntekre öt 
csoportba osztódtunk, és 5 projektmun-
kát készítettünk el a Csokifesztivál pro-
jekt keretében:

– A „Forró csoki csoport“ drámajáték 
formájában bemutatta a kakaó termesz-
tésének és feldolgozásának a történetét.

– Az „Imre földje“ nevű csoport lepo-
rellót készített Dél-Amerikáról.

n   Előadók: Ádám Zita és Ferenc Anna, 
aki a csoport záróvizsgáját már nem 
érhette meg…

Projektalapú oktatás 
– A „Csokofit“ nevű csoport a szép-

ségszalonjuk szolgáltatásait ismertette.
– Az „Édes élmény“ nevű csoport 

szintén drámajátékban mutatta be a cso-
koládé útját Dél-Amerikából Európába.

– A „Csokimániások“ csoportja pedig 
az év társasjátékát készítette el: Legyél te 
is Csokimilliomos néven.

Részlet egyik csoport munkájából:
Gombóc Artúr:
Óda az inka Csokiistenhez
Ó Figarusz Milkitusz, hatalmas Isten! 
Kegyességed határtalan! 
Behódolunk Minden! 
Andok csokilejtőit, 
Titicaca édes ízű halait, 
Machupichu kakaó romjait 
Neked köszönhetjük! 
Légy áldott, ó Figarusz! 
Vezesd egyszerű halandó néped 
Keserű, szögletes, kerek, édes utakon, 
Tovább a mennyei élvezet birodalmába! 
Ámen
A munka egész héten jó hangulatban 

telt, mindenki megpróbálta a legtöbbet 
kihozni magából, és ez sikerült is. Kö-
szönjük Ádám Lillának, hogy olyan tan-
folyamon vehettünk részt, amely nem 
csak kreditekkel, hanem használható tu-
dással ajándékozott meg bennünket.

Csicsó Gizella

B csoport 
Harcban az idővel

Mi 19-en, a „projekt bések“ is szerves 
részesei lettünk a rekkenő hőségben kez-
dődő XXIV. Jókai Mór Nyári Egyetemnek.

Vezetőink Ádám Zita és Ferencz 
Anna nem teketóriáztak, rögtön „be-
lecsaptak a lecsóba”, még levegőt sem 
vettünk – igaz a hőségtől nem is na-
gyon kaptunk –, és máris bemutatkozó 
címert rajzoltunk. Egymást óvatosan 
méregetve, egymástól tartva, magunkat 
legyezgetve, félszegen hallgattuk egy-
más bemutatkozását. Vezetőink lendü-
lete azonban óriási iramban száguldott: 
kompetencia, attitűd, tudás, képesség, 
Kolombusz hajója, csokipiramis, projekt-
pedagógia, csapatalakítás formái... a 40 
fokos hőségben szálltak a szavak, ame-
lyeket mi igyekeztünk elkapni.

Milyen a jó iskola? Tudjuk azt mi, per-
sze, hogyne! Megépítsük? Hol és merre?

A második nap vége felé már tud-
tuk azt is, hogy a projektpedagógia egy 
sajátos tanulási egység, melynek kö-

zéppontjában valamilyen elvégzendő 
tevékenység, feladat áll, és a hangsúly a 
tevékenység folyamán elsajátított isme-
retek megszerzésére helyeződik.

Hát mi helyeztük azt a hangsúlyt, hol 
ide, hol oda…

Aztán elkezdődött az igazi versenyfu-
tás az idővel, amely néha sápadt, és néha 
szaga van, de az biztos, hogy az idő rossz 
szerető, mert nem szól, csak elmegy… te 
meg lesheted…

De közben magyar–szlovák olimpiát 
is rendeztünk, elkészítettük az olimpia 
kabaláját Jánošíkkal a Hortobágyon – de 
az olimpiát is legyőzte az idő. Négy cso-
port dolgozott lázasan az altémák meg-
fogalmazásán.

Aztán „szétnéztünk, mint vak kutya 
az ugaron“, és már gondolattérképet al-
kottunk, miközben megtudtuk, hogy az 
embernek megvan a lehetősége, hogy 
tévedjen, és megvan a lehetősége, hogy 
azt kijavítsa.

Rájöttünk arra is, hogy nincs tökéle-
tes ember – sajnos még tökéletes peda-
gógus sincs.

A gondolattérkép után fel sem 
ocsúdtunk, és már projektnaplót írtunk, 
gyermekké váltunk, és önfeledten dol-
goztunk. Ki-ki a saját csoportjában más-
más oldalát elkapva az időnek, és ezeken 
a részterületeken gondolkodva kihozni 
magunkból a maximumot.

Közben pihenésképp tanóraprojek-
tek is fűszerezték utolsó délelőttünket, 
miközben ősz lett, és szüreteltünk, és 
vidám halacskák fickándoztak a friss vizű 
patakban.

Az időről született produktumok be-
mutatásával ért véget a 30 órás képzés, 
ahol a „Projekt B“ tagjai egymás előtt 
tettek tanúbizonyságot arról, hogy az 
eltelt napok nem voltak hiábavalóak. 
Kitűnő munkát végzett minden csoport. 
Ötletes, meglepően mulatságos, mélysé-
geket kutató és szárnyaló, a szemünkbe 
néha könnyeket csaló produktumok szü-
lettek.

Jó volt veletek, lányok és Laci!
Köszönjük nektek, Zita és Anna!
„És ha megoldanánk az összes elkép-

zelhető prolémát? Mi történne akkor? A vé-
gén több problémánk lenne, mint mielőtt 
belekezdtünk volna. A probléma ugyanis 
így szaporodik. Ha sorsára hagyjuk, elszá-
rad vagy elrothad. Ám ha megterméke-
nyítjük azzal, hogy megoldást találunk rá, 
kikel belőle még vagy egy tucat.“ 

(Nef Simpson)

Kiss Éva
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Az idei nyári egyetem a zeneszekció 
számára újítással szolgált. Kétszer annyian 
voltunk, mint más években; gyakorlókó-
rusként csaknem teljes létszámban részt 
vett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Vass Lajos Kórusa. Ennek több következ-
ménye volt. A kurzus idén valóban csak 
karéneklésről, vezénylésről szólt. Képzés-
vezetőink, Józsa Mónika és Tóth Árpád 
pedig karnagyságuk mellett zsonglőrként 
is jól szerepeltek, hisz be kellett osztaniuk, 
mikor próbálnak a férfiak, mikor a nők, mi-
kor az egész kórus, mikor jönnek csak a ve-
zénylők, azon belül a kezdők és a haladók, 
ki hol és mikor kap teret és termet moz-
gásra, légző- és beéneklő gyakorlatokra, 
ütemezésre, vezénylésre, hangszerkíséret 
kipróbálására.

Ennyi csoport ennyifajta tevékenysé-
géhez pontos menetrend kellett. Nézzünk 
például egy átlagos kedd estét: a lányok 
hétre jönnek, a fiúk fél nyolcra, és akkor 
zavaró tényezőként még megjelenik a 
szekciótitkár is háromnegyed kilenckor, hogy ha lehet, kilenc 
előtt hagyjuk el a zeneiskolát, mert meg fog szólalni a riasztó, 
és kijönnek a rendőrök, ha itt maradunk. Mert persze nem-
csak vacsoráig tart a zenecsoport foglalkozása, hanem teljes 
létszámban legalább este tízig, alternatívan, kiscsoportosan 
a szálláshelyen még legalább éjfélig. A tanítók énekkarának 
jelenléte a foglalkozásokon azért volt jó, mert így teljesebb 
hangzás, erőteljesebb férfikar és nagyobb létszámú női kar állt 
rendelkezésre egy-egy mű megszólaltatásánál. Nehezebb volt 
viszont ötven főt összetartani, megmozgatni, kávészünetről 
visszaterelni a próbaterembe.

A kórus saját repertoárjából is bekerült néhány dal a ve-
zénylendő művek közé, ám még mindig maradt nagyjából húsz 
olyan kórusmű, melyet mindenki akkor kóstolgatott először, az 
énekesek is, a karnagyok is. Erre a túlméretezett, egyesek szá-
mára váratlan terhelésre aztán mindenki a maga módján rea-
gált. A kezdeti meglepődést vagy rosszallást azonban egy idő 
után felváltotta a beletörődés, elfogadás, egymás iránti alázat, 
majd a koncert előtti izgalom. A helyzetet bonyolította, hogy a 
református gyülekezetnek a koncert napján éppúgy szüksége 
volt a templomra, mint a zeneszekciónak. Titkáraink, Pfeiferlik 
Annamária és Szalay Szilvia jó szervezőkészségének és az egész 
zenecsoport rugalmas reagálásának köszönhetően ezt az 
újabb – többszöri módosított menetrendet igénylő – akadályt 
is sikerrel vettük.

A felgyülemlő izgalomnak és feszültségnek sikeres felol-
dása volt a soproni kirándulás, ahol jól felkészült idegenveze-
tő mutatta meg nekünk a város szépségeit, ízelítőt adhattunk 
más csoportoknak a koncertanyagból, és a vacsora alatt együtt 
énekelhettünk leendő közönségünkkel. A karnagyok aztán 
még hajnalig tartó egyéni konzultációkon vettek részt Tóth 

Hajnalmadarak az éjben
Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli szakkörtevékenységben

Árpádnál a kollégiumban, aki becslésem 
szerint ez alatt az egy hét alatt egyáltalán 
nem aludt. Józsa Mónika szintén osztozott 
a koncert előtti napok álmatlanságában, 
mivel a program összeállításán és a nagy-
szerű felkonferáló szövegek megformá-
lásán dolgozott, feláldozva ezért a közös 
kirándulást is.

Pénteken rekordhosszúságúra nyúj-
tottuk a délelőttöt, hogy minden karnagy 
foglalkozhasson még a rá osztott művel, a 
kórus pedig bebizonyítsa a vezénylőknek, 
hogy igenis tudja, mikor mit és hogyan 
kell elénekelnie. A péntek délelőtt így há-
rom óráig tartott, aztán ebédeltünk – már 
aki tudott a gyomoridegtől –, és megkez-
dődött a készülődés a hét csúcspontjára, 
a koncertre.

A koncertről nehéz beszélni, hiszen a 
zene szavakkal elmondhatatlan. A zenét 
hallgatni kell, mélyen belélegezni, ma-
gunkévá tenni, megemészteni. Aki ott volt 

a záró koncerten, megtapasztalhatott valamit ebből az öröm-
forrásból. Aki nem volt ott, annak pedig nem lehet az élményt 
utólag elmagyarázni.

Végezetül néhány szó rövidke mottónkról: Hajnalmadarak 
az éjben. A Hajnalmadár című Karai-mű más művekkel együtt 
elhangzott a hangversenyen. Remélem, minket is visszavár-
nak, és visszatérünk a karvezetés örömeinek újabb élvezetére. 
S hogy mi, hajnalmadarak hogy kerültünk az éjbe? Erre – úgy 
vélem – eddigi beszámolóm már megadta a választ.

Kozsár Zsuzsanna

n Tóth Árpád karnagy

n Gyakorlás Józsa Mónikával
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Füleksávoly község Közép-Szlovákiában a losonci járásban 
található, Fülektől 4 km-re. Lakosainak száma mintegy 600 fő. 
A falu a népi monda szerint 1242-ben a tatárdúlás után épült a 
jelenlegi helyén. Nevének eredete ismeretlen.

A község kulturális életéről már a 18. századból is vannak 
adatok, amikor is a világi papság végezte a népi kultúra fejlesz-
tését. A 18. század második felében már volt a faluban iskola, 
a szomszéd falvakból is ide jártak tanulni. Az iskolát a római 
katolikus Egyház alapította.

A rendszeres iskolába járást Varga János kántortanító szor-
galmazta, s az ő szervezőképessége segítette a község lakossá-
gát. Az iskola, melyben 1850-ig nagy lelkiismerettel végezte 
munkáját, igen rossz állapotban volt. 1850-től Lakatos Dezső 
volt a tanító, akinek már tanítói oklevele volt. Az ő idejében, 
1904-ben épült az új iskola, mely 6 osztályos volt plusz 2 éves 
ismétléssel, melyet csütörtök délutánonként tartottak meg. 
1906-tól Barta József kántortanító tanított 1941-ig. Tanítói mű-
ködése alatt több szülőt rábeszélt, hogy gyermekeiket adják fel-
sőbb iskolába. Neki köszönhető, hogy sok gyermekből doktor, 
pap, tanár és más szellemi foglalkozású ember lett. A második 
világháború alatt az épület tetőrésze aknabecsapódástól meg-
rongálódott, a belső berendezést pedig teljesen tönkretették 
az átvonuló katonák. Még istállónak is felhasználták. A község 
bombázásakor az összes ablak is megrongálódott. Emiatt né-
hány hónapig a tanítás is szünetelt, de az akkori községi tanács 
vezetője, Varga Gyula önzetlen munkájának eredménye folytán 
már a háború befejezése előtt újra megkezdődhetett. Az ágyúk 
még dörögtek, de az iskola rendbehozása már békésen folyt.

1945-ben az addig római katolikus iskolát államosították, 
a Beneši dekrétumok értelmében megszűnt a magyar nyelven 
való oktatás. Ezen rendelet súlyosan érintette a község lakossá-
gát, mely 90%-ban magyar nemzetiségű volt.

1949-től a tanítás magyar nyelven is folyhatott. Így 1978-ig 
volt egy szlovák és egy magyar osztály. 1978-tól  a tanítás mind-
máig magyar nyelven folyik. Az újra induló magyar iskola igaz-
gatója Reisz Gyula volt 1982-ig, majd egy évig Bodor Gyula. Az 
iskola további igazgatói: 1983-tól dr. Hámori Hedvig, 1986-tól 
16 évig Nagy Etelka.

1999-ben az igazgatói posztot Molnár Monika vette át. Ak-
kor 1 osztály működött 3 évfolyammal. A napközis nevelőnő 
Végh Erika volt. A tanulók létszáma 17 és 19 között mozgott 
2005-ig, ekkor a tanulók száma megnövekedett 33-ra. Sikerült 
nyitni egy másik osztályt is, ahol a mai napig Gál Veronika a 
tanítónő. A nevelőnő, Végh Erika sajnos rokkantnyugdíjba ke-
rült, így helyét Kósa Irén, majd Tőre Henrietta vette át. Az is-
kola jelenlegi nevelőnője Agócs Katalin.

A tanítás délelőtt tehát 2 osztályban folyik: Molnár Monika 
a 3. és 4. évfolyamot tanítja, Gál Veronika pedig a nulladik, 
az 1. és 2. évfolyamot. Mivel tanulóink nagy része szociálisan 
hátrányos családból származik, mindent megteszünk azért, 
hogy lehetőleg már az iskolában és a napköziben elsajátítsák a 
tananyag nagy részét, hogy ezzel is levegyük a terhet a szülők 
válláról, akik nem mindig tudnak segíteni gyermeküknek a ta-
nulásban.

Szerencsére vannak jó számmal nagyon tehetséges, kitűnő 
tanulóink is, s mindent megteszünk azért, hogy velük is egyé-

A füleksávolyi kisiskola életéből
nileg tudjunk foglalkozni, fejlesszük képességeiket. Különös 
figyelmet fordítunk az idegen nyelv színvonalas oktatására és 
az informatikai ismeretek elsajátítására. Gyermekeink számá-
ra igyekszünk minél több élménydús programot szervezni. 
Szeptembertől júniusig különféle versenyeken, rendezvénye-
ken veszünk részt. Minden tavasszal és ősszel sportnapot tar-
tunk, s ha az idő engedi, gyakran vagyunk kint a természetben 
– többször túráztunk már a közeli Bucsonyba, de ellátogattunk 
Somoskőre is, ahol megtekinthettük a várromot és a bazaltor-
gonát. Jártunk a Magyarországi Ipolytarnócon is (mindezt út-
levél nélkül…), ahol megcsodálhattuk az Ősmaradványok Ter-
mészetvédelmi Területet. Idén egy Sávoly körüli túrán vettünk 
részt, megtekinthettük kicsi falunkat minden égtáj felől, hiszen 
egy kisgyermek számára nagyon fontos, hogy először a közvet-
len környezetével ismerkedjen meg.

Októberben az időseknek esztrádműsorral kedveskedünk. 
Decemberben iskolánkba minden évben ellátogat a Mikulás is, 
akinek a gyerekek kultúrműsorral köszönik meg az ajándékot. 
Márciusban a községi hivatal támogatásával Látkyn voltunk 
természetiskolában, amely tanulóink számára óriási élményt 
jelentett. A telet rendszeresen vidám farsangi bállal búcsúztat-
juk, ahonnan nem maradhat el a közös fánk- vagy herőcesütés 
sem.

A Föld napjáról először mindig egy rövid kis előadással 
emlékezünk meg, ezt követik az ügyességi versenyek. A hagyo-
mánynak megfelelően minden év májusában ünnepi műsorral 
emlékezünk meg az Anyák napjáról. Tanulóink versekkel, jele-
nettel, tánccal, közös énekkel kedveskednek az édesanyáknak 
és nagymamáknak. A gyerekek mindig saját kezűleg készített 
ajándékot adnak át a meghatódott anyukáknak, mamáknak.

A gyermeknapokat is igyekszünk fergetegessé és felejthetet-
lenné tenni. Az év végi kirándulásokat nagyon várják a tanulók. 
Míg az iskola részesült a Pázmány Péter által nyújtott pályázati 
pénzekből, azokban az években több alkalommal eljuthattunk 
Párkányba és a Magas-Tátrába, valamint a gombaszögi és a 
domicai barlangba is.

n Kassai kirándulás
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Tavalyelőtt ellátogathattunk Lévára az Atlantis Centerbe, 
ahol látványos, szórakoztató, közérthető és átélhető módon 
mutatják be a gyermekeknek a természet törvényeit, a fizika 
csodálatos és meghökkentő világát. Legutóbb Kassa nevezetes-
ségeit tekinthettük meg – kihasználtuk, hogy a vasúti jegyek a 
gyermekek számára ingyenesek.

2009. május 31-én leleplezték a falu szülötte, Gergely József 
tanár, költő és rendező emléktábláját, mely az iskolánk falát dí-
szíti. Iskolánk diákjai megható műsorral kedveskedtek a jelen-
lévőknek.

Több előadóművészt is vendégül láthattunk már, akik gyer-
mekeinket zenével, tánccal, verssel szórakoztatták, mint pl. 
a Kicsi Hang verséneklő együttes, Zsapka Attila verséneklő, 
Mács Katalin mesemondó, néptáncoktató; voltak rendhagyó 
tornaórák népzenére, vendégünk volt a Kalamajka bábszínház 
Miskolcról, A Kelemen trió verséneklő együttes Losoncról és, 
Danyi Irénke Fülekről, aki megzenésített verseket adott elő.

Rendhagyó szlovákóra keretében eljutottunk Zólyomba is, 
a Jozef Gregor Tajovský Színházba.

Tanulóink különféle versenyeken is részt vesznek: Matema-
tika Pitagorasz, „Hallottad-e hírét?“ – regionális népdalverseny, 
Tompa Mihály vers- és prózamondó verseny, Ipolyi Arnold 
mesemondó verseny, a Katedra c. folyóirat levelezős versenye, 
TIT Debrecen levelezős versenye, Nógrád Geopark természet-
ismereti verseny, Petőfi Sándor emlékverseny Somoskőújfalu-
ban, Ismerd meg a szlovák nyelvet! (Poznaj slovenskú reč).

Hagyománnyá vált, hogy felnőttek számára is tartunk kéz-
műves foglalkozásokat. Karácsony előtt adventi koszorúkat 
készítünk, mézeskalácsot sütünk, szalmából fonunk díszeket. 
Húsvét előtt szalmarátétes tojásokat készítünk, de kipróbáltuk 
már a drótozott, a fonalas és a batikolt tojás készítését is.

Iskolánk 2 nagy tanteremmel rendelkezik, az egyik ugyan 
tornateremnek készült, de hálistennek tanterem lett belőle. 
Rendelkezünk interaktív táblával és 2 projektorral is, amelyeket 
szinte állandó jelleggel tudunk használni. Van egy kis konyhánk, 
ahol farsangoláskor finom fánkot, herőcét vagy rózsafánkot ké-
szítünk a gyerekekkel, karácsony és húsvét előtt mézeskalácsot, 
gyereknapon babgulyást, lángost, tócsnit.

Rendelkezünk egy korszerűen felszerelt informatikaterem-
mel is, ahol 10 számítógép található. Ebből a teremből nyílik a 
hagyományőrző szoba, ahol, régiségek vannak kiállítva. A falu-
béliek egyre több tárgyat behoznak – felfedezvén, hogy őnáluk 
is milyen sok kincs található. Egyre többen jelzik, hogy őnáluk 
is rejtőznek régiségek, muzeális tárgyak. Meg szeretném emlí-
teni Tőre Géza és kedves felesége, Tőre Éva nevét, akik ennek a 
szobának a létrehozásában a legtöbbet segédkeztek. Ez a szoba 
váltóosztályként is szolgál, itt tartjuk a képzőművészeti órákat. 
A gyerekekkel időutazást teszünk, „átsétálunk a mából a teg-
napba” (az informatika teremből a hagyományőrző szobába).

Iskolánk technikai állapota egyre jobb. Az évek folyamán 
sikerült kicserélnünk az összes ablakot, a villany fűtőtesteket 
lecserélték gázüzemeltetésűekre. Új tetőt is kapott az iskola. 
Évekkel ezelőtt az udvar felét térkövekkel rakták ki, tavaly a 
másik felét is sikerült rendbe hozni. Ez nagymértékben annak 
is köszönhető, hogy a községi hivatallal nagyon jó a kapcsola-
tunk, mindenben igyekeznek az iskolát segíteni.

Intézményünk családias légkörben működik, fontosnak 
tartjuk a nevelést, a jó példát, s mi tanulóinknak valóban igyek-
szünk gyökereket és szárnyakat adni.

Molnár Monika

n Tanítási óra

n A költészet napján

n Elkészültek a adventi koszorúk

n Így készültek a húsvéti tojások
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A nyári egyetemek történetében idén első ízben került sor 
olyan képzésre, mely a szavalással, a szavalóversenyekre való 
felkészítéssel foglalkozó pedagógusokat célozta meg. A nem 
akkreditált képzések sorát bővítő foglalkozásra mindössze 12 
érdeklődő jelentkezett. Ők azonban szinte mind olyan peda-
gógusok, akik szívügyüknek tekintik a tehetséges gyerekekkel 
való munkát.

A kisszámú, ám rendkívül lelkes csapatunk az eltelt napo-
kat két kiváló magyarországi szakember társaságában töltötte. 
Tóth Erzsébet Zsóka és Tóth Zsuzsanna előadóművészek, a 
Magyar Művelődési Intézet munkatársai hatalmas odaadással 
és mindenre kiterjedő figyelemmel irányították csoportunk 
munkáját, s láttak el minket olyan szakmai ismeretekkel, me-
lyeket a későbbi munkánk során maradéktalanul hasznosítani 
tudunk. Mindannyian köszönettel tartozunk nekik, hogy e pár 
nap alatt – megerősítve eddigi ismereteinket – új megvilágítás-
ba helyezték számunkra a versmondás módszerét. A szavalás 
értelmezése mellett részleteztük a vers előadásának körülmé-
nyeit, rámutatva az előforduló hibákra és azok kiküszöbölésé-
nek számos lehetőségére, valamint hatékony segítséget kap-
tunk a szerkesztett játék helyes összeállításának menetéhez is.

Az elméleti tudnivalók mellett rengeteg gyakorlatot is sze-
reztünk, melyek segítségével a gyerekekben felébreszthető 
az anyanyelv iránti kíváncsiság. A különféle légzőgyakorlatok, 
szójátékok, mondókák, rímes játékok, nyelvtörők és ritmusjáté-
kok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisdiákok idővel rutinos 
szavalókká váljanak, és személyiségük is sokoldalúan fejlődjön 
– természetesen a megfelelő szakmai irányítás által. Ugyancsak 
a gyakorlati munkánkat viszi előbbre, hogy újabb, a szavalóver-
senyekhez felhasználható versgyűjteményeket ismerhettünk 
meg, s a kortárs irodalom képviselőinek gyermekverseiből is 

„Kis labda, nagy labda, színes és göm-
bölyű. Játék, móka, kacagás, ez benne a 
gyönyörű.”

A nyári egyetem többsége által 
„labdás” csoportnak nevezett pattogós 
foglalkozásain 23 jelentkezőből 20-an 
vettünk részt a rendkívül sokrétű, nem 
akkreditált képzésen. Rengeteg gyakor-
latot szereztünk a különböző nagyságú, 
formájú, színes labdák világából.

A csoport tagjai közt logopédusok, 
testnevelők, alsó tagozatos tanítók, óvo-
dapedagógusok és nevelőnők voltak. 
Csoportunkat Pektor Gabriella tanító, 
gyógytestnevelő oktatta.

Vezetőnk megmutatta a különféle 
eszközök – ejtőernyő, műanyagtányér, 
gumiszalag, csipeszek, karika – alkalma-
zását nemcsak a testnevelés, hanem a 

A vers- és prózamondás játékos fejlesztési 
lehetőségei a szlovákiai magyar iskolákban

válogathattunk egy csokorra valót. Számunkra is meglepően 
újszerű, személyiségünknek megfelelő értelmezéssel bíró, hite-
les verselemzésekkel gazdagítottuk tudásunk tárházát.

S a számtalan vidám percet szerző, kiváló csapatépítő, szó-
rakoztató, de mégis kemény munka végén az előadóinkkal 
folytatott elemző beszélgetések után nagyon is komoly kérdé-
sek vetődtek fel bennünk a hazai szavalóversenyek megújításá-
ra vonatkozólag.

Vajon nem volna-e célszerű szakmailag sokkal alaposabban 
kiépíteni a zsűrizés rendszerét? Hiszen köztudott, hogy a zsűri 
véleménye sokszor szubjektív, ám csak olyan értékelés lehet 
elfogadható a szavalók és felkészítőik számára, mely szakmai 
szempontból tökéletesen megalapozott. Ehhez pedig szak-
emberekre van szükség, akik a szavalás és a pedagógia mód-
szertanát egyformán magas szinten művelik. Van-e elegendő 
szakember, hogy a szavalóversenyek körzeti szintjétől kezdve 
megvalósulhasson a hiteles zsűrizés? S hol van ebben a rend-
szerben a pedagógus, aki a tehetséget hivatott felfedezni és 
fejleszteni? Megvalósítható-e konstruktív jellegű együttműkö-
dés pedagógus és iskolán kívüli mentorok – külső szakemberek 
– között a tehetséges szavalók érdekében?

Ezek a kérdések mind válaszra várnak. Talán sikerül előbb-
re jutni, ha a folytonosság megmarad – amit idén elkezdtünk, 
legyen folytatása jövőre is. Mi, akik most itt voltunk, hisszük, 
hogy van igény rá. Ha ezzel a szakcsoporttal hagyományt te-
remthetünk, és a szavalással foglalkozó pedagógusok fejlődni 
akarnak, egyre többen leszünk, akik felismerjük azokat a lehe-
tőségeket, melyekkel jobbá, színvonalasabbá tehetjük a hazai 
magyar szavalóversenyeket.

Lacza Aranka

Labdázz velem kis és (nagy) labdával!
matematika, a beszédfejlesztés terüle-
tein is. A hét során többször kiemelte, 
hogy ezeket a feladatokat nemcsak tor-
nateremben, de a szabadban, kisebb-na-
gyobb osztálytermekben, akár a padon 
is gyakorolhatjuk.

Előadónk roppant készséges volt, 
kérdéseinkre mindig választ adott, se-
gítséget nyújtott, hogy a gyakorlatokat 
hogyan kell beépíteni a mindennapok-
ba, hogyan kell egyszerre több csoport-
tal dolgozni a tornaórákon úgy, hogy 
mindenki ép maradjon. Toleráns is volt, 
hiszen ő mindent meg akart mutatni, 
viszont mi néha kicsit tovább lustálkod-
tunk, mint ahogy a szünet engedte, il-
letve fecsegtünk, locsogtunk, mert a sok 
élményt azonnal fel akartuk dolgozni 
egymás között. Türelmét köszönjük!

Tanácsai és a gyakorlatok mind hasz-
nosíthatók munkánk során, legyen az 
embertanító vagy logopédus, kismama 
vagy óvó néni. A gyakorlati részeket el-
méleti anyaggal alátámasztva sajátíthat-
tuk el.

Nagy várakozással tekintünk a jövő 
évi nyári egyetemre, mert akik részt vet-
tek a hét hangulatában, s elsajátították 
az itt tanult gyakorlatokat, szeretnék 
magukat tovább fejleszteni. Addig pedig 
a megszerzett ismereteket feltöltődve 
próbáljuk majd alkalmazni!

A szervezőknek további jó munkát, 
jó egészséget kívánunk! Köszönet az el-
látásért és a lehetőségért, hogy helyet és 
teret kapott az egyik, talán legősibb játé-
kunk: a LABDA.

Szőcs Fruzsina
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Az élet játék című kiadvány első részé-
nek megjelenése a TANDEM missziós te-
vékenységének egy nagyon fontos mér-
földköve volt, hiszen azt a célunkat, hogy 
a hagyományos iskolarendszer falai közé 
eljuttassuk a nem formális élmény alapú 
nevelést, valamint a személyiség- és kö-
zösségfejlesztést sokkal hatékonyabban 
tudjuk vele megvalósítani, elértük. A ki-
advány és a hozzá tartozó szakmai mű-
hely (workshop) belépő lett számunkra 
Dél-Szlovákia alap- és középiskoláiba – az 
elmúlt három évben több mint negyven 
iskola pedagógusközösségével dolgoz-
tunk együtt –, a tanárok számára pedig, 
akik a könyvvel és a módszertannal meg-
ismerkedtek, olyan hiánypótló segédesz-
közzé vált, amely az osztályfőnöki és ne-
velői szerepük megformálásában régóta 
keresett támpontot ad. 

Visszajelzés a pedagógusoktól
Rengeteg pozitív visszajelzést kap-

tunk azoktól a pedagógusoktól, akik 
használják a könyvet: visszaigazolták, 
hogy a kiadvány „használatra született”, 
és több szempontból praktikus. Meg-
osztották velünk az ott található játékok 
által elért eredményeket és változásokat, 
kéréseket fogalmaztak meg, hogy mi 
mindenről szeretnének még olvasni, be-
szélgetni. Mindemellett pedig egy újabb 
fontos lépésként lehetőségünk nyílt arra 
is, hogy a leendő pedagógusokkal, osz-
tályfőnökökkel már az egyetemen, intéz-
ményesített keretek között kezdjünk el 
foglalkozni a Nyitrai Konstantín Filozófus 
Egyetem Közép-Európa Tanulmányok 
Karán tartott szemináriumunk kereté-
ben. Ezen órák és a különböző iskolák-
ban tartott workshopok egyfajta mű-
helymunkát tettek lehetővé, amely során 
bővült a rálátásunk a tekintetben, hogy 
milyen nevelési kérdésekről érdemes 
még beszélni, milyen osztályfőnöki té-
mák lehetnek még érdekesek a gyakor-
ló pedagógusok számára. Legfőképpen 
ezen tapasztalatok adtak inspirációt arra, 
hogy dolgozzunk a folytatáson: részben 
új témákat választunk és dolgozunk ki 
óravázlatokká, másrészt az osztályfőnö-
ki munkához ajánlott csoportvezetői is-

Az élet játék 2. 
módszertani kézikönyv osztályfőnökök részére

mereteket gyűjtjük össze és jelentetjük 
meg. Ezenfelül pedig „égető kérdésekről” 
szólaltatunk meg olyan tapasztalt szak-
embereket, akik a gyakorlati oldalt kép-
viselik. 

Csoportdinamika az 
osztályokban
Kiadványunkat három téma mentén 

építettük fel, az elméletibb irányból a 
gyakorlati témákon át a szakmai szemé-
lyiségfejlesztés felé. Az első részben az 
osztály életére és annak sajátosságaira, 
látható és láthatatlan folyamataira fóku-
szálunk. Ezek a fejezetek összefoglalják, 
hogy milyen fázisokon mennek végig a 
csoportok, és ezeket az életszakaszokat 
hogyan lehet felismerni egy-egy osztály 
életében. Ezután olyan témákra térünk 
ki, mint a szerepek, szabályok, konflik-
tusok, remélve, hogy az itt leírtak által 
olyan szemléletmódot tudunk közvetí-
teni, amely megkönnyíti az osztályfőnö-
kök és pedagógusok csoportokkal való 
munkáját. 

Óravázlatok 10 témában
A második nagy szakasz újabb tíz, 

az életre neveléssel kapcsolatos téma 
feldolgozását tartalmazza óratervek és 
játékleírások formájában. Minden téma 
kapcsán megfogalmaztunk olyan gon-
dolatébresztőket, illetve célokat, ame-
lyeket egy felső tagozatos vagy közép-
iskolás diákcsoport számára vezetett 
foglalkozás keretében használhatónak 
tartunk, de természetesen ezeket le-
hetséges irányoknak szántuk, és arra 
bátorítjuk az olvasót, hogy saját célokat 
fogalmazzon meg, és a saját szemléleté-
nek megfelelő gondolatiságra építse fel 
a foglalkozást. 

Mentálhigiéné a 
pedagógusszakmában
A könyv harmadik szakaszában a pe-

dagógus lelki egészségére összponto-
sítsunk, és a problémák megosztásának 
egyik lehetséges módszerért mutatjuk 
be. A szakmai mentálhigiéné fontossága 
olyan szükséglet, amellyel a gyakorlati 
munkánk során rengetegszer találko-
zunk: iskoláinkban a pedagógusok év-

ről évre hatalmas teherbírásról tesznek 
tanúbizonyságot, ugyanakkor nagyon 
kevés iskola van, ahol a felmerülő prob-
lémákra való közös válaszkeresésre, 
esetmegbeszélésre, kölcsönös szakmai 
tanácsadásra jut idő, energia. A túlter-
heltség, tanácstalanság, a diákok új ge-
nerációjának „kezelhetetlensége” mint 
túl nagy kihívás azonban óhatatlanul 
kiégéshez vezet. Lehetségesnek tartjuk 
ezeknek a mindennapos problémáknak 
a megelőzését, éppen ezért vettük be a 
céljaink közé, hogy a pedagógusok szak-
mai identitásának a gondozását mint le-
hetőséget, és a mentálhigiénét szolgáló 
eszközöket is minél több iskolába eljut-
tassuk. Ezért szenteltünk egy külön feje-
zetet a kiadványban a Bálint-módszerre 
alapuló esetmegbeszélés leírásának, és 
ezért szeretnénk a kiadvány terjesztését 
pedagóguscsoportoknak szóló eset-
megbeszélő alkalmakkal egybekötni. 

Van egy álmunk: Az élet játék kiad-
vány sorozattá formálódik, és rendsze-
resen újabb és újabb kézikönyvekkel 
jelentkezünk, melyek támogatják az osz-
tályfőnököket, és ezáltal egyre közelebb 
jutunk ahhoz a jövőképhez, melyet cél-
ként fogalmaztunk meg magunknak: az 
iskolákban a személyiség- és közösség-
fejlesztés ugyanolyan fontos cél legyen, 
mint az oktatás. 

A kiadványt továbbra is műhelyfog-
lalkozások formájában terjesztjük. Ér-
deklődni a www.tandemno.sk honlapon 
vagy a tandemno@tandemno.sk címen 
lehet.

Molnár Kriszta, 
a TANDEM, n.o. szakmai vezetője
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Napjaink vegyészeinek elődei, a középkori 
alkimisták évszázadokon keresztül igyekeztek a 
bölcsek kövét előállítani, amelynek segítségével – 
szent meggyőződésük szerint – higanyból aranyat, 
ólomból ezüstöt tudnak készíteni. Bár ebbéli igye-
kezetüket nem koronázta siker, felfedeztek egy sor 
elemet, előállítottak – napjaink szóhasználatával 
élve szintetizáltak – számtalan vegyületet, megala-
pítva ezzel a kémia tudományát. Ebbéli tevékeny-
ségüket a kései utódok napjainkban is folytatják. 
Közülük Végh Dániel és munkatársai a legutóbbi 
négy évtizedben kétezernél is több vegyületet ál-
lítottak elő, amelyek széles körben használatosak a 
növényvédelemben, állattenyésztésben, optoelektronikában, 
de még az orvostudomány területén is.

A népmesék gyakori szereplője az öreg király, aki lánya ke-
zét és fele királyságát ígéri a főhősnek az élet vizéért cserébe, 
amely visszahozza elillant ifjúságát. Napjaink vegyészei ugyan 
erre nem képesek, arra viszont igen, hogy megfelelő vegyüle-
tekkel meghosszabbítsák az ember életét. Ezek közé tartozik 
a warfarin, amely vérröggátló hatása révén sok beteg életét 
mentette meg, meggátolva a félelmetes trombózis kialakulá-
sát. De ez csak egy a kétezer vegyület közül, amellyel Végh Dá-
niel behatóan foglalkozik.

A Szlovák Műegyetem kutatója – a csicsói református lel-
kész első gyermekeként –1948 tavaszán látta meg a napvilá-
got. Röviddel születése után szülei Nagymegyerre költöztek, 
ahol gyermekkorát töltötte, itt végezte alap- és középiskolai 
tanulmányait. 

A Végh család III. Károlytól, Mária Terézia édesapjától kap-
ta a nemességet. A kutató anyai ősei között tudhatja Arany 
Juditot, Arany János másodfokú unokatestvérét, Tarczy Klárát, 
annak a neves pápai természettudósnak, Tarczy Lajosnak a hú-
gát, aki Petőfit is tanította Pápán (és aki nagyban hozzájárult 
a magyar fizikai és kémiai szaknyelv kialakításához), továbbá 
Tuba Jánost, Komárom felvirágoztatóját, aki Jókai Mór teme-
tésén a szülőváros nevében búcsúztatta a nagy írót. A neves 
ősök kivételes teljesítményre sarkallnak; az öt Végh testvér eb-
ben a tekintetben derekasan helytállt: valamennyien felsőfokú 
képesítést szereztek, s az oktatás és a mezőgazdaság területein 
dolgoznak (Péter tevékenységéről a Pedagógusfórum idei már-
ciusi számában jelent meg cikk). 

Végh Dánielt, a legidősebb testvért eredetileg az építészet 
érdekelte, de kémiatanára – a nagymegyeri középiskola ak-
kori igazgatója –, Szuh Kálmán mérnök lelkesedése és érde-
kes egyénisége hatására megváltoztatta tervét. Az érettségit 
követően a prágai Vegyészeti Technológiai Főiskola Szerves 
Kémiai Fakultásán folytatta tanulmányait, 1971-ben a Repre-
zentációs házban (Obecní Dům), a híres szecessziós palotában 
vegyészmérnökké avatták. A kötelező katonai szolgálat letöl-
tését követően a pozsonyi, egykori Szlovák Műszaki Főiskola 
Szerves Kémiai Tanszékén kezdte meg tudományos tevékeny-
ségét. Kutatómunkájához jelentősen hozzájárultak a külföldi 

A bölcsek kövétől az élet vizéig
Végh Dániel egyetemi tudományos kutató tevékenysége

tanulmányutak, amelyekre először az oroszországi 
Donecki és a Rosztovi egyetemen került sor.

A kandidátusi címet (CSc., a mai PhD. elődje) 
1977-ben védte meg az új antibakteriális nitrofurán 
etilénszármazékok szintéziséről szóló disszertáció-
jával. Ezt követően különböző tudományos kuta-
tói feladatokat látott el: főleg új, biológiailag aktív 
anyagok szintézisét kutatta, míg végül a Szlovák 
Tudományos Akadémia szakbizottságának határo-
zata alapján vezető kutatói státuszba került.

Bár a kor sajátosságaiból adódóan nem volt 
könnyű kapcsolatot ápolni a vezető nyugati okta-
tási és kutatóintézetekkel, a legkiválóbbakat még a 

politikai gáncsoskodók sem tudták megakadályozni az együtt-
működés kialakításában. Így aztán 1982-ben Végh Dániel is le-
hetőséget kapott a dél-párizsi d´Orsay egyetemen egy féléves 
kutatómunkára, majd három év múltán a Francia Tudományos 
Akadémia ösztöndíjával fél éven át a Roueni Egyetemen, és 
1994-ben fél éven át a Le Havre-i Egyetemen működött a fran-
cia parfümök nagy szakértője, prof. Jean Morel laboratóriumá-
ban.

Nagydoktorátusát (a tudományok doktora – DrSc) 
1990-ben szerezte meg a pozsonyi Comenius Egyetemen a 
heterocyklusokkal aktivált vinyl nukleofil szubsztitúció problé-
májának széleskörű alkalmazását bemutató disszertációjával.

Az elmúlt 40 év alatt végzett kutatói tevékenységének hom-
lokterében az új kémiai anyagok szintézise állt. Foglalkozott 
antibiotikumokkal és legkülönfélébb vegyületekkel az állatte-
nyésztés és a növénytermesztés területén, mint pl. rágcsálók 
elleni szerekkel, gyomirtókkal, égésgátló anyagokkal.

A laikusok számára minden bizonnyal a legérdekesebbek 
azok a kutatásai voltak, amelyek a gyógyászatban felhasznál-
ható anyagok és származékaik vizsgálatával és effektív előállí-
tásával foglalkoztak. A galgóci (Hlohovec) Slovakofarma meg-
bízásából végzett kísérletek több mint tíz biológiailag nagyon 
hatékony anyag effektív szintézisét vizsgálták. Sok esetben a 
hatóanyagokat kilogramm mennyiségben kellett előállítani, 
hogy lehetőség legyen széleskörű kutatásokra. Némely ható-
anyag pozitív és negatív tulajdonságát a warfarin és szárma-
zékainak szintézisén lehetne szemléltetni. Ami a rágcsálók 
számára maga a végzet, az embereknél akár az élet vizét is je-
lentheti. A kutatók előtt rég ismeretes volt, hogy a patkány a 
legintelligensebb állatok közé tartozik. Ennek egyik jele, hogy 
az ismeretlen étket a falka leggyengébb tagjával etetik meg, és 
napokig várnak: ha túléli, a többiek is esznek belőle. A türelmi 
idő négy nap. Ennek megfelelően olyan szereket kellett kikísér-
letezni, amelyek nagy lappangási idő elteltével kezdenek hatni. 
A warfarin véralvadásgátló épp így fejti ki hatását: négy nap 
múltán megakadályozza a véralvadást, így a vérrögképződést 
is, ennek következtében a mérgezett állat belső vérzésben ki-
múlik. 

Első pillanatban hajmeresztőnek tűnhet, hogy ez a gyógy-
ászatban felhasználható. Csakhogy az infarktus nem más, mint 
vérelzáródás, amelynek következtében a környező sejtek, 

n Végh Dániel
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szövetek, izmok elhalnak. Műtét után a hegesedési helyeken 
ugyancsak vérrögök képződhetnek, amelyek a tüdőbe jutva 
embóliát okoznak, a beteg halálát idézve elő. Ennek megfele-
lően a helyesen adagolt warfarin meghosszabbítja, vagy akár 
egyenesen megmenti a beteg életét. Igaz, hogy a fiatalságát 
nem adja vissza, mint ahogy a mesebeli királynak sem az élet 
vize, viszont éveket nyerhet vele a páciens.

A legjelentősebb kutatóprogramok napjainkban már nem-
zetközi együttműködés keretében valósulnak meg. Ezek közé 
tartozik a hulladékfémek újrahasznosítása a mezőgazdaságban 
az Inco Copernicus keretében megvalósult METAGREC prog-
ramban, amelyben szlovákiai és magyarországi tudósok mel-
lett dán és portugál kutatók is jelentős szerepet vállaltak.

Végh Dániel tevékenységének fontos részét képezi az 
optoelektronikai szerves vegyületek szintézise, amelyek már 
napjainkban is a jövő nagyreményű anyagai közé tartoznak.

Legjelentősebb szellemi eredményeit szabadalmak védik, 
amelyekből napjainkban huszonhetet tarthatunk számon. 
Kutatásainak eredményeit nemzetközi konferenciákon ismer-
teti, eddig huszonhét előadást tartott belföldön és külföldön 
egyaránt. Szaksajtóban ez idáig háromszáztizenhét tanulmá-
nya jelent meg. Bár önálló kutatóként dolgozik, a pedagógiai 
tevékenységben is részt vesz: eddig ötvenegy bakkalaureátus, 
illetve magiszter és tizenhét doktoranduszhallgató végzett az 
ő vezetése alatt.

Meglehetősen gyakran esik szó arról, hogy az anyaország 
segíti a határon túli magyarokat. Arról viszont kevesebb, hogy 
nem egyszer a kisebbségi magyar nyújtja segítő kezét az anya-

n At öt Végh testvér: Jobbról balra: Dániel, István, János, György, előttük ül Péter

országiaknak. Erre Végh Dániel és társai az élő példa, akiknek 
nagy részük volt abban, hogy a győri Széchenyi István Főiskola 
egyetemmé váljon. Mivel a Rába-parti intézmény vezetése nem 
tudott megfelelő támogatást szerezni a Budapesti és Veszpré-
mi egyetemeken a győri vegyészeti (természettudományi) kar 
megalapításához, ami nélkülözhetetlen volt az egyetemi akk-
reditációhoz, a pozsonyi magyarul tudó kollégákhoz fordultak 
segítségért. Végh Dániel Juraj Lesnyvel és Beinhror Ernővel 
nyújtott nekik több mint tíz éven át segítő kezet a győri Szé-
chenyi István Főiskolán Az eredményes együttműködést az im-
már egyetemi rangra emelkedett intézmény díszoklevéllel és 
emlékéremmel hálálta meg.

Kutatói és oktatói tevékenységének köszönhetően Végh 
Dánielt a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületi tagjává 
fogadták, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács tag-
jává választották.

A Csallóközből, színmagyar családból származó kutató im-
már közel a hetvenhez is aktívan részt vesz a szlovákiai és a 
nemzetközi tudományos életben. Annyira elfoglalt, hogy féltu-
catnyi kísérlet előzte meg személyes találkozásunkat. Tavasszal 
épp Floridában adott elő, a múlt hónapban pedig Gdanskban 
vette fel a telefont egy konferencia kellős közepén, míg beszél-
getésünk másnapján már Prágában akadtak fontos teendői.  
De így van jól: tele van tervekkel, tele van energiával. Hiszen 
van még idő a pihenésre, addig is új feladatok, új diákok, dip-
lomások, doktoranduszok és születendő ötletek, vegyületek 
várják a laboratóriumban.

Ozogány Ernő
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1740. október 20-án rövid ideig tar-
tó súlyos betegségben elhunyt III. Ká-
roly magyar király (ur. 1711–1740), aki 
VI. Károly néven egyúttal német-római 
császár is volt. 275 évvel ezelőtt bekö-
vetkezett halála apropóján tekintsük át 
röviden uralkodása fontosabb állomá-
sait, annál is inkább, mivel országlása 
Magyarország történetének egy új kor-
szakát nyitotta meg. Pedig az 1685. ok-
tóber 1-jén Bécsben, I. Lipót király (ur. 
1657–1705) és Pfalz-Neuburgi Eleonóra 
házasságából született Károlynak nem 
sok köze lett volna Magyarországhoz, ha 
a Habsburg-ház tervei a 18. század elején 
valóra válnak.

1700. november 1-jén elhunyt II. 
(Habsburg) Károly spanyol király. A 
gyermekkorától betegeskedő uralkodó 
nem hagyott maga után utódot. A spa-
nyol örökségért, természetesen, beje-
lentkezett I. Lipót, aki kisebbik fia, Ká-
roly számára szerette volna megszerezni 
a rokonok trónját, míg a közép-európai 
birodalmat elsőszülött fia, József örö-
költe volna. A spanyol trón megszerzé-
se azonban nem volt egyszerű, ugyanis 
Lipótnak komoly vetélytársa akadt XIV. 
Lajos személyében. A Napkirály unokája, 
Anjou Fülöp számára akarta biztosítani a 
déli szomszéd trónját. Trónigényét főleg 
arra alapozta, hogy felesége, Mária Teré-
zia hercegnő II. Károly féltestvére volt. A 
francia király és a német-római császár 
vetélkedése nagy háborút (spanyol örö-
kösödési háború – 1701–1714) robban-
tott ki, melybe az osztrák Habsburgok 
oldalán bekapcsolódtak az ún. tengeri 
hatalmak, Anglia és Hollandia, valamint 
a felemelkedő Poroszország is. Segítsé-
gükkel fokozatosan I. Lipót, majd annak 
1705-ben bekövetkezett halála után I. 
József (ur. 1705–1711) hadserege került 
fölénybe, így Károly herceg számára a 
spanyol trón elérhető közelségbe került. 
Ekkor azonban Bécsben történt valami. 
A császárvárosban 33 éves korában vá-
ratlanul meghalt a franciák mellett a II. 
Rákóczi Ferenc kurucaival is küzdő I. Jó-

zsef. Mivel fiú utódot ő sem hagyott hát-
ra, a közép-európai birodalom trónjának 
várományosa is Károly lett. Azt a variá-
ciót, hogy Károly legyen Spanyolország, 
a hozzá tartozó itáliai és németalföldi te-
rületek és amerikai gyarmatok, valamint 
a közép-európai birodalom ura egy sze-
mélyben, már a korábbi szövetségesek 
sem támogatták. A spanyol trónt végül, 
katonai vereségük ellenére, a franciák 
szerezték meg azzal a kikötéssel, hogy 
Franciaország és Spanyolország királya 
nem lehet ugyanaz a személy.

Károly 1711 júliusában még Barcelo-
nában erősítette meg a Rákóczi-szabad-
ságharcot (1703–1711) lezáró szatmári 
békét (amelyet az udvar részéről először 
Eleonóra királyné írt alá), majd a követ-
kező év elején tért vissza Bécsbe. Hívá-
sára 1712 áprilisában már országgyűlés-
re érkeztek a magyar rendek képviselői 
Pozsonyba. Az országgyűlésre 5 pontból 
álló hitlevelet fogalmazott meg, amely-
ben ígéretet tett, hogy – az Aranybulla 
ellenállási záradékát kivéve – betartja a 
magyar törvényeket; a visszafoglalt és a 
jövőben visszafoglalandó területeket az 
országba bekebelezi, ha nem lesz fiú utó-
da, a magyarok szabad királyválasztási 
joga visszaáll, továbbá utódai ugyanezt 
a hitlevelet adják ki és esküt tesznek rá. 
1712. május 22-én III. Károlyt magyar 
királlyá koronázták.

Egy évvel később, 1713 áprilisában 
Károlynak szembesülnie kellett az-
zal, hogy nem lehet spanyol király. Az 
utrechti békeszerződés értelmében a 
szerződő felek a francia Anjou Fülöpöt 
ismerték el Spanyolország királyának. 
Mintegy kárpótlásul Károly megkapta 
Spanyolország európai birtokaiból Milá-
nót, Nápolyt és Szardíniát, valamint Bel-
giumot. Ennek ellenére Károly először 
nem fogadta el a döntést, csak 1714 már-
ciusában, a rastatti békekötéssel törődött 
bele a megváltoztathatatlanba. 

Ugyancsak az 1713. évben nyitotta 
meg a Habsburg-birodalom új uralkodó-

A Habsburg-ház kihalása férfiágon
„1. § S ugyan ő királyi szent felsége sem akarja a karokat és rendeket más-

képp kormányoztatni s felettük uralkodni, mint magának Magyarországnak 
az eddig alkotott vagy jövőre országgyűlésileg megállapítandó saját törvényei 
szerint.”

(Részlet a magyar országgyűlés 1715:3 törvénycikkéből)

ja az örökösödés kérdését. Az örökösö-
dés kérdésével persze nem Károly kez-
dett el foglalkozni a családban. Tíz évvel 
korábban apja, I. Lipót vetette fel először 
a rendezés szükségességét. Akkor azon-
ban még egészen mások voltak a politi-
kai, de a családon belüli viszonyok is. Ká-
rolynak reális esélye volt a spanyol királyi 
trón megszerzésére. Egy titkosított köl-
csönös örökösödési szerződés született a 
császári nyári lakban, a Favoritában. En-
nek lényege az volt, hogy Spanyolország 
és birtokai Károlyé és fiú utódaié lesznek, 
míg a Lipót által uralt birtokokat József 
és fiú utódai öröklik. Amennyiben vala-
melyik fivér fiú utód nélkül halna meg, 
birtokai automatikusan a másik fiágra 
szállnának, ebben az esetben két hatal-
mas birodalom egyesülne egy kézben. Az 
elképzelés szerint az ily módon egyesült 
birodalom a fiág esetleges kihalása után 
leányágon is öröklődne.

Károlyt 1713-ban már más problé-
ma foglalkoztatta, nem a két birodalom 
egyesülése. Utolsó élő Habsburg férfi-
ként számolnia kellett azzal az eshető-
séggel is, hogy fiú utód nélkül hal meg, s 
akkor a spanyol ághoz hasonlóan az oszt-
rák ág is kihal fiágon. A nyilvánosságra 
hozott Pragmatica Sanctio azt mondta 

n III. Károly király (1711–1740)
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ki, hogy ha az ekkor még gyermektelen 
Károlynak fia születik, akkor a fia, ha lá-
nya születik, a lánya örökli a birodalmát. 
Ha mindkét ága kihalna, akkor elhunyt 
fivére lányai és leszármazottai, ha azok 
is kihalnának, akkor megboldogult apja, 
Lipót lányai és leszármazottai lennének 
az örökösök. A dokumentum leszögezte: 
a birtokokat a jövőben nem lehet felosz-
tani és elválasztani egymástól. 

A Pragmatica Sanctio megjelené-
sekor érdekes helyzet állt fenn. Mivel 
Károlynak nem volt gyermeke, a do-
kumentum szövege értelmében József 
idősebb lánya, Mária Jozefa számított 
az oszthatatlan birodalom örökösének. 
Ám néhány év múlva változott a hely-
zet: Károlynak 1716-ban fia született, aki 
azonban néhány hónap múlva meghalt. 
A királyné, Erzsébet Krisztina 1717. má-
jus 13-án szülte meg Bécsben Mária Te-

réziát, aki életképesnek bizonyult – így 
immár ő volt a Pragmatica Sanctio sze-
rint Károly örököse. Ő is maradt, mert a 
királyi párnak utána is kizárólag lányai 
születtek.

Ettől kezdve III. Károly nagy energi-
ákat mozgósított a Pragmatica Sanctio 
birodalmon belüli és nemzetközi elfo-
gadtatására. Első lépésként – minden 
félreértést elkerülendő – 1719-ben le-
mondatta örökösödési jogáról Mária 
Jozefát, aki éppen Frigyes Ágost szász 
választófejedelemmel kötött házasságot. 
(Három évvel később ugyanezt megtet-
te József másik lányával, Károly Albert 
bajor választófejedelem feleségével, 
Mária Amáliával is.) Az osztrák örökös 
tartományok túlnyomó része és a Cseh 
Korona országai 1720-ban, Elő-Ausztria 
1721-ben, Voralberg, Svábföld és Erdély 
1722-ben, a Magyar Királyság 1723-ban, 
Konstanz 1725-ben fogadták el a Prag-
matica Sanctiót.

Jóval lassabban haladt az örökösödést 
szabályozó dokumentum elfogadtatása 
az európai nagyhatalmakkal. A „tengeri 
hatalmakat”, Angliát és Hollandiát azzal 
nyerte meg, hogy az 1731-es bécsi szer-
ződésben kötelezte magát az Oostendé-
ben megalapított Osztrák Kelet-indiai 
Társaság feloszlatására, mert az sértette 
az említett országok kereskedelmi érde-
keit. Poroszországot Károly Berg her-
cegségének átadásával kötelezte le. XV. 
Lajos Franciaországa megkapta Mária 
Terézia férje, Lotharingiai Ferenc István 
családi birtokát (a férjet Toszkánával 
kárpótolták), ennek fejében a franciák 
elfogadták a Pragmatica Sanctiót.

*
III. Károly majd három évtizedes 

uralkodása alatt az örökösödésről szó-
ló dokumentum elfogadtatásán kívül 
más jelentős események is történtek. Az 
1712–1715. évi országgyűlés utolsó évé-
ben például nem került becikkelyezésre 
a Rákóczi-szabadságharcot lezáró szat-
mári béke, amely közkegyelmet biztosí-
tott volna a kuruc oldalon harcolóknak. 
A Rákóczi-emigráció tagjaira kimondták 
az árulás vádját.

1715-ben háború robbant ki a tö-
rökök és Velence között. Ali Dahmud 
nagyvezír a karlócai békével elszenvedett 
csorba kiküszöbölése jelszavával indított 
támadást a görögországi Morea vissza-
szerzése érdekében – sikerrel. Károly 
szövetséget kötött Velencével, és 1716 
tavaszán beavatkozott a háborúba. A 
Savoyai Jenő vezette császári hadsereg, 

n Károly uralkodását a szatmári béke megerősítésével kezdte
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melynek oldalán a Pálffy János irányí-
totta magyar huszárezredek is ott har-
coltak, augusztus 5-én nagy győzelmet 
arattak Péterváradnál. Két héttel később 
Belgrádot is elfoglalták, október 13-án 
Temesvár szintén felszabadult a 164 évig 
tartó török iga alól. 

A háború hírére II. Rákóczi Ferenc 
1717 októberében Franciaországból Tö-
rökországba utazott, hogy III. Ahmed 
szultán oldalán beavatkozzon a küzde-
lembe. Ám mire megérkezett, a háború 
sorsa nagyjából eldőlt. 1718. július 21-
én angol és holland közvetítéssel a felek 
megkötötték a pozsareváci békét. Ennek 
értelmében az Oszmán Birodalom elve-
szítette a Temesközt, valamint az egyko-
ri Szörényi és Macsói Bánság területét. 
E béke egyik következménye volt az is, 
hogy a szultán 1720-ban a kis-ázsiai Ro-
dostóban jelölte ki Rákóczi és bujdosó 
társai menedékhelyét.

A megszerzett déli területeket Károly 
nem csatolta vissza Magyarország köz-
igazgatási szervezetéhez, hanem katonai 
kormányzást bevezetve határőrvidékké 
alakította azokat. A bécsi Haditanács 
irányítása alatt a Temesvidék (Temesi 
Bánság) is külön közigazgatást kapott 
gróf Claudius Florimond Mercy irányí-
tásával.

III. Károly az 1715. és az 1723. évi 
törvények szerint újjászervezte a ma-
gyarországi közigazgatást. A közigazga-
tás fő szervei a kormányszékek lettek, 
amelyek nem tartoztak felelősséggel az 

országgyűlésnek, egyedül az uralkodótól 
függtek. A legfőbb szintű kormányszék 
a Bécsben székelő Magyar Királyi Kan-
cellária volt, amely az országos ügyeket 
végső fokon a király elé terjesztette. Az 
1723-ban Pozsonyban felállított Helytar-
tótanács, mint felső szintű magyarorszá-
gi kormányszék a végrehajtó hatalmat 
gyakorolta. A Helytartótanács a nádor 
(vagy a helytartó) elnöklete alatt Po-
zsonyban (1784-től Budán) működött. A 
pénzügyekkel a bécsi Udvari Kamarának 
alárendelt Magyar Királyi Udvari Kama-
ra foglalkozott. A legfelsőbb bíróság az 
1715-ben létrehozott Hétszemélyes Táb-
la volt, amelynek szintén a nádor volt az 
elnöke.

A protestánsok jogait III. Károly az 
1731-ben kiadott Carolina Resolutióval 
próbálta rendezni.  A rendelet szerint a 
reformátusok és az evangélikusok szabad 
vallásgyakorlata az egész ország terüle-
tén csak magán-vallásgyakorlat formájá-
ban megengedett. Nyilvánosan a protes-
tánsok csak az ún. artikuláris helyeken 
gyakorolhatják vallásukat, ahol az 1681. 
évi soproni országgyűlés XXVI. tc.-e (ar-
tikulusa) ezt lehetővé tette. Katolikus és 
protestáns csak katolikus pap előtt köt-
hetett házasságot. A protestánsok kato-
lizálását szorgalmazták, a katolikusok 
protestáns hitre térését viszont a lehet-
séges mértékig akadályozni igyekeztek. 
Az állam alkalmazottainak olyan, ún. 
dekretális esküt kellett letenniük, amely 
tartalmazta Szűz Mária és a szentek 

n A Pragmatica Sanctio utolsó lapja

nevét is – mivel erre protestánsok nem 
esküsznek, számukra gyakorlatilag lehe-
tetlenné vált a hivatalviselés. A Carolina 
Resolutióval sem a protestánsok, sem a 
katolikusok nem voltak megelégedve: 
a protestánsok kevésnek, a katolikusok 
soknak tartották az abban biztosított jo-
gokat. Ennek ellenére 1781-ig, II. József 
Türelmi Rendeletéig érvényben maradt.

Károly uralkodásának utolsó éveiben 
újabb háború robbant ki a törökök el-
len. Az 1736-ban kezdődött orosz-török 
konfliktusba a Habsburg Birodalom a 
cár szövetségeseként lépett be. A háború 
azonban 1739-ben vereséggel ért véget. 
A belgrádi béke értelmében a Habsburg 
Birodalom a Temesi Bánság kivételével 
minden, a pozsareváci békében neki ítélt 
területet.

III. Károly 1740 októberében a Mo-
son megyei Féltorony erdejében vadá-
szott, amikor megbetegedett. Október 
20-án a gyors lefolyású betegségben éle-
tét vesztette. Valószínűleg gyomor- vagy 
májrák okozta a halálát, de a kortársak 
inkább gombamérgezésre gyanakodtak. 
„Egy tál gomba, amely megváltoztatta 
Európa sorsát” – jegyezte meg Voltaire 
a császár-király halálhíre hallatán. S va-
lóban, Európában néhány hónap múlva 
újabb nagy háború tört ki. Oka az oszt-
rák örökség kérdése volt – amiről Károly 
azt hitte: a Pragmatica Sanctióval végle-
gesen elrendezte azt.

Pelle István
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége 2015. szeptember 14–18. 
között módszertani tanfolyamot szer-
vezett Nagyegyházán a Hangistállóban, 
melynek főszervezője Berky Angelika 
az SZMPSZ Óvópedagógusok Országos 
Társulásának elnöke, előadója pedig a 
Ringató-módszer kidolgozója és alapító-
ja, a Nemzetközi Kodály Társaság Forrai 
Katalin-díjas zenepedagógusa dr. Gállné 
Gróh Ilona volt. E két nagyszerű ember 
közös együttműködésének gyümölcse-
ként óvodapedagógusok és a kisgyer-
mekkori zenei nevelés iránt elkötelezett 
pedagógusok szerezhettek tapasztalatot 
és hasznos ismereteket a Ringató mód-
szeréről. Útmutatást kaptunk a program 
elméleti és gyakorlati megvalósításához.

 Az intenzív tanfolyam alatt a tizen-
öt lelkes pedagógusnak lehetősége nyílt 
interaktív módon elsajátítani a tudniva-
lókat. Megfigyelés és tapasztalatszerzés 
céljából meghívást kaptunk a Budapesti 

n A tanfolyam résztvevői, az első sorban balról: Berki Angelika, Seres Zsuzsa és Gróh Ilona

Vedd öledbe, ringasd, énekelj!
Művészetek Palotájába és a Magyarság 
Házába, ahol alkalmunk nyílt végignézni 
több Ringató foglalkozást is. Számunkra 
ez fontos jelentőséggel bírt, hiszen saját 
magunk is megtapasztalhattuk a tudás-
anyag gyakorlati részét. 

Hogy mi is a Ringató? Elsősorban 
egy nevelési módszer, amely a kodályi 
koncepciónak az óvodát megelőző kor-
osztályra vonatkozó zenei nevelési elvei 
alapján valósul meg. A kisgyerekeknek 
és azok szüleiknek szóló énekes-játékos 
foglalkozások. Énekelni, játszani tanít, és 
örülni a szépnek. Segít egymásra találni, 
felismerni az összetartozás csodálatos 
érzését, divatos kifejezéssel élve: közös-
séget épít. A kicsi gyerekek ízlelgetik a 
magyar nyelv és a zenei anyanyelv szép-
ségeit, találkoznak a magyar kultúrával. 
„Szeretnénk a családoknak egy lehetsé-
ges utat mutatni a boldogulás felé. Nem 
az egyetlent, nem a legjobbat, hanem 

egyet a sok közül – egy biztos jót!” – idé-
zem az alapító szavait. 

A Ringató mára már bejárta a Kár-
pát-medencét. A határon túli magyar pe-
dagógusok, így a Felvidéken élők is a leg-
szerencsésebbnek mondhatják magukat, 
hiszen a tanfolyam sikeres elvégzésének 
köszönhetően hivatalosan is csatlakoz-
hatnak a Ringató hálózathoz, és válhat-
nak e nagyszerű program közvetítőivé, 
foglalkozásvezetőkké – a kisgyermekes 
családok nagy örömére – közvetlen kör-
nyezetükben és a közösségükben. 

Csak biztos és tiszta forrásból érde-
mes meríteni! A Ringató értéket képvisel 
és közvetít. 

A programon résztvevő maroknyi 
pedagógus köszönetét és háláját fejezi ki 
a szervezőnek áldozatkész munkájáért, 
és hiszi, hogy fáradozása nem volt hiá-
bavaló!

Juhász Tímea óvodapedagógus 
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 2016 – XX.
pályázat

1989-től január 22-e a magyar kultúra napja. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, a  
Himnusz írását.

A Palóc Társaság két évtizeddel ezelőtt hirdette meg első alkalommal azt a pályázatot, amelynek célja a magyarság-
tudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és magyar fiataljaink tehetségé-
nek kibontakoztatása.

2016-ra tehát már 20. alkalommal hirdetjük meg pályázatunkat. 
Kérjük a Felvidéken, Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Őrvidéken, Magyarországon, vagyis az egész Kárpát-

medencében élő magyar fiataljainkat, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázaton, gondolataikkal járuljanak 
hozzá a nemzeti összetartozás eszméjének terjesztéséhez és megszilárdításához!

2016-ban az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók (válogatás két évtized témáiból):

Résztvevők: 
– az alapiskolák felső tagozatosai (I. korosztály: 10-14 évesek) és
– középiskolások (II. korosztály: 15-18 évesek) kizárólag erre a pályázatra készített (tehát más felhívásra, pályázatra 

be nem adott) akár több dolgozattal is, 
– azok a középiskolát végzett, már felnőtt, egykori diákok, akik a két évtized pályázatain helyezést értek el – ők 

a 20. témával pályázhatnak terjedelmi megkötés nélkül;

A dolgozatok terjedelme: 
– az I. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb egy, legtöbb 10 gépelt oldal,
– a II. korosztályban a saját szövegű dolgozat legkevesebb három, legtöbb 20 gépelt oldal.
Fontos: a mellékletek (szövegek: adatok, adatközlők, irodalom stb. és rajzok, fényképmásolatok) nem számítanak a 

fenti terjedelembe!
Formai követelmények:
A  dolgozatok szövge –  oldalanként kb. 50 sor, soronként 70 leütés –  12 pontos,  kizárólag  Times New Roman  betűtípusú,  

másfeles sorközű   legyen! A pályamunkák elején (és nem a végén!!)  fel kell tüntetni a dolgozatíró nevét, a dolgozatíró 
életkorát (hány éves a dolgozat írásakor?) a korosztályt, amelybe életkora szerint tartozik (I. vagy II. korosztály) a dolgozat-
író lakcímét az adott ország nyelvén és villámlevélcímét (e-mail) a település nevét magyarul, ahol iskolája működik,az 
iskola nevét, amelynek diákja a felkészítő tanár nevét és villámlevélcímét (e-mail).

A szépen kivitelezett pályamunkák előnyben részesülnek.
A dolgozatokat a z.urban@paloctarsasag.real-net.sk villámlevélcímre kérjük eljuttatni, kizárólag egyszerű  *.doc for-

mátumban, illetve csak a színes, rajzokkal vagy képekkel díszített dolgozatokat egy példányban hagyományos postai 
úton is az alábbi címre: Palóc Társaság, 991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom), Kör u. 194., Szlovákia

A beérkezés határideje: 2015. december 20. Eredményhirdetés: 2016. január 24-én, (vasárnap), Budapest. 
Mindkét korosztály győztesei a támogatóknak köszönhetően jutalomban részesülnek. A színvonalas pályamunkák el-

készítéséhez jó felkészülést, sok sikert kíván a Palóc Társaság!

1. Mit kell tennem azért, hogy lakóhelyemen és 
környékén viruljon a magyar kultúra?

2.  Ki nyelvet bánt, embert sért
3.  Szabadságról álmodom
4.  Itt az én világom
5.  Tiszteld a múltat, s éltesd tovább!
6.  (Minek) a mestere?
7.  Szép vagy, gyönyörű vagy, szülőföldem!
8.  Száll az ének szájról szájra
9. Magyar iskola – magyar végvár
10. Rég volt, igaz volt – Egy kis helytörténet
11. Nagy idők tanúja – Beszélgetés 
12. Mesét mondok, valóságot

13. Vár állott, most kőhalom
14. Mi lesz velünk, magyarokkal?
15. Határokkal szabdalt magyarság – 

Nemzetegyesítő gondolatok
16. „Lángot adok, add tovább!” – Hagyományőrzők, 

hagyományélés
17. Katonadolog – Visszaemlékezések családunkban
18. „Sors, nyiss nekem tért!” – Elképzelésem 

jövendő életemről
19. „Az anyanyelv az én hazám” – A magyar nyelv 

mint nemzetmegtartó erő
20. Emlékszem még… – Mit adott nekem a Magyar 

Kultúra Napja-pályázat? Az anyaggyűjtéstől a 
kidolgozáson át az eredményhirdetésig. 
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  Történelmi kitekintő 
Iskolánk nagy múltú intézmény. 

A II. világháború után, 1949-ben 
Nyári Ferenc a Pozsonyi Meg-
bízotti Hivatalból felkérést 
kapott, hogy Ekecsen alapít-
sa meg a magyar tannyelvű 
iskolát. Az iskolaalapítás sikeres volt. Az öt fellé-
pő évfolyamba 74 tanulót vettek fel. 1950-ben Apá-
caszakállason is megnyitotta kapuit a magyar iskola. 
Tanultak itt Nagymegyerről, Alistálból, Nyárasdról, 
Kulcsodról, Csicsóról, Lakszakállasról, Bogyáról és a 
környező tanyákról. 

A gyermekek oktatása mellett az első magyar 
iskola érdeme, hogy a magyar pedagógusok hiá-
nyának pótlását és kinevelését is felvállalta, ugyanis 
a volt régi tanítókat vagy elbocsátották, vagy Ma-
gyarországra telepítették. 

A kezdeti időkben eszközhiány miatt – nem 
volt a tanulóknak füzete, könyve – inkább a neve-
lésre helyezték a hangsúlyt. Még „Micsurin kertet” 
is létrehoztak, mely kísérleti gazdaságnak indult: a 
gyapot és víz nélküli rizs termesztését próbálgatták. Közben 
a lelkes pedagógusgárda gyűjtötte a berendezéseket, javítot-
ták a padokat, asztalokat. A tantestület létszámának növekedé-
sével az eredményes munka is szemmel látható volt. Gazdago-
dott az iskola eszközállománya, bővültek a tantermek. 

1960-ban az új iskolaépületekbe költöző két egyesített is-
kolában 645 diák kezdte meg az új iskolaévet. Hogy elkerüljék 
a délutáni oktatást, megtartották az öreg iskolai épületekben 
levő osztályokat is. Így 1960. szeptember elsején a tanítás 23 
osztállyal, 28 pedagógussal 1 hitoktatóval és 10 alkalmazottal 
indult.

Iskolánk mindig a legjobbak közé tartozott a járásban. Tanú-
sítja ezt, hogy az idejáró tanulók többsége megállta a helyét a 
felvételi vizsgákon, elérték céljaikat, és bizonyítottak az életben.

1971-ben a fejlesztések eredményeként átadásra került a 
tornaterem, és befejeződött az iskolakonyha építése is. Felújí-
tották az elöregedett kazánházat, elkészült az összekötő folyo-
só és az új iskolai klub épülete. Ebben az új részben alakították 
ki az új könyvtárat, politechnikai műhelyt, kultúrtermet, a ház-
tartási ismeretek konyháját és több szaktantermet.  

 A 70-es évek végére, 80-as évek elejére a tantestület isko-
lán kívüli tevékenysége minőségileg fellendült. A szakmai szín-
vonalat növelte az is, hogy a pedagógusok a külföldi – főleg 
magyarországi – szakirodalmat tanulmányozva pedagógiai 
megújulást szorgalmaztak. Hangsúlyozták a tehetséggondo-
zás fontosságát, új alapokra kívánták helyezni a tanító–tanuló, 
tanító–szülő viszonyt. 

Az 1989-es év mélyreható társadalmi változásokat hozott, 
melyek nem kerülték el az iskolát sem. A legnagyobb hozadéka 
ezeknek az éveknek, hogy a pedagógusok az új iskolavezetés 
buzdítására az oktató-nevelő folyamat korszerűsítését célzó 
továbbképzéseket kezdték látogatni. Új munkamódszereket, 
tanítási programokat sajátítottak el. Az elsajátított munkamód-
szerek alkalmazása, az oktató-nevelő tevékenység megújulá-
sa, a tehetséggondozás, a lemaradó tanulók felzárkóztatása a 
napi munka részévé lett, és az iskola színvonalának emelkedése 
érezhetővé vált. A pedagógusok kisebbségiként a nemzettu-
dat elmélyítését, a szülőföld iránti hűséget plántálták a diákok-

ba – minden oktató tudatosította, hogy az 
iskola megmaradásának záloga a mi-

nőségi oktatás és nevelés.
Sikeres évek voltak, ami-

kor a Zsolnai-program sze-
rint oktattak az alsó tagoza-

ton. Sajnos a programot nem 
legitimálta a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériu-

ma, és folytatása nem következett be a felső tagoza-
ton sem, így nyolc év után objektív és szubjektív okok 
miatt abbamaradt. 

És a jelen…
Intézményünk kezdetektől fogva rangos elis-

merést és tekintélyt szerzett községünkben. Szel-
lemi arculatát megőrző, magas követelményrend-
szert kialakító iskolánkban színvonalas fejlesztő 
tevékenységet végző pedagógusok dolgoznak. 
Munkájuk nyomán kiváló eredményeket érnek el 

diákjaink. Intézményünk neveltjei között vannak 
atomfizikusok, orvosok, mérnökök, ügyvédek, 
pedagógusok, csaknem minden szakma kiváló 

művelői. 
Arany János nevét 2004-ben vettük fel. A nagy író sze-

mélyiségéhez kötődő, igaz magyarságot sugárzó szellem az 
iskola munkájában nagy jelentőséggel bír, elemei sajátos ha-
gyományrendszerben is megragadhatók: Arany János napok, 
megemlékezések, vetélkedők, rendezvények stb. 

Az idők folyamán sajátos „aranyos” szellemet alakítottunk ki. 
Az Arany János-i szellem összetart, biztat és lelkesít. Iskolanév-
adónk nemes tanítását – Ember lenni mindig, minden körül-
ményben – múltunk értékeinek tiszteletével, megbecsülésével, 
a jelenbeli lehetőségek értelmes felhasználásával valósítjuk 
meg.  

Az oktató-nevelő munkát jól felszerelt környezetben bizto-
sítjuk. Iskolánkat a kiegyensúlyozottság, jó hangulat jellemzi. 
Fő célunk, hogy sokoldalú személyiséget fejlesszünk tanuló-
inkból. Ehhez keressük a legújabb tanítási modelleket.  

Különös figyelmet fordítunk a tehetséges tanulók képes-
ségeinek továbbfejlesztésére, valamint az idegen nyelv szín-
vonalas oktatására és az audiovizuális eszközök alkalmazásá-
ra. Számos járási, kerületi, országos, sőt nemzetközi helyezést 
könyvelhetünk el az anyanyelvi, természettudományi és föld-
rajzversenyeken. Évek óta iskolánk rendezi meg a Simonyi Zsig-
mond helyesírási verseny regionális fordulóját. 

Jó kapcsolatokat ápolunk a nyúli Pilinszky János Általános 
Iskolával, versenyeinkbe bekapcsolódnak a körzeti alapiskolák 
és a szomszédos járásban lévő laki alapiskola tanulói is. 

Hagyományőrzéssel formáljuk az iskola sajátos arculatát.  A 
„Szeretetdoboz” karácsonyi akciónkkal igyekszünk gyermeke-
inkbe segítőkészséget, együttérzést plántálni.  

Megfelelő környezetet biztosítunk a szabadidő helyes és 
hasznos eltöltésére. Idén felújítottuk a mazsorett csoport tevé-
kenységét is. 

Pedagóguskollektívánk ütőképes, kiváló csapat, mely szá-
mos pályázat megírásával és kivitelezésével teszi tartalmasab-
bá az iskolai munkát a tanulók, a szülők és önmagunk megelé-
gedésére.

Tóth Mária iskolaigazgató
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