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A szükség nagy úr,  
egyben nagy lehetőség is. 
A felvidéki magyar katolikus iskolák 

vezetőinek szakmai találkozóját 2015. 
december 4-én, Ipolyságon a szükség 
ihlette, és a sokoldalú együttműködés 
lehetősége jellemezte. 

Felvidéken a 2015/2016-os tanévben 
11 magyar katolikus alapítású iskola mű-
ködik. Ezen intézményeket a katolikus 
egyház 1992-től fokozatosan alapította. 
Ma a magyar tanítási nyelvű katolikus 
alapítású intézmények: 2 óvoda, 5 álta-
lános iskola és 4 iskolaközpont (óvoda, 
alapiskola és gimnázium egyben) szét-
szórtan helyezkednek el a nagyszombati, 
nyitrai, besztercebányai, rozsnyói, illetve 
kassai egyházmegyék területein. Ritka a 
találkozási lehetőség a közös feladatokat 
ellátó és küldetést végző intézmények 
számára. Felvállalt feladatokból pedig 
van bőven. A színvonalas oktatás bizto-
sításán, az épületek karbantartásán, az 

eszköztár kialakításán és bővítésén kívül 
a legfontosabb feladat mindannyiunk 
számára a magyar keresztény értelmiség 
nevelése. Az Istenbe vetett hit az alapja 
iskolai programjainknak. Itt vagyunk, 
jelen vagyunk! Keresztény közösségeink 
számára jelenlétünk lehetőség a meg-
erősödésre és a fejlődésre. A keresők 
számára pedig itt a járható út az igazság 
keresésére és a boldog élet kialakítására. 

Jelen lenni olykor nem könnyű fel-
adat. Ez derült ki ezen a pénteki talál-
kozón is, ahol 6 egyházi alapítású intéz-
mény igazgatója és igazgatóhelyettesei 
fejtették ki véleményüket, osztották meg 
tapasztalataikat. A találkozón részt vett 
a Marianum Egyházi Iskolaközpont 
igazgatója és helyettese Komáromból, 
a Nagyboldogasszony Egyházi Iskola-
központ vezetősége Gútáról, a Boldog 
Salkaházi Sára Magyar Tannyelvű Egy-
házi Óvoda, Alapiskola és Gimnázium 
vezetői Szepsiből, a Szent István Egyházi 
Alapiskola igazgatónője Szádudvarnok-

Megalakult a felvidéki magyar 
egyházi iskolák szakmai fóruma

Csakis a szervezett közösség válik alkotó erővé, kedves barátom! Az ember 
egymagában elvész, míg a közösségben minden törekvés megtalálja a maga he-
lyét, és együttesen hozzájárulnak minden egyén felemeléséhez, valamennyi kö-
zösség együttes tevékenysége pedig közelebb viszi az emberiséget Istenhez.

(Liviu Rebreanu)

ról, a Palásthy Pál Egyházi Alapiskola 
igazgatóhelyettese Palástról, valamint az 
Ipolysági Fegyverneki Ferenc Közös Igaz-
gatású Katolikus Iskola vezetői.

A személyes bemutatkozásokat az 
intézmények rövid bemutatása követte. 
Természetesen a találkozásnak otthont 
adó Ipolysági Fegyverneki Ferenc Egy-
házi Iskola mindennapjaiba személyesen 
is betekinthettünk. Megtapasztaltuk az 
iskolaközpont varázsát az óvodától az 
alapiskolán át a gimnáziumig. Óriási le-
hetőség ez a gyermekek nevelésében, 
oktatásában. Ízelítőt kaptunk a tábla-
gépek használatáról az oktatásban, va-
lamint a Vernier típusú mérőműszerek 
használatáról a laboratóriumi gyakorla-
tok során – élő keresztmetszetként a mai 
modern egyházi iskolákról.

A szakmai találkozó egyik fontos 
pontjaként megalakult a felvidéki ma-
gyar egyházi iskolák szakmai fóruma. 
A fórum megvitatta az iskolai törvények 
hatását az egyházi intézményekre. Keres-
te azokat az együttműködési pontokat, 
ahol együtt–egymásért dolgozhatunk. 
Megegyezés született a fórum küldeté-
séről, feladatairól. A résztvevők konkrét 
együttműködésekről, további szakmai 
találkozókról is döntöttek.

Decsi Katalin
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Adventi gondolatok  
egy osztályteremből kipillantva…

December van… Kinézek az osztályom abla-
kán: kopár feketeséget, az orruk hegyéig a kabát-
jukba burkolózó, siető embereket látok… Vajon 
az idén sem lesz fehér karácsony? Erről viszont 
rögtön eszembe jut: hiszen így is katasztrofális a 
közlekedés… 

December van… „A téma az utcán hever!” „Hát akkor hajoljunk le 
érte!” – ahogy a mondás ajánlja. A tanár pedig lehajolna, olyan szívesen 
írna arról, hogy mézeskalács és karácsonyi aprósütemény sütögetése 
közben békés, boldog, nyugalmas adventi várakozást és ünnepet kí-
ván mindenkinek. Aztán félig lehajolva eszébe jut, hogy holnap a diá-
kok Budapestre mennek, holnapután lesz az országos irodalmi verseny 
utolsó fordulója, egész héten zajlanak a nyelvi versenyek az iskolában, 
jövő héten meg kell íratni az helyesírási verseny iskolai fordulóját. Egy 
tehetséges diákja szombaton saját alkotásait adja elő egy rendezvé-
nyen, a fiúk kosárlabdázni mennek, tegnap 12 pluszjegyet kellett ven-
ni a megrendelt bérletekhez a komáromi színházba, ma magyarorszá-
gi művészek szórakoztatták a kisdiákokat és egy festőművész tartott 
rendhagyó órákat… Ja, és meg kell íratni a félévi dolgozatokat… Egek, 
két hét sincs hátra a karácsonyi szünetig, amely az idén jó hosszú lesz, 
és ha januárban újra visszaülünk az iskolapadba, nyakunkon a félév! És 
különben is: mindjárt itt az érettségi. Gyakorolni kellene az érettségi 
teszteket… Kényelmetlen ez a félig meghajlott derék! Most akkor ha-
joljunk le, vagy egyenesedjünk ki? De a karácsonyra készülődve, az év 
végi szilveszteri fogadalmakat már fogalmazva talán alkalmunk nyílik 
a tanév mögöttünk hagyott időszakának összegzésére is… 

Szerencsém volt az utóbbi hónapokban tanárként! – állapítom 
meg az adventi összegzés kapcsán. Rengeteg tehetséges, szorgalmas 
és ambiciózus diákkal találkoztam iskolán belül és kívül versenyeken, 
rendezvényeken, mögöttük a szerényen háttérbe húzódó felkészí-
tő tanáraikkal, akik, amikor a tanítványaik sikeréhez gratuláltunk, azt 
mondták: ne nekünk, hanem a diáknak! Volt köztük nyugdíjas tanító 
néni, aki ingyen foglalkozik a tehetséges szavalókkal, és úgy csillog az 
arca, amikor a diákját hallgatja, mint lelkes, kezdő pedagógus korá-
ban! Olyan tanárnővel is találkoztam, aki évek óta hozza a tanítványait 
a versenyekre, akkor is, ha egyesek ritkán kerülnek a dobogó közelébe. 
Beszélgettem diákkal, aki elmondta, hogy több alkalommal ajánlot-
ták neki tapintatosan a zsűri tagjai, hogy hagyjon fel a szavalással, ő 
viszont rendületlenül folytatja a verstanulást, mivel élvezi, örömmel 
tölti el, és a tanára ebben maximálisan támogatja, segíti. És hallottam 
értékelni zsűrielnököt, aki elmondta, hogy évek óta hallgatja azon 
a versenyen a diákok előadásait, néhány szavaló a szeme előtt vált 
kisgyerekből ifjúvá, és látja, mennyit fejlődtek fellépésben, magabiz-
tosságban, beszédtechnikában. És ez a lényeg! Nem lesz minden ki-
váló szavalóból színész, biológiaolimpián jól szereplő diákból orvos, 
történelemversenyen remeklőből jogász… Meg szoktam kérdezni 
a megmérettetésekről lógó orral, kicsit csalódottan hazatérő diákja-
imtól: élveztétek a versenyt, jól éreztétek magatokat? Ha lelkes „igen” 
a válasz, akkor nem tartom elfecsérelt időnek a felkészüléssel töltött 
órákat. Ez a mag majd később csírázik ki, de biztosan szárba szökken 
– jut eszembe, milyen szépen előadta és értelmezte irodalomórán egy 
ügyes diákom a magvetőről szóló példázatot!

Egy Konfucius-gondolatot idéztünk történelemórán: „Ha olyan 
foglalkozást választasz, amelyet szeretsz, akkor egy napot sem kell 
dolgoznod életed során.” Az említett pedagógusok szerintem tudják, 
érzik ennek a mondatnak az igazságértékét. És hiszek abban, hogy az 
ilyen tanárok diákjai évtizedek múltán ugyanezt mondhatják el majd 
magukról. Amikor pedig idáig jutok az adventi gondolataim soka-
ságában, szerintem felesleges is tovább folytatnom: bekapcsolom a 
Ghymes együttes karácsonyi albumát, és megkeresem a mézeskalács-
formákat! 

Szép ünnepet és sikeres, boldog új évet kívánok minden kedves 
Olvasónak!

Kulcsár Mónika
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Negyed évszázad
Alapításának negyedévszázados jubileumát ünnepelte 2015. 

október 17-én a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.
A Komáromban megrendezett ünnepség a Felvidéki Ma-

gyar Pedagógusok Házában kezdődött, ahol átadásra került az 
épület új tízszobás, 22 férőhelyes emeleti szárnya. Jókai Tibor, 
az SZMPSZ elnöke beszédében kifejtette, hogy a Ház ezek után 
nemcsak a hazai magyar pedagógus közösséget fogja szolgál-
ni, hanem kapocsként összefogja a Kárpát-medence minden 
pedagógusát, s a jövőben otthont adhat továbbképzéseknek, 
táboroknak, konferenciáknak és egyéb rendezvényeknek. 
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykö-
vete nagyra értékelte az SZMPSZ eddigi érdemeit, s méltatta 
azokat az áldozatvállaló, példa értékű tevékenységet folytató, 
nemzetéhez hűséges személyiségeket, akik zálogai a magyar 
megmaradásnak a Kárpát-medencében, s továbbra is elkötele-
zettek az alkotás és a szolgálat iránt a köz javára.

Az ünnepélyes szalagátvágás és az új emeleti szárny meg-
tekintése után az ünneplő tömeg átvonult a Szövetség Tiszti 
Pavilonban található központi irodája elé, ahol emlékfa ülteté-
sére került sor. A Jókai Tibor elnök és Ádám Zita alelnök által 
elkezdett faültetésbe sok jelenlevő pedagógus is bekapcsoló-
dott, végül egy emléktáblát helyeztek el a fa tövében, amely az 
SZMPSZ munkájának töretlen folytonosságát és fényes jövőjét 
jelképezi.

A Selye János Egyetem konferenciaterme adott otthont az 
SZMPSZ ünnepi ülésének, melynek kezdetéig a folyamatosan 

érkező meghívott vendégek a Szövetség 25 éves tevékenységét 
bemutató filmet tekinthették meg. A rendezvényt több jelentős 
személyiség is megtisztelte jelenlétével: Czunyiné Bertalan Ju-
dit, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős 
államtitkára, Haraszti Attila, a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
főosztályvezető-helyettese, Szigeti László volt oktatási minisz-
ter, a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnöke és 
A. Szabó László oktatási-kulturális alelnök, a Most-Híd képvi-
seletében Vörös Péter és Érsek Árpád parlamenti képviselők, 
Görföl Jenő és Huszár László, a Csemadok képviselői, Jarábik 
Gabriella, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igazgatója, a 
Kárpát-medencei testvérszervezetek képviselői, valamint Knirs 
Imre, Révkomárom alpolgármestere.

Elsőként Jókai Tibor ünnepi köszöntője hangzott el, mely-
ben a Szövetség elnöke felidézte a múltat, a kezdeti nehézsé-
geket, amikor is közvetlenül a rendszerváltás után egy beme-
revedett gondolkodást kellett alapjaiban megreformálni, s egy 
új, kreativitáson alapuló, önmagáért felelős társadalmat felépí-
teni, hogy felelősségteljesen lehessen nevelni a jövőt formáló 
fiatal nemzedéket. A változások fokozatosan felpezsdítették 
a szakmai életet. A magyarországi pedagógiai minta nyomán 
Felvidéken is elindult a fejlesztés: megszülettek a nyári egye-
temek, sokasodtak az anyanyelvű tanulmányi versenyek, szak-
táborok és az emlékkonferenciák; tankönyvek jelentek meg; 
Rozsnyón létrejött a pedagógusok országos találkozója, s az 
országos tanévnyitó egy-egy vidék pedagógusainak és szülői-
nek találkozóhelye lett. Az elnök úr hangsúlyozta: A Szövetség 
legnagyobb értéke, hogy országos háló alakult ki, megismerte 

25 éves
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

n Jókai Tibor, a jelenlegi, mellette a volt elnökök: Pék László, Ádám Zita, Lovász Gabriella, Pukkai László,  
Sidó Árpád (édesapja, Sidó Zoltán elnök már nem érte meg az évfordulót ), Hecht Anna
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egymást a gömöri, a mátyusföldi, a bodrogközi és csallóközi 
pedagógus, s építő jellegű kapcsolatok alakultak ki közöttük. 
Az alkotó emberek táborát vonzotta – és vonzza a mai napig a 
Szövetség. A szakmai tervek megvalósításához pedig Magyar-
ország mindenkori oktatási tárcája, miniszterelnöksége és a 
közalapítványok nyújtották a támogatást, ők teremtették meg 
az anyagiakat a működésre, programokra, általuk vált valóság-
gá a megálmodott tervezet. Az SZMPSZ pedig élő kapcsolatai, 
tapasztalatai révén segítette a Kárpát-medencei szakmai szer-
vezeteket. Jókai Tibor végül leszögezte: A negyedszázad nagy 
út volt, egyedülálló szellemi teljesítmény, derék munka.

A meghívott vendégek közül elsőként Czunyiné Bertalan 
Judit köszöntötte a több száz jelenlevő pedagógust. Az állam-
titkár asszony hangsúlyozta, hogy a magyar népnek küldetése 
van Európában, s ezt bátran fel is kell vállalnunk, mert együtt 
erősek vagyunk, s ugyanakkor együtt vagyunk erősek. Ennek 
a szójátéknak sajátos jelentése van a magyarban: s ez adja az 
erőt a magyar identitás őrzéséhez, mely az SZMPSZ 25 évét is 
jellemzi. Egyben köszönetet mondott azért, hogy sokan mertek 
magyarnak lenni ott, ahol küldetésük, feladatuk volt, s kifejez-
te, hogy a mindenkori magyar kormánynak ezen törekvéseket 
maradéktalanul támogatnia kell. Végül az államtitkárság elis-
merő oklevelét adta át Jókai Tibornak, hitet, erőt és bátorságot 
kívánva a Szövetség további munkájához.

A Kárpát-medencei testvérszervezetek nevében Lászlófy 
Pál István, a Romániai Magyar Pedagógusszövetség tisztelet-
beli elnöke szólt a jelenlevőkhöz, kifejtve azokat az erényeket, 
melyekkel a ma pedagógusainak rendelkezniük kell.

A rövid zenés-dalos kultúrműsor után az ülés fénypontja-
ként került sor a díjátadásra. Az SZMPSZ Országos Elnöksége 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díjat adományo-
zott a Szövetség egykori elnökeinek, Pukkai Lászlónak, Lovász 
Gabriellának, Hecht Annának, Pék Lászlónak, Ádám Zitának 
és In memoriam Sidó Zoltánnak, aki helyett fia, Árpád vette át 

a díjat. A közönség állva, hosszasan tapsolva fejezte ki tisztele-
tét a volt elnökök áldozatkész munkája iránt.

Emlékéremben részesültek az SZMPSZ 13 területi vá-
lasztmányának elnökei, a támogató intézmények és magán-
személyek, a Kárpát-medencei testvérszervezetek, valamint 
emlékplakettet kaptak a Szövetséget támogató intézmények 
és 82 magánszemély, akik meghatározó egyéniségei voltak az 
SZMPSZ-nek az elmúlt 25 évben. Megható pillanata volt az 
ünnepségnek az In memoriam díjak átadása azon elhunyt pe-
dagógusoknak, akik sokat tettek a Szövetségért az eltelt negyed 
évszázad alatt.

A díjátadás közben Ádám Zita értékelte az eltelt 25 évet. Az 
alelnök asszony beszámolójának célja a kapott talentumokkal 
való elszámolás volt. Vajon a Szövetség megtett-e mindent az 
értékek megőrzéséért, átörökítéséért? Felsorolva a 25 év sok-
rétű tevékenységét mára bizonyossá vált, hogy az SZMPSZ jó 
úton van. Egy olyan úton, mely a jövőt szolgálja bátor, kitartó 
emberekkel egy nemes cél érdekében.

Pék László, az SZMPSZ egykori elnöke is hangsúlyozta a 
Szövetség eddigi munkájának értékeit, majd az ünnepi ülés zá-
rásaként Pukkai László, az SZMPSZ első elnöke adott útmu-
tatót a jövőre nézve – a magyarság erősítése szükséges annak 
érdekében, hogy továbbra is megőrizzük iskoláink színvonalát.

Az ünnepség Elek László katolikus esperes és Süll Tamás re-
formátus lelkész áldásával ért véget. Az ünnepi ülés magasztos 
hangulatához hozzájárult a Tóth Árpád karnagy által vezényelt 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos kórusa és a komá-
romi Művészeti Alapiskola pedagógusainak közreműködése – 
Záhorská Renáta szólóéneke és Prágay Marianna zongoraszó-
lója által; az ünnepélyességet tovább fokozta a fiatal tehetségek 
előadása – Melecsky Kristóf és Holocsy Zsóka Zsófia szavalata, 
valamint Bruszi Tamara szólóéneke is.

Lacza Aranka

n Az ünnepség magyarországi vendégei vendégei

n Az ünnepség magyarországi vendégei vendégei n Az ünnepség magyarországi vendégei vendégei

n A területi választmányok elnökei
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A fa: életerő
A Szlovákiai Magyar Pedagó-

gusok Szövetsége fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából emlékfát ül-
tet a Tiszti pavilon udvarán.

Hogy miért itt? Mert a Szö-
vetség megalakulása óta itt kapott 
helyet az elnöki, később központi 

iroda, az emeleti szárnyon, mondhatni spártai körülmények 
között. Mára kedvezően változott helyzet: a szomszédunkban 
működik a Comenius PI, az egyetem, a módszertani központ. 
Szeretnénk itt, a város szívében fát ültetni az elmúlt negyed-
század emlékére és a jövőnek egyaránt. S hogy miért éppen fát? 
Mert a friss rügyekkel, zsenge hajtásokkal, üde levelekkel ta-
vaszt köszöntő fák látványa életerőt áraszt. A virágba borult fák 
boldogságot sugároznak, jókedvre derítenek, hittel töltenek el, 
gazdag zöld lombkoronájuk nyugtatja, simogatja tekintetünket, 
nyáron hűs enyhet ad. A terméssel teli fák a természet éltető 
bőségét dicsérik, munkára serkentenek; ősszel is gyönyörköd-
tetnek: színpompás ruhát öltenek, mely festő ecsetjére kíván-
kozik, a hótakaró alatt pihenő fák békéről, csendről, a szeretet-
ről, az ünnep eljöveteléről mesélnek.

Még a kopár ágaikkal égre nyújtózó fáktól is van mit tanul-
nunk: a hideg, a fagy, a szürkeség soha nem állandó, csak át-
meneti. Okosan, türelmesen várni kell és erőt gyűjteni, mert 
előbb-utóbb megenyhül, és ránk nevet az első tavaszi napsü-
tés…

Hamvas Béla így fogalmaz: „Mára a paradicsomi Élet, a 
paradicsomi Lét egyedüli őrzőiként már csak a fák maradtak. 
Egyedül a fák. Melyek nemcsak kifejezik, hanem nemes és ősegy-
szerűséggel véghez is viszik az élet egyedüli célját: a fény felé tö-
rekvést. Még a legsötétebb korban is.” – Ezért ültetünk fát: hogy 
emlékeztessen bennünket és az utánunk jövőket: készen kell 
állnunk mindig, minden időben – célunk, dolgunk volt, van és 
lesz.

Tisztelettel megkérem Jókai Tibort, az SZMPSZ elnökét és 
Ádám Zita alelnököt, szimbolikusan fejezzék be az emlékfa ül-
tetését.

Vörös Mária 
Elhangzott 2015. október 17-én Komáromban,  
az SZMPSZ megalakulásának 25. évfordulóján 

n Emlékfa ültetése – Ádám Zita és Jókai Tibor

A mából születik 
a holnapi erő

Európa keleti fele a nemzeteket elválasztó gátak leomlásá-
nak, a határok megnyitásának felszabadító évfordulója jegyé-
ben élt. Németország újraegyesítésének felemelő érzése nekünk 
is üzenet volt: együtt, összefogással, nyitottan épülhet a közös 
Európa, megmaradhatnak a keresztény kultúrára épülő nyugati 
civilizáció hagyományai. 1990-ben a békés rendszerváltás ho-
zadéka alapértékeink, a működő demokrácia értékeinek meg-
teremtése volt. Az ember által jobbított világ igyekszik meg-
őrizni értékeit, még jobbá formálni azokat a „humánus” jelző 
tökéletesítésével. Évfordulókra emlékezünk, hogy az élmények, 
érzések megtartsanak bennünket közösségi embernek, egy-
másért felelősséget viselő polgárnak, európainak. Ünnepelünk 
valódi emberi örömökkel, mert ünnepelni kell: az ünnep fel-
emel, emlékeket idéz, összetart. Az ünnep egy civilizáció, egy 
kultúra, egy nemzet, egy csoport közös emlékezete. Az ünnep 
kovásza hagyományokat teremt.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége civil szakmai 
szervezet megalakulását csak az 1989–90-es évek fordulóján 
bekövetkezett változásokkal együtt, tágabb társadalmi össze-
függésekbe ágyazva lehet megérteni. 

Aki a fordulat felemelő, bátor cselekedeteinek nem volt ré-
szese, annak 1990 már történelem. Akik cselekvő résztvevői 
voltak az egyedülálló lehetőségek megélésének, azoknak élő 
történelem, hiszen alakítói voltak a történéseknek. Ők hitele-
sen tudják értékelni a fordulat által bekövetkezett vívmányokat. 
A  fiatal nemzedék mindezt készen kapta, beleszületett. Nem 
ismeri az új társadalom megteremtésének, alakításának fel-
emelő és megtartó élményét. Ezért húszévente átértékelődnek 
a történelmi narratívák. A honnan hová tartó út hozadékának 
felmérése, újraértékelése történik. Mert minden viszonylagos. 
A mai szabadság csak 1968 és 1989 történéseinek, történelem-
formáló pillanatainak, elszánt céljainak ismeretében és megta-
pasztalásával értelmezhető. S az a generáció tudja csak átlátni, 
összefüggésbe hozni a volt és a jelen életének eltéréseit, értéke-
it, és tudatosan feldolgozni az orwelli és a szabad világ, az ide-
ológia és szemlélet közötti különbségeket, amelyik felnőttként 
mindkét esemény részese volt. 

n Jókai Tibor
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Aki hatalmas tereket járt be, érezhette a szabadság mámo-
rát, ugyanakkor az elveszettséget is, mert a  szabadság meg-
éléséhez alkotó és bátor társak kellenek, ahogy a tettekhez is. 
A szabadság választása érintettség, felelősség és döntés kérdé-
se. A szabadság a szabad akarat felelőssége, amikor a felismert 
lehetőség és szükségszerű dolgok alapján, okos döntések révén 
választunk. 

Komárom szülötte, Jókai Mór így fogalmaz: 
„Hová repül a vadmadár, ha a szabad levegőt érzi szárnyai 

alatt? Jut-e eszébe, milyen fényes volt kalickája, milyen nyájasan 
hízelgett gazdája, milyen gazdagon táplálták, mint védve volt a 
hideg ellen, üldözők ellen, milyen szépen tanították énekelni? A 
vadmadár csak arra gondol, hogy elrepüljön. Künn meglehet, 
hogy széttépik, megfagy, talán nem is tudja már, hogyan lehet 
élelmét a földből kikeresni, de mégis elrepül.“

1989 késő őszén a  rendszerváltás viharának sodrába ke-
rültek Közép-Kelet-Európa nemzetei. 1990 januárjában a sza-
badság kultúrájára alapozva megalakult a  Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége azzal a  céllal, hogy amit elvettek 
a szellemet romboló, emberi tartást megtörő évtizedek, azt fel-
építse az a társadalmi szakmai csoport, amelyiknek felelőssége 
a  jövőt formáló emberek nevelése. Egy megcsontosodott, be-
merevedett gondolkodást kellett leépíteni, annak romjain egy 
kreatív, önmagáért felelős társadalmat felépíteni. Nem volt egy-
szerű dolog: a tét maga a jövő volt.

Olvasgatva az elmúlt 25 év történéseit megörökítő évköny-
veket, a  történelem a problémák halmazával szembesít. Most 
sem könnyebb, mint 1990-ben volt, de akkor az újrakezdés még 
valódi és hihető reményt adott a változásokra. A szlovákiai ma-
gyar iskolák mindig a többségi hatalom markának szorításában 
vergődtek, a rosszul értelmezett demokráciára hivatkozva. Mi-
niszterek jöttek, miniszterek mentek, rosszindulatú szakpoli-
tikai tevékenységük évtizedekre visszavetette a  szlovákiai pe-
dagógiai fejlesztéseket, gondolkodást. Mivel a szlovák kollégák 
csendben voltak, a fejlesztések hamvukba holtak.

A  politikai döntések következtében, a  magyarországi ha-
gyományok és a megújuló pedagógiai kultúra volt számunkra 
a minta, mert az európai gondolkodásnak és haladásnak felel-
tek meg. Ennek nyomvonalában megindult itthon is a felkészí-
tés, felkészülés, fejlesztés, felpezsdült a szakmai élet, építő tör-
ténések tették gazdagabbá a mindennapok munkáját.

Az önfejlesztő kedv magasra csapott. Mindezek az elkép-
zelések vállalkozó, kreatív, másképpen gondolkodó, fejlesztő, 
belsőleg motivált, magukon és a  helyzeten változtatni akaró 
kollégákkal találkoztak, akik a változás motorjai lettek. 

Megszülettek a  nyári egyetemek, Rozsnyón erőre kapott 
a pedagógusok országos találkozója, szaporodtak az anyanyel-
vű tanulmányi versenyek, szaktáborok, az országos tanévnyitó 
egy-egy vidék pedagógusainak és a szülőknek a találkozóhelye 
lett, az emlékkonferenciák a hagyományok őrzésének gondo-
latát karolták fel. Fejlesztő műhelyekben tankönyvek születtek, 
a  helyi értékek felkutatása reneszánszát éli. Ám a Szövetség 
legnagyobb értéke az volt, hogy segített országos hálót alakí-
tani, általa ismerte meg egymást az ungvidéki és bodrogközi, 
az abaúji, a gömöri, a nógrádi, a barsi, mátyusföldi, csallóközi 
pedagógus, épült a kapcsolat ember és ember között. Az alkotó 
emberek táborát vonzotta és vonzza ma is a Szövetség. 

A 20. évforduló kapcsán a felvidéki magyar pedagógusok 
is birtokba vehették szellemi lakhelyüket, a Felvidéki Magyar 
Pedagógusok Házát, amely a mai napon vált teljessé, részben 

pótolva a szlovákiai magyar pedagógusoknak az 1. köztársaság 
idején téglajegyekből épült Házát, amelyet a jogfosztottság ide-
jén elkobzott az arrogáns hatalom.

Szövetségünk célkitűzései megvalósításában soha nem a 
megfelelő alkalmakra várt, hiszen tudtuk, a „legjobb alkalom” 
soha nem fog elérkezni. Hozzákezdtünk hát ott, ahol éppen 
voltunk, és olyan eszközöket használtunk, amelyek a kezünkbe 
kerültek, hiszen a legjobb szerszámokat úgyis útközben lehet 
csak megtalálni. 

A szakmai tervek megvalósításához Magyarország minden-
kori oktatási tárcája, Miniszterelnöksége és a közalapítványok 
nyújtották a  támogatást, ők teremtették meg az anyagiakat 
a működésre és a programokra, általuk vált valósággá a meg-
álmodott tervezet. Szövetségünk élő kapcsolatai, tapasztalatai 
révén segítette a Kárpát-medencei szakmai szervezeteket.

„Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy 
honnan indultunk el.” 

Jókai Mór gondolatát idézve elmondhatjuk, hogy a 25 év 
alatt elvégzett munka csakis úgy vált lehetségessé, hogy a gene-
rációk egymás vállára állva segítették az egyént, a közösségeket 
a célok megvalósításában. A negyedszázad nagy út volt, egye-
dülálló szellemi teljesítmény, derék és férfimunka. Ennek az al-
kotó energiának a  25 éves megünneplésére hívtuk most meg 
Önöket, hogy emlékezzünk a régi időkre, tervezzük az eljöven-
dőt. Ezt a gondolatot legtömörebben az Ossian dalszövegének 
soraival és Victor Hugo szavaival tudom kifejezni:

„Mi vagyunk a Múlt és bennünk a Jövő…
A Mából születik a Holnapi erő…”
„…A végtelennek szüksége van arra, ami kimeríthetetlen.”

Jókai Tibor, elnök ünnepi beszéde 
(elhangzott a 25. évforduló ünnepén)

n Jubileumi torta

n Emlékéremn Kitűző



8 Pedagógusfórum  n   25 éves a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

A  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megala-
kulásának negyedszázados jubileumát ünnepeljük: értékel-
jünk, összegezzünk – így van ez rendjén! Hiszen a huszonöt 
év folyamán a  „Magyar tanító a Kárpátok alatt”-i lelkese-
dése lényegében megmaradt – annak ellenére, hogy társa-
dalmi megbecsülése sok-sok százalékkal a  természetes alá 
degradálódott.

Az igaz, hogy kerek évfordulók alkalmából ilyesmit nem 
illik mondani, viszont a realitások talaján nemcsak illik, de 
szükséges is megmaradnunk.

II. József, a felvilágosult, ha úgy tetszik liberális uralkodó 
jelszava volt: „Mindent a népért, semmit a nép által.” Nos, kis 
híján e 250 év előtti helyzetbe sodort bennünket a fogyasztói 
társadalom.

Szerencsénkre, mármint a szlovákiai magyarság szeren-
cséjére, történelemtanáraink helyesen magyarázzák a  II. 
józsefi elvet, amely általunk kiegészítve így hangzik: „Ne 
csak az emberekért (mármint a magyar emberekért), hanem 
az emberekkel együtt munkálkodjunk megmaradásunkért 
(mármint a  magyarság megmaradásáért).” Hogy ezt meg-
értettük, annak bizonyítéka a  számtalan színvonalas tudo-
mányos, kulturális és sporttevékenység, amelyet a SZMPSZ 
égisze alatt valósítanak meg pedagógusaink, tanítványaink; 
vagy a Csemadok, esetleg más csoportosulások irányítják az 
akciókat.

Az Új Szóban, a  pozsonyi tévé vagy rádió magyar 
adásaiban vagy a regionális sajtóban, esetleg más adásokban 
szem- és fültanúi lehetünk, lehettünk ezen eseményeknek.

A Mátyusföldi lexikon anyagának gyűjtése közben nem 
meglepő, hanem egyenesen megmagyarázhatatlan jelenség-
gel szembesültem: azokban a mátyusföldi községekben, ahol 
kimondottan gazdag magyar kulturális tevékenység tanúi le-
hetünk, évről évre csökken iskoláink tanulóinak létszáma. 
Lehetséges, hogy nem léptek túl a II. József bevezette gya-
korlaton?

Tudom, az okok elsősorban szociális forrásokra vezet-
hetők vissza, s  nem túlzás – bár történészeink, akik most 
hallgatják ezt az időhiány miatt nem alátámasztott eszme-
futtatást, nem biztos, hogy azonosulnak e nézettel – az ún. 
gyengéd forradalom után majdnem teljes mértékben olyan 
helyzetben vagyunk ma, mint az 1945 utáni dekrétumok 
idején. E kijelentések után egyesek pesszimizmussal vádol-
hatnak, pedig csak – ahogy már említettem – a realitások 
szintjén szeretnék megmaradni.

A kiút keresésekor – mert ugye ez a legnehezebb – nem 
akarom Önöket az ismert Széchenyi vagy Deák által han-
goztatott mondásokkal untatni, magyarságunkat megerősí-
tendő. Inkább a népi írók egyik legvitatottabb személyiségét, 
Féja Gézát idézném: „Ti mindig azon rágódtok, hogy ki ment 
meg minket: a német a töröktől, vagy a török a némettől, ho-
lott egyik sem akar megmenteni! Mikor ébredtek arra, hogy 
ki-ki csak magát mentheti meg!“ (Kuruc idők c. regénye)

Még egy megjegyzés: annak idején a nagy magyar pezs-
gés kezdetén a  Diószeg melletti Vincze-erdőben az akkor 
alakult három magyar párttal kötöttünk egy egyezséget: az 
oktatásügy szakmai kérdéseit a  SZMPSZ szakmai stábja, 
a politikai részt a pártok oldják meg. Hangsúlyoztuk: ha ez 
nem közösségi akarat eredménye, akkor társadalmi létünk 
területén ne várjunk előrehaladást. Kívánatos lenne, ha az 
elkövetkező 25 évben ennek a szellemében cselekednénk.

Befejezésül a  német filozófust, Immanuel Kantot idéz-
ném: „Cselekedj úgy, hogy az emberiséget mind saját szemé-
lyedben, mind mindenki más személyében mindig célnak, 
sosem pusztán eszköznek használd.“

 Kívánom, hogy a  SZMPSZ az elkövetkezendő ne-
gyedszázadban még gazdagabb tevékenységről tehessen ta-
núbizonyságot, megőrizvén iskoláink, tanulóink számát és 
színvonalát.

Pukkai László 
Elhangzott 2015. október 17-én Komáromban, 
az SZMPSZ megalakulásának 25. évfordulóján 

A kiút keresésekor…

n Pukkai László
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Tisztelt Vendégeink! 
Engedttessék meg nekem, hogy az elkövetkező percek-

ben azokhoz a pedagóguskollégákhoz szóljak, akik az elmúlt 
két és fél évtizedben a Pedagógusszövetség munkájából ön-
zetlenül vették ki részüket.  

Kedves Kollégák!
Amikor 1989. december 7-én, Galántán, az Anyanyelv 

hetének egyik rendezvényén Csoóri Sándorral, Dobos Lász-
lóval, Lőrincze Lajossal és Bodor Pállal a változások hevé-
ben álmokat szőttünk, s papírra vetettem a Csemadokhoz 
intézett nyílt felhívást egy pedagógusszervezet létrehozá-
sáról, nem gondoltam se én, se a rendezvényen jelenlevő 
pedagógustársaim, hogy elképzelésünk a többi régió peda-
gógusainak szándékával összhangban olyan gyorsan szárba 
szökken. A rendszerváltás bódító kábulatában nemzedé-
künk történelmi esélyt kapott arra, hogy új irányt szabjunk 
a 2. világháború éveiben megszakadt szlovenszkói magyar 
tanítók szakmai-közösségi igyekezetének. Most itt vagyunk, 
méltó helyen, felvidéki magyar egyetemünk dísztermében, 
hogy az alapítókkal és csatlakozó fiatalabb társainkkal kö-
zösen emlékezzünk a Pedagógusszövetség létrejöttének ne-
gyedszázados évfordulóján. 

Emlékeznünk kell az elődökre, azokra a szülőkre, akik a 
hontalanság évei után félelmet nem ismerve, konok hittel, 
példát mutatva újraindították a dél-szlovákiai magyar isko-
lákat, és mindazon bátrakra, akik magyar iskoláink védel-
mét a nehezebb időkben felvállalták. 

Szövetségünk kezdetektől fogva a minőségi anyanyelvi 
oktatás iránt kötelezte el magát. Önmagunk szakmai építke-
zésével kezdtük. A tanítókon, tanárokon, nevelőkön, az óvo-
dapedagógusokon keresztül a képzések, a diákversenyek, a 
rendezvények elsősorban a diákok, „a kiművelt emberfők” 
érdekében valósultak meg. Szervezeti kereteket hoztunk lét-
re, kapcsolati hálókat építettünk, szlovák kollégákkal egyez-
tettünk, bezárt iskolákat indítottunk újra. Tanácskoztunk 
minisztériumi munkatársakkal, főosztályvezetőkkel, állam-
titkárral, miniszterrel, olyanokkal is, akik a sorainkból ke-

rültek ki. Célokat fogalmaztunk meg, rendezvényeink során 
megismerkedtünk a régiók óvodáival, iskoláival, pedagógu-
saival, anyaországi szakemberekkel, támogatókkal és hatá-
ron túli sorstársainkkal, barátainkkal. 

Szervezetünk tevékenységére hatással volt az állam min-
denkori oktatási és kisebbségi politikája. Adódtak olyan 
időszakok, amikor javaslatokat tettünk, építő szakmai, 
módszertani munkát végezhettünk, de voltak olyan évek is, 
amikor szükségét éreztük a megszólalásnak, a vélemény-
nyilvánításnak. Ha kellett, csatasorba állva tiltakoztunk, ha-
dakoztunk, ellenszegültünk. Tettük a dolgunkat elhivatott-
ságból, önzetlenségből. Feladatokat oldottunk meg kitartó 
szívóssággal, felelősséggel, ötletesen, ki-ki felkészültsége, 
képességei, vérmérséklete szerint. A siker doppingolt, a ku-
darc elkeserített bennünket.

Mára kiderült, hogy mindeközben – a szakmai kapcso-
latokon túl – barátságok köttettek, az eredmények mellett 
szép emlékeink sora is gyarapodott. Volt, amikor örömmel 
és jóérzéssel segítettük egymást, s volt, amikor kellő alázat-
tal viseltettünk egymás iránt. Volt, amikor kemény vitákba 
bonyolódtunk, s volt, amikor meggondolatlanul sebeket 
ejtettünk egymáson. Voltak, akik kitartottak, olyanok, akik 
az oktatás egyéb területeibe kóstoltak bele, vagy más utakat 
próbáltak ki, s vannak, akikre már csak a temetők csendjé-
ben találunk rá. Olyan életszagú minden, ami velünk történt 
ez alatt a negyedszázad alatt!

Köszönöm mindnyájatoknak a lehetőséget, hogy több 
mint egy évtizeden át, a Szövetség vezetőjeként veletek kö-
zösen végezhettem munkámat. Alakuló, első közgyűlésünk 
mottóját, a Sütő András írásából vett félmondatot hittel vál-
laltam fel tevékenységem során: „Jövőnk oda van letéve az 
iskola falai közé”. Köszönöm nektek, akik résztvevői vagytok 
a mai ünnepi rendezvénynek, s mindazoknak, akik áldozat-
kész tevékenységüket a Pedagógusszövetség keretei között 
ennek a nemes gondolatnak a szellemében végezték! 

Pék László 
Elhangzott 2015. október 17-én Komáromban, 
az SZMPSZ megalakulásának 25. évfordulóján 

„Jövőnk oda van letéve az iskola falai közé”

n Pék László
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 Az alkotó munka összegzése nem leltár, a cél a  kapott 
tálentummal való elszámolás a  feladattal megbízó közösség 
előtt, hogy az elmúlt 25 év alatt megtettünk-e mindazt a fej-
lődéséért, a  minőségért, az értékek, kultúránk megőrzéséért, 
amit erőnk, szívünk és akaratunk szerint meg kellett és meg 
lehetett tenni. Az alkotó munka gondolkodás: hogy  az elért 
eredményeket hogyan lehetne kamatoztatni, hogyan lehetne 
ésszerű tervezéssel vagy erős hittel hidakat építeni a tervek és 
az elérhetetlen közé az elkövetkező negyedszázadokra. Az el-
végzett munka lényege a jövőre való készülés, hiszen a folyama-
tosan változó globális faluban nem mérce az állandó, de érték 
az elvégzett feladat. 

„Az idő olyan, mintha dadogna az öröklét” (Umberto Eco). 
Vitám van vele, keresem a jelennek a régi beszámolók, érté-
kelések, élmények és emlékek megkopott üzeneteit, melyek 
megsegítenek munkámban. Könyvtárnyi anyag tolakszik elém 
embert próbáló feladatokról, tanulmányok és szösszenetek 
a gondolat születésének és kibontásának tettenéréseként – 
néhányuk halványan, másuk elevenen él az emlékezetben az 
érzések fosszíliájaként. Mert minden relatív: az idő, a hely, az 
adott körülmények és lehetőségek, az erőviszonyok, a cselek-
vőképes, feladatelkötelezett, fegyelmezett ember és akarata a 
kapcsolatok és hálózatok viszonylatában érthető és értelmez-
hető. Ezen vektorok mentén lehet végighaladni az idő határol-
ta célokon, feladatokon, az emberi teljesítőképesség mértékét 
belekalkulálva.

 „Az időben minden megmarad, de olyan színtelen lesz, mint 
azok a nagyon régi fényképek, melyeket még fémlemezre rögzí-
tettek. A fény, az idő lemossa a lemezről a vonások éles és jelleg-
zetes árnyalatait. Forgatni kell a képet, s a világítás bizonyos 
fénytörése szükséges hozzá, hogy a vak fémlemezen megismer-

jük azt, kinek arcvonásait egyszer magába szívta a tükörlap. Így 
halványodik el az időben minden emberi emlék. De egy napon 
fény hull valahonnan, s akkor megint látunk egy arcot” – mond-
ja Márai Sándor. 

Az ünneptől fényt kap az emlékezés, amikor erősebb fókusz 
alá kerülve megélesednek a már-már homályba veszett törté-
nések, üzenetek, találkozások, újra élni akarnak a megélt élmé-
nyek.

„Az emberi idő nem körben forog, hanem egyenes vonalban 
fut előre” (Milan Kundera), – hiszen „az időnek egyetlen oka 
van: minden nem történhet egyszerre” (Albert Einstein).

Az egész múlt kezeskedik a jövendő biztonságáért, ezért az 
emlékezés szükségszerű, és tanulságokat hordoz a gondolkodó 
számára. Az írott szöveg mellett a digitális fényképezőgépek 
megteremtették a lehetőségét annak, hogy felidézhessünk az 
elmúlt évek eseményeit, eredményeit, kedves pillanatait, me-
lyek közös cselekvésünk nyomán maradandó élményként rög-
zültek bennünk.

Egy kisebbségi létbe szorult nép életében embert próbáló 
idők vannak. Mindennap meg kell harcolnia anyanyelvében 
való megmaradásáért. Ez a küzdelem életformájává vált; kihe-
gyezett figyelemmel kell élnie, sorsa a vártán állás, az éberség. 

Anyanyelvünk, iskoláink, kultúránk, örökségünk őrzői és 
őrt állói vagyunk valamennyien, szellemi javaink számon tar-
tói, de jövőnk tervezői is. Az 1990-ben megalakult Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége ezekre a nagy horderejű fel-
adatokra vállalkozott.

Az alkotó ember keresi a feladatot, ám a feladat is ráta-
lál megvalósítójára. Mindkettő egymást feltételezi, és egy-
mást erősíti. 1990-ben a megváltozott politikai klíma rendre 

 A porszemtől a csillagokig

n Ádám Zita

„A világ, amit teremtünk,  
 gondolkodás eredménye.“ 

(A. Einstein)



1125 éves a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége  n  Pedagógusfórum 

ösztönözte a vitákat, útkereséseket, a közösségek visszanyúltak 
hagyományaikhoz, sorra nyíltak a kisiskolák (hogy mára elnép-
telenedjenek), megindult az önfejlesztés, tér, idő és erő ennek a 
szolgálatában állt. 

Az 1994–1998 közötti időszakban a hatalom a csírájában 
jelentkező demokratikus vívmányok kerékkötője, a kisebbség 
fejlődésének rosszindulatú blokkolója volt. Bojkottálta a törvé-
nyek érvényre jutását, megalázó kutatásokra szálltak ki tiszt-
viselői a magyar iskolákba. A kétnyelvű, ún. „alternatív iskola” 
koncepciója, az egynyelvű bizonyítványok időszaka határozott 
állásfoglalásra, kiállásra, polgári engedetlenségre késztette a 
szülőket, pedagógusokat, a szlovákiai magyarok ezreit. 

Az 1995-ben Komáromban megszervezett nagygyűlés 
résztvevői és szónokai Ahol a hatalomnak joga van, ott a jog-
nak nincs hatalma szövegszalag alatt mondták el tiltakozásuk 
jogos igazát, és üzentek a hatalomnak. 

1996 szeptemberében a kormány diszkriminatív oktatáspo-
litikája, az igazgatók sorozatos leváltása elleni tiltakozás jeléül 
országos méretű néma felvonulást szervezett Szövetségünk, 
szeptember 5-én polgári engedetlenség keretében a magyar is-
kolák tanulóinak 70%-a nem vett részt a tanításon. Az akkori 
hatalom nem szégyellte arrogáns viselkedését, kisebbségelle-
nes, alattomos tetteit annak ellenére sem, hogy a világ az ENSZ 
főbiztosa révén tájékozott volt a megfélemlítésekről. S ha azt 
gondoltuk, hogy nem lehet rosszabb, tévedtünk. 

Igaz, 1998 és 2006 között a jobboldali kormány politikája 
révén a nyugodt társadalmi légkör kedvezett az alkotásnak. 
„Megerősödött a reménykedésünk, hogy az oktatási rendszer 
változása bekövetkezik. Kibontakozhat a sokszínűség, erősöd-
het az intézmények önállóssága, felértékelődik a szakértelem, 
kiépülnek a magyar pedagógusokat is szolgáló szakmai hát-
térintézmények” – írta Pék László. Valóban megtörtént, amire 
vágytunk: az iskolák önkormányzati fenntartás alá kerültek, 
megszületett a normatív támogatási rendszer, demokratizálód-
tak az iskolatanácsok jogkörei, 2008-ban az új közoktatási tör-
vénnyel lehetőség nyílott az iskolák önálló arculatának, prog-
ramjainak megteremtésére, létrejött a Selye János Egyetem, a 
nyitrai felsőoktatási lehetőségek bővülésével új perspektívák 
nyíltak meg a magyar iskolát végzett fiatalok számára. 

Ám a nyílt légkör csalóka volt, mert a hatalom alattomossága, 
szakmai perspektívátlansága, ad hoc intézkedései az alkotást 
segítő nyugalom állandó zavarói voltak. Nem tudtuk elérni, 
hogy a szlovákiai magyar iskolák fejlesztését önálló szakmai 
háttérintézmény segítse. Ezért cselekvési programjainkban az 
oktatás önigazgatásának szorgalmazása mindennapi felada-
tunkká vált. Ám a mesterségesen emelt gátak a globális világ-
ban leomolnak, hogy teret adjanak az önmegvalósítás erőinek 
és elkötelezettjeinek.  

A  feladat: vállalás. Ilyenkor tettekre gondolj, ne szavakra. 
Ezt erősítik Márai Sándor szavai a feladatról: „Vigyázz arra, 
hogy ne mulaszd el a pillanatot, amely csak a te pillanatod, mű-
ved kivitelének végzetszerűen kijelölt időszaka. Kényelem, szösz-
mötölés, gyávaság, lustaság néha késleltetik feladatod kivitelét, 
noha szíved mélyén tudod jól, hogy az idő telítve van azzal, 
amit rajtad keresztül el akar mondani, s egy pillanatot sem mu-
laszthatsz, mert elmondja más helyetted, s nem úgy mondja el, 

ahogyan te jónak és igaznak hiszed. Tudományban, művészet-
ben, irodalomban, közéletben vannak ilyen sürgető pillanatok… 
Nemcsak műved van, az idő is van. S az időn belül meg van a te 
pillanatod, melyet nem szabad elmulasztani.”

A magyar iskola csak akkor lesz vonzó, ha hatékony és ered-
ményes minőségi nevelést biztosít, amely révén Európa okta-
tási intézményei, a  művelődés fellegvárai is elérhetőek. A 25 
év átgondolt szakmai fejlesztései megtalálták iskoláinkat, si-
keresen szólították meg a magyar pedagógusokat. Azonban az 
iskolai önigazgatás, a kétszintű tartalmi szabályozás kérdését 
politikai akarat nélkül lehetetlen megoldani. A közoktatást leg-
újabban szabályozó törvény a demokrácia gyakorlása ellenében 
hat az iskolatanácsok jogköreinek megnyirbálásával. A magyar 
kisiskolások esetében az írás–olvasás, két alapvető készség 
óraszámának alapos megnyirbálásával az anyanyelv elsorvasz-
tását, az analfabetizmus erősítését szorgalmazza a digitális 
Európa közepén, ezeréves kultúránk hátterében. Ha erőink ko-
ordinátáit továbbra sem az egységes gondolkodás szabja meg, 
melynek egyetlen célja a megmaradás, ha nem kultúránk, ha-
gyományaink mentén szervezzük életünket, a gyorsan változó, 
sokszínű világban a hettiták sorsa lesz osztályrészünk. 

„A nehézség, a szükségszerűség és az érték – három tartal-
milag összefüggő fogalom: csak az a nehéz, ami szükségszerű, 
csak az az értékes, aminek súlya van” (Kundera: A szabadság 
elviselhetetlen könnyűsége). Szinte közhelyszerű is lehetne 
a Kundera-idézet, ha nem lenne az emberi lét axiómája. Mind-
ezekhez az igény szükségszerűsége is jelentkezik, mert igény 
nélkül a mérték értéktelen. 

Ahogy minden munkának, úgy az SZMPSZ szakmai tevé-
kenységének az alapja is az együttműködés, amelyben ugyan-
akkor benne van az egyéni fejlődés lehetősége is, értékben és 
minőségben egyaránt. Minden az egyénen múlik: hogy gálya-
padból képes-e – Németh Lászlót idézve szabadon – laborató-
riumot csinálni, vagy egész életében a gályapad mellett szen-
ved, s vele együtt a tanítvány is. Ez a gondolkodás kezdetektől 
a  hiányzó tudás pótlásának fontosságát sürgette, cselekvési 
programmá lett, így az SZMPSZ a szakmai fejlesztések motor-
jává vált.

Egymást érték az oktató-nevelő munka minőségi javítását 
célzó szakmai beszélgetések, találkozások, tapasztalatcserék, 
tervek országos, regionális és helyi léptékben.

A számadás a múlt alapján történik, a jövő cselekedeteink-
ben van kódolva. Álljanak itt az elmúlt 25 év szakmai-szelle-
mi tevékenységének hozadékai, üzenetei, az állandó feladatok 
csomópontjai mentén, szem előtt tartva a célt és a feladatot: a 
fejlődést és a fejlesztést, a munkára való meghívást. 

Szervezetünk szakmai vállalásának gerincét a nyári egyete-
mek, a rozsnyói közoktatási konferencia, a helyi és regionális 
fejlesztések, a tehetséggondozás, az önerős intézményesülés 
alkotják; az országos tanévnyitó és az emlékkonferenciák az 
identitás erősítésének megnyilvánulásai. S mindezek króniká-
saként jöttek létre az évkönyvek, emlékkönyvek, a Pedagógus-
fórum folyóirat. 

1991 őszén Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Köztársaság ok-
tatási minisztere támogatásával a hazai pedagógushiány meg-
oldására körvonalazódott az ún. kihelyezett egyetemi-főiskolai 
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központok megszervezése. Ezek Komáromban és Kassán jöttek 
létre, továbbá lehetőség nyílt nyári szakmai továbbképzések 
szervezésére. Ennek következményeként a Kárpát-medencé-
ben elsőként Szövetségünk szervezte meg a nyári egyetemeink 
nyitányát 1992-ben Deákiban. Az első nyári egyetemen hat hét 
alatt hat szakmai csoport váltotta egymást, az elkövetkező évtől 
azonban a horizontális szervezést a programokban gazdagabb 
vertikális elv alapján szerveztük és szervezzük a programokat 
mind a mai napig. Így biztosított a generációk találkozása, a 
tapasztalatok átadása, a párbeszéd, a barátságok, a kapcsolatok 
kialakulásának mélysége.

Az ötévenként változó helyszínek lehetőséget adtak a kü-
lönböző régiókban a helyi csapatok helyzetbe hozására, a szer-
vezés és a megvalósítás közös feladatának ellátására.

Szövetségünk nyári egyetemei egyes évfolyamainak vas-
kos papírkötegeit lapozva csak a puszta tények, adatok, név-
sorok, statisztika, tartalom kerülnek elő; már a múlté a serény 
igyekezet, a lehetetlent felülíró lendület, a hangulat, a jóízű ne-
vetések, a jól végzett munka utáni mély sóhajok, az átgondolt 
és megfontolt mondatok, az elmélyedt tekintetek, a baráti kéz-
fogások, a Kárpát-medence pedagógusai egymásra találásának 
öröme. A múlté, de a jövőé is: hiszen ez az élmény és tapaszta-
lat lesz a rugója az elkövetkező feladatok megvalósításának. Az 
emlékek megkopnak, de az élmény alakítja személyiségünket, 
és meghatározza helyünket a világban, értékeinket személyes 
életünkben.

Az első nyári egyetem célja, mint ahogy az elkövetkezőké is, 
Pukkai László, az SZMPSZ első elnöke megfogalmazásában: „A 
szlovákiai magyar pedagógusok szakmai fejlődése, megismerte-
tése a szaktudományok legújabb eredményeivel, a szaktantár-
gyak módszertani újdonságaival”. 

Deáki (1992–1996) után Nagymegyer (1997–2001), majd 
Dunaszerdahely (2002–2006), közben Komárom, Kassa, majd 
egy történelembe illő folyamat következett Rimaszombatban, 
ahol tizenhárom éven keresztül folytatódott a nyári képzések 
sorozata. Komárom 2006-tól vette át a stafétabotot a szerve-
zésben, Kassa 2010-től. 2011-ben Rimaszombat és Kassa újító 
szándékkal egy-egy sikeres pedagógiai szabadegyetemet szer-
vezett. A hagyományos nyári egyetemek minőségét a névadók, 
Jókai Mór és II. Rákóczi Ferenc szelleme garantálja. Mindegyik 
év és helyszín nyári egyeteme sikertörténet, mert mindenhol 
tevékenységükben összehangolt, lelkes és odaadó csapatok 
szerveztek, irányítottak, figyeltek, mutatták be az egyetemes 
magyar kultúra emlékhelyeit, értékeit a gazdagodás reményé-
ben.

 A nyári egyetemek huszonhárom éve alatt a sokszínűség, a 
tematikai gazdagság, a szellemi építkezés volt a jellemző mind 
az előadókat, mind pedig a tartalmi kínálatot tekintve. Sok ha-
zai előadónknak a nyári egyetemek adták meg a kezdő lépése-
ket, indították el őket szakmai életútjukon.

Mindegyik nyári egyetem páratlan volt a maga nemében. Új 
képzések és akkreditált programok jelentek meg a művelődés 
fókuszában. A módszertani megközelítések a pedagógiai szem-
léletet gazdagították, melyek megtermékenyítően hatottak a 
regionális és helyi jellegű fejlesztésekre. 

Ezt erősítették a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek 
által szervezett nyári akadémiák, valamint a magyarországi, 
határon túli magyar pedagógusok részére szervezett nyári kép-
zések. 

Politikai kurzusok váltották egymást, sokszor erős nyomás 
nehezedett a magyar anyanyelvű iskolákra. A nyári egyetem 
hagyománya azonban erősödött, mert a szlovákiai magyar pe-
dagógus érezte az összetartozás erejét, az együttlétek, az együtt 
tanulás, az ünnepek felemelő, meleg érzését. S azt gondolta, így 
van ez jól: tartozni kell valahová.

1994 őszén, Rozsnyón vetődött fel a gondolat, hogy a 
Czabán Samu Pedagógiai és Kulturális Napok rendezvényso-
rozata alakuljon országos méretű pedagógustalálkozóvá, szer-
kezetét egy kétnapos közoktatási konferencia és az ünnepi est 
fogja össze, amelynek lényege a példaképpé vált pedagógusok 
köszöntése.

Az első években a Kárpát-medencei kisebbségi magyar 
oktatási autonómiatervezetekről esett szó, ezen belül az auto-
nóm iskolák létrehozásához vezető utak számbavétele alkotta a 
konferencia tartalmi vázát. A témák sorába bekerült a közokta-
tás önkormányzatok általi fenntartása (ami Szlovákiában csak 
2002. július 1-jével valósult meg), az iskola arculatának kiala-
kítása, a pedagógiai program és a minőségbiztosítás megter-
vezése, mint a minőségi iskola kritériumai, és még számtalan 
további fejlesztést megcélzó gondolat.

Az első konferencián kimondtuk, hogy számunkra 
létfontosságú az önkormányzati fenntartásra épülő intézményi 
autonómia, a szakmai szabadság, mert az autonóm rendszerű 
intézmény kompetenciáiban, döntéseiben önálló gondolko-
dásra késztet, önálló sorsintézést feltételez. Oktatáspolitikai és 
szakmai szempontokat mérlegelve az idő bennünket igazolt. 

A rozsnyói pedagógustalálkozók a kezdetektől meghatároz-
ták a szlovákiai magyar közoktatásról való tudatos gondolko-
dást, de a szlovákiai közoktatás egészére is hatást gyakoroltak. 
Jelentősége abban állt, hogy lehetőség nyílt a szlovákiai magyar 
oktatásügyben felmerült problémák kibeszélésére. Demokrati-
kus párbeszéd keretei között kerestük az előrevivő megoldá-
sokat a jövőre, a megmaradásra, az összefogásra, a fejlődésre, 
hogy a szlovákiai magyar Európában okos, értelmes polgárként 
teljesedjen ki, találja meg boldogulását.

A több mint két évtized alatt a rozsnyói konferenciákon 
hazai előadóinkon kívül neves magyarországi előadók tisztel-
ték meg a szlovákiai magyar pedagógusokat, példát adtak és 
példákat hoztak, hogyan lehet nagy szakmai felkészültséggel, 
alázattal, a feladathoz való elkötelezettséggel hatékony, sikeres, 
jó iskolát létrehozni és működtetni. Az évente megrendezett 
pedagógustalálkozók arra is alkalmat szolgáltak, hogy ünnepel-
jünk. Ünnepeljük a közösségek által kiemelt nagyszerű példa-
képeket, a Czabán Samu Díj, illetve a Felvidéki Magyar Peda-
gógus Díj kitüntetettjeit, az alkotó pedagógusokat, a tehetséges 
diákokat, hogy gyönyörködjünk a tanulmányi versenyek alap-
ján született gyermeki csodákban, örüljünk az okos, szép fiata-
lok országos és nemzetközi sikereinek, eredményeinek. 

A rozsnyói konferenciák új szemléletet hoztak a szlovákiai 
magyar közoktatásba. Fejlesztették a nevelők pedagógiai kul-
túráját, a közoktatásról mint rendszerről, a fejlesztések kap-
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csán az iskoláról mint szervezetről kezdődött el a párbeszéd, 
a szakmai irányításban is a rendszerszemlélet alapján indult 
meg a gondolkodás. Rozsnyónak köszönhető, hogy új fogal-
mak honosodtak meg a pedagógusok szakmai fogalomtárában. 
Egészséges vérátömlesztést kapott a szlovákiai magyar pedagó-
gustársadalom. A változás, a változtatás nyugtalansága és kívá-
natossága szállta meg az amúgy is kísérletező kedvű kollégákat. 
Rozsnyón mutatkoztak be az első pedagógiai programok, itt 
kerültek bemutatásra az alkotó pedagógusok pályamunkái, in-
nen indult útjára minden új szakmai hír, amely megmozgatta a 
nevelőtestületek alkotó fantáziáját. 

A nyári egyetemek és a rozsnyói gondolatok hívták életre az 
önálló fejlesztéseket.

Az országos és regionális jellegű szakmai műhelyek az alkotó 
pedagógusok szellemi termékeinek bölcsői. Ezek a műhelyek a 
helyi és regionális értékekre nevelést segítő könyvek, tantervek, 
módszertani kézikönyvek, fejlesztő pedagógiai képzések, szór-
ványprogram, a szlovák nyelv kommunikatív oktatását kidol-
gozó módszertani útmutatások, tankönyvek, munkafüzetek, a 
differenciálást segítő munkáltató füzetek, a digitális tananyag-
fejlesztés alkotó csapatainak termékei, ahogyan a különböző 
tematikájú akkreditált képzések tartalmi fejlesztése is egyedül-
álló szellemi termékeink. 

A magyar iskolát az különbözteti meg minden más iskolától, 
hogy fontos számára az anyanyelvre nevelés, a természettudo-
mányok művelődéstörténete, benne magyar művelői, kiválósá-
gai életének, életműveinek a felmutatása, a minta, a követendő 
példa diákok elé helyezése, illetve a helyi értékek beemelése a 
nevelés-oktatás folyamatába az önazonosságtudat kiművelése 
érdekében.

Az SZMPSZ civil szakmai szervezetként koordinálja a 
szlovákiai magyar közoktatásban résztvevő tanulók számára a 
különböző anyanyelvű tanulmányi versenyeket és műveltségi 
vetélkedőket. A cél elsősorban az, hogy a tanulmányi verse-
nyeken évente résztvevő több száz tanuló meg tudja mutatni 
magas tantárgyi tudását egészséges önbizalma erősítése érde-
kében, hogy bizonyítsa anyanyelve, nemzeti kultúrája, nemzeti 
közössége hagyományai iránti megbecsülését, szeretetét. Hogy 
a versenyekbe bekapcsolódó diák megmutassa felkészültségét 
a digitális írásbeliségből, miközben olyan, a használható tudást 
megjelenítő kompetenciákra tesz szert, mely kompetenciák a 
személyiségébe épülve felkészítik őt jövendő életpályájára, a 
munkavállalásra, az élethosszig tanulásra, a folyamatos önmű-
velődésre, a közösség szempontjából hasznos életvitelre. 

1996-tól indultak el Szövetségünk szervezésében a hazai 
anyanyelvi tanulmányi versenyek, a műveltségi vetélkedők, a 
saját fejlesztésű nyári tematikus táborok, melyek a tehetség-
gondozásnak, később a tehetségpontok működésének alapjai 
lettek. 

A tehetségkutatók egyetértenek abban, hogy a szellemi 
melegágy, a gyermeket biztató család és az általa képviselt ér-
tékek egy életre meghatározó útravalót adnak: biztatással ne-
velnek, határokat és szabályokat jelölnek ki: utakat, melyeken 
megközelítő biztonsággal lehet közlekedni. Az iskola ezt az 
értéket támogatja nevelési-oktatási programja megvalósításá-
val: megmutatja a fejlődés sokszínű útvonalát, meghívja arra 

növendékeit, támogatja őket fejlődésükben, személyiségük 
kibontakozásában. A versenyek hasznosulása a tehetségígé-
retek, a  tehetségek, a versenyeken résztvevő tanulók számára 
a  felkészülésben, a lehetőségben, a  tapasztalatszerzésben, an-
nak elemzésében, a kudarcokból való tanulásban van. Szövet-
ségünk fejlesztési szemléletét ez az elv vezérli. 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Programjá-
ban elkötelezett a nemzeti hagyományok őrzése, az anyanyel-
vi kultúra fejlesztése felé, és lehetőségeket biztosít mindezek 
egyéni és csoportos megéléséhez. 

E célok jegyében rendezte meg 2003-ban az SZMPSZ Ri-
maszombati Regionális Pedagógiai Központja az első emlék-
konferenciát Kassán, amely országossá nőtte ki magát s idén 
következik a 17., amelynek szervezését helyi csapatokkal kö-
zösen az SZMPSZ irányítja. A kulturális minisztérium által 
meghirdetett emlékévek, az önálló fejlesztések a tanári kon-
ferenciák folyamatosságát, a hagyományteremtést vitték előre 
tartalmukban és üzeneteikben.

A találkozások értékmérő és szemléletalakító mérföldkövek 
voltak, mert a művelődéstörténet nagy alakjainak életét és mun-
kásságát állították példaként az utókor számára. A konferenciák 
emlékezetesek maradnak, mivel méltó körülmények között zaj-
lottak. A tartalmukban hozzájuk kötődő tanulmányutak, tanul-
mánykötetek még kézzel foghatóbbá és személyesebbé tették az 
élményt, hogy az maradandó legyen, s legyen mihez nyúlni, ha 
elkopnak és elhalványodnak a szép, igaz és megerősítő szavak.

Önazonosságunk erősítését, erőink összefogását, nemzeti 
összetartozásunkat szimbolizálja a 2000 óta évenként megszer-
vezett országos tanévnyitó, amely a magyar iskolák és a magyar 
közösség számára meghatározó erkölcsi értékeket közvetít. 
Üzeneteiben hordozza nemzeti identitásunk tudatos vállalását, 
anyanyelvünk használatának jogosságát, a közös hagyományok 
erősítését, a kultúra, a közösségi érdekek és értékek mentén 
megtervezett építő élet alakítását. Hiszen Európának okos, ön-
tudatos, művelt polgárokra van szüksége, amilyen emberek az 
iskola falai között nevelődnek. Alkalmat ad, hogy megmutassa: 
az iskola kulturális és szellemi értékeket teremt, javakat, mely a 
közösség előbbre jutását hivatott szolgálni; ezért legyen fontos 
a művelődés és a műveltség, legyen fontos az egyéni és intéz-
ményi fejlődés és a fejlesztés, ebben álljon a közösség hősiessé-
ge. Az üzenetek megerősítik a szülőket, hogy bízzanak az iskola 
emberi, minőségi és szakmai hozzáértésében, és a kölcsönös 
bizalom vezesse együttműködésüket.

A pedagógusoknak szóló üzenet a változás, a minőség, az 
érték és a haladás szükségességét hangsúlyozza: hogy tervezze-
nek, művelődjenek, elsősorban önmaguktól követeljenek sokat, 
tevékenykedjenek a gyermekekért, legyenek következetesek, 
nyújtsanak életmintát az értelmiségi létre és értékeket az 
ifjúságnak. Segítsenek okosan a növendékek szellemi és emberi 
növekedésében, győzzenek meg a jóról, a szépről és az igaz-
ról, éljenek is e bölcsességek szerint, folytassanak párbeszédet 
a társadalmat alakítókkal a gyermek, a nemzeti közösség, a 
fenntartható, élhető élet és jövő érdekében.

A szülő, pedagógus, közösség példával elöl járva tegyen ar-
ról, hogy a tanulóifjúság belássa, hogy feladata a munka világá-
ba való minél alaposabb felkészülés, s hogy ebben a feladatában 
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az iskola segítsége vitathatatlan. Éppen ezért együtt, nem egy-
másnak feszülve kell a célnak megfelelni, a feladatra készülni.

A meghatározó pillérek sok más értéket foglalnak maguk-
ban, ám felsorolásuknak határt szab a türelmetlen idő. De az 
ünnepség minden résztvevője, a Szövetség minden tagja érzi: 
az elmondottakban ott van az ő munkája, ott van az ő alkotása. 
Mert nincs Szövetség, nincs fejlesztés, nincs megtett 25 év, al-
kotás a magyar iskola hétköznapi hősei nélkül. A Szövetség mi 
vagyunk, munkánk a jövőt szolgálja. 

Tisztelettel köszönöm minden kedves kollégáimnak, azok-
nak is, akik már elhívattak az égi katedrára, az SZMPSZ prog-
ramjaiba való bekapcsolódást, az alkotó és nemes munkát, az 
értékeink melletti határozott kiállást.

Köszönöm az anyaországnak az erkölcsi és anyagi támoga-
tást, amely segítette a szlovákiai magyar iskolákat, pedagógu-
sokat terveik megvalósításában. Köszönöm a 25 alkotó évet az 
utat meghatározó bátor kezdőknek, az elkötelezett folytatók-
nak és a tervező késő utódoknak.

„Nem akkor érsz célhoz, ha mindent kimerítettél, 
hanem, ha megtaláltad a kimeríthetetlent” 

(Hamvas Béla).

A 800. generáció még nem fejezte be küldetését. Jobbnak, 
profibbnak kell lennünk hagyományainkat és kulturális értéke-
inket megőrizve, ha anyanyelvünkben meg akarunk maradni 
egy többségi államban Európa szívében.

Úton vagyunk.
Az út a kellő akarattal, hűséggel, kitartással bíró emberek 

lehetősége. Az út a haladás, a változás, a megismerés lehetősé-
ge. Az úton haladni kell, máskülönben értelmét veszti a távlat. 
Az út a bátraké.

A civilség stratégialátás, tervezés, programalkotás, meghí-
vás az újra, a megismerés mámorító érzésére.

Nincs más motiváció, csak a nehézség feletti győzelem, ön-
magunk lustaságának legyőzése, a lehetőség teremtette alkotás 
és az annak eredménye fölötti öröm.

Az SZMPSZ lehetőség a változásokhoz való igazodás-
ban, lehetőség az önmegvalósításra, lehetőség a közösségi 
elképzelések, stratégiák megalkotására. A Szövetség az út, ame-
lyen járni kell, különben önmagába tér vissza, és elveszti eredeti 
küldetését. 25 év után elmondható, hogy az ösvényből valódi 
makadámút lett a közösség összefogásának eredményeként, 
biztos közlekedési vonal, amely kibírta a terhelést.

A tervezést és a távlatokban való gondolkodást tekintve ez 
az út, a lehetőség szempontjából ez az a pálya, ahol játszani 
lehet helyi, országos és nemzetközi mérkőzéseket. A lehetőség 
megteremtése a szervezők feladata, ahogy annak meghatáro-
zása is, hogy milyen tervekben, hatósugárban, milyen jövőben 
gondolkodunk. 

A nem sémákban és szokványosan gondolkodó emberek vi-
szik előre a társadalmat, taposnak ösvényt az őket követőknek. 
Az út kijelölése, a cél megfogalmazása, a feladat megszervezé-

se: az út kitaposása nem mindennapi feladat. Először is, fel kell 
tárni a célt, amely társadalmi értéket teremt. A cél ismerete az 
érték és igényesség ismerete.

„És neveld lelked kérlelhetetlen igényérzetre – mondja Má-
rai. – Ez a legfontosabb. A tömegek világa csak mohó, de nem 
igényes. Te maradj mértéktartó és igényes. … Egy kultúra nem-
csak akkor pusztul el, ha Athén és Róma finom terein megje-
lennek csatabárddal a barbárok, hanem elpusztul akkor is, ha 
ugyanezek a barbárok megjelennek egy kultúra közterein, és 
igény nélkül nagy keresletet, kínálatot és árucserét bonyolítanak 
le. Te válogass. … szigorúan és könyörtelenül. Nem lehetsz elég 
igényes erkölcsiekben, szellemiekben. Nem mondhatod elég kö-
vetkezetesen: ez nemes, ez talmi, ez érték, ez vacak. Ez a dolgod, 
ha ember vagy, s meg akarod tartani ezt a rangot.” 

A választás a szabadság kultúrája. A választás az érték mé-
rője az igény az idő függvényében, ahogy Umberto Eco fogal-
maz:

„Legyen egy bankszámlád, ahol minden reggel 86 400 
forint kerül a számládra! 
Ez nem marad meg a holnapi napra. Minden este 
lenullázódik, akármennyit is használsz fel a nap 
folyamán.
Hát akkor mit lehet tenni? 
Természetesen használd fel MINDET!
Mindannyiunknak van egy ilyen bankja. Ez az IDŐ. 
Minden reggel 86 400 másodperccel gazdagabbak 
vagyunk. 
Minden este lenullázódik, elvész, akármennyit is 
használtunk fel céljaink eléréséhez. 
Soha nem marad egyensúlyban. Soha nem lesz több, 
egy másodperccel sem. 
Minden új nap új számlát nyit nekünk, és minden este 
felégeti a maradékot. 
Ha elmulasztod felhasználni, az aznapi betéted értéke 
elveszik. Soha nem kapod vissza. Nem íródik jóvá 
másnap. 
A jelenben kell élned, a mai betétet használva. 
Befektetni, hogy a lehető legtöbbet tudj vásárolni.
...

És emlékezz, hogy az idő senkire sem vár.

A Tegnap történelem. 
A Holnap rejtelem. 
A Ma ajándék.
Gondolkodj el: hogyan töltötted a mai napot?”

Ne feledd: a jövő elszámoltat. Az vagy, amit teszel. Legyen 
tiszta a lelkiismereted! 

Ádám Zita
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Köszönöm Fekete Irénnek, a Terü-
leti Választmány elnökének megtisz-
telő felkérését, hogy osszam meg gon-
dolataimat a tisztelt hallgatósággal a 
Pedagógusszövetség megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából, Komárom-
ban tartandó ünnepi Területi Választ-
mányi ülésen.

A felkérés utáni első gondolatom 
az 1990. január 13-án, Nyitrán tartott, 
sohasem feledhető alakuló gyűlésre té-
vedt. Idén március végén, a Felvidéki 
Magyar Pedagógus Díj átvétele utáni 
beszédemben a Szövetséget egy fészek-
hez hasonlítottam, amibe a megalaku-
lása óta tartozni nagyszerű érzés, amit 
megsokszoroz a volt tanárok, hallgató-
társak és volt tanítványok – immáron 
kollégák – e fészekben való itt látása, 
s annak tudata, hogy van, aki a lángot 
továbbviszi. A nyitrai felbuzdulás és 
lelkesedés energiatartaléka, úgy érzem, 
sokunkban még mindig nem merült ki.  

A második gondolatom, hogy mit 
adott nekem, mit adtam én a Szövet-
ségnek – kiterjesztve:

„Mit adott nekünk – mit adtunk 
mi a Szövetségnek?” 

Amit nekem adott, azt kínál-
ta mindenkinek – csak sajnos szép 
számmal vannak olyanok, akiknek a 
kreditpontszerzésig hiába kínálta.

Adta a találkozások örömét, a sok-
rétű továbbképzések, a húszéves Ko-
máromi Pedagógiai Napok és a nyári 
egyetemek révén a mindenkori szak-
mai önszintentartást, a korszerű el-
méleti és szakmódszertani megújulás 
lehetőségét. S ha úgy hozta a politika 
alakulása, az összefogást és kiállást is-
koláink, az anyanyelven való oktatás 
megvédése és megtartása érdekében.

Adta a szakmai társulásokat, a ta-
nulmányi versenyeket, a Pedagógusfó-
rum c. lapot, a Comenius Pedagógiai 
Intézetet, a felvidéki magyar iskolák 
országos tanévnyitó ünnepségét.

Adta a nagynevű előadók sokrétű 
világlátásának megismerését.

Adta a Kárpát-medencében élő ma-
gyar pedagógusokkal való személyes 
kapcsolatok lehetőségét és élményét, a 
Kárpát-hazát megismertető közös ta-
nulmányutakat.

Mindezeket alapul véve bátorkod-
tam a felvidéki magyar iskolába szó-
ló, általam megfogalmazott és Gútán 
elhangzott idei Üzenetben pedagó-
gus társaimat „szívtanárnak”, és nem 
„zsebtanárnak” jellemezni, és Németh 
László szavaival különbnek tekinteni.

Hogy egyen-egyenként mit adtunk, 
azt mindenki maga tudja, de bizonyára 
senki sem készít erről leltárt, és nem 
akar vele hivalkodni – mint ahogy én 
sem teszem. Az ember nem dicsekszik 
azzal, amivel a szeretteit, a barátait, az 
egyházát vagy éppen a Szövetséget tá-
mogatja. Ellenben olyan érzésem van, 
hogy adósa vagyok ennek a fészeknek, 
s ameddig nagyon sokan így érezzük, 
és törlesztgetjük ezt az adósságot, ad-
dig élni fog a Szövetség, éveket nem 
említve, mert nincs jogom számbeli-
évekbeli határt szabni az Úristen Szö-
vetségünket éltető kegyelmének. 

Bizalommal tekintek a jövőbe, mert 
a Szövetség eddigi és mostani vezetése 
mindig fogékony volt az új dolgokra, 
mert a korszerű pedagógiai eredmé-
nyeket kínálta és kínálja példamutató-
an, mert helyünket volt tanítványaink 
veszik át.

Nekik azt kívánom, hogy akkor, 
amikor ők adják át a stafétabotot, ve-
lem, velünk együtt idézhessék E. He-
mingway szavait visszatekintve az 
eltelt évekre: „Elmúlt, mint száz más 
pillanat, ám múlhatatlan mégis, mert 
szívek őrzik, nem szavak.” 

Kalácska József 
elhangzott 2015. november 11-én  

a Komáromi TV ünnepi ülésén 

Visszanézés – előretekintés

n Kalácska József

Füle Lajos:

Pedagógus

Én nem tudom, milyen erő kell
hozzá, de több kell az enyémnél.

Olykor el-eltűnődöm én is,
mit is jelent húsz-harminc szempár

fénylő tükörtermében élni,
hol éle van minden igének,

árnyéka van minden hibának,
hol húsz-harminc sötétkamrában

hívják elő folyton a percek
éles, kemény, hiteles képét.

Könnyű nekünk beszélni ezt-azt,
nagy szavakkal egymást dobálni,

de ő, kinek minden szavával
megannyi kis magnetofon zeng

tele otthont, utcát, jövőt, ő
felelősség nehéz vasával

vértezve jár, s - bár tán nem érzi -
hétköznapok nagy hőse köztünk,
szebb holnapok jobb emberéért
titkon vívott nehéz csatáknak

ismeretlen, hős katonája!

Mikor fogunk szobrot emelni,
s fogunk-e hát neked, magunkban,

„LÉLEK SZOBRÁSZA”:
PEDAGÓGUS?!

n Comenius, az anyanyelvre nevelés 
példaképe
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Isten, áldd meg a magyart! – E cso-
dálatos erejű szavak minden egészséges 
identitású magyar ember lelkébe mélyen 
beivódtak, s onnan kiirthatatlanok… 
Kölcsey Ferenc Himnuszának hatalma 
van, üzenete a jelenkor számára ugyan-
olyan fontos, mint írója korában, a 19. 
században. Ennek az értékálló üzenetnek 
adott méltó fórumot az SZMPSZ által 
2015. november 21-én, Nagykaposon 
megrendezett Kölcsey Ferenc Tanári 
Emlékkonferencia, mellyel a költő szüle-
tésének 225. évfordulójára emlékeztek a 
résztvevő pedagógusok.

Az Ung-vidék központjában, a Refor-
mátus Ifjúsági Központ konferenciater-
mében megtartott rendezvényre mint-
egy 80 magyar és történelem szakos, 
valamint a magyar művelődéstörténet 
iránt érdeklődő tanár és tanító érkezett a 
Felvidék különböző régióiból. 

A konferenciát Jókai Tibor, a Pedagó-
gusszövetség elnöke nyitotta meg, tisz-
telegve nemzeti imánk írójának nagy-

Tanári emlékkonferencia Nagykaposon

sága előtt, majd a szakmai tanácskozást 
Jánosi Zoltán, a Nyíregyházi Főiskola 
irodalomtörténésze, a Kölcsey Ferenc 
Társaság elnöke kezdte meg. Előadásá-
ban a sokoldalúan tehetséges, és a maga 
korában nagyot alkotó Kölcseyt mutatta 
be, akinek életében a haza volt a legfon-
tosabb fogalom. A költő a haza látomását 
vetítette előre a magyar nemzet és Euró-
pa kapcsolata tükrében. A négy szócska: 
„A haza minden előtt!” magába sűrítette 
Kölcsey üzenetét a jövő számára.

Csorba Sándor, a  Nyíregyházi Egye-
tem nyugalmazott tanára Köl csey 
Ferenc egyes életszakaszainak maga-
tartásformáit elemezte, rámutatva arra, 
hogy a költő életében a haza mindennél 
előbbre való volt. Már diákként is a tö-
kéletességre törekedett, majd felnőve, 
Szatmár megye követeként, elkötelezett-
ségéhez híven próbálta megvalósítani ki-
tűzött céljait.

Gyapay László, a Miskolci Egyetem 
tanszékvezető docense a Kölcsey prózá-

jában fellelhető értékrend artikulálásával 
foglalkozott. Kölcsey szkepsziseit tárta 
a hallgatóság elé, s a költő kritikáiban 
használt feltételes mód vizsgálata nyo-
mán tárta fel annak hatását kételyeinek 
legyőzésére.

Takács Péter történész, az MTA dok-
tora négy Kölcsey-verssel kapcsolatos 
gondolatait fejtette ki előadásában. A 
Himnusz, a Vanitatum vanitas, a Zrí-
nyi dala és a Zrínyi második éneke című 
versek értékelésében a költő számára 
oly fontos politikai, kulturális és emberi 
tényezőket vette számba, s rávilágított 
az e művekben fellelhető eszményi 
viselkedésformákra, az emberkeresésre 
és a pesszimista hangulatra egyaránt.

A konferencia résztvevői ezután 
egy különleges filmet tekinthettek meg, 
melyben Kántor István filmrendező Köl-
csey Himnuszát dolgozta fel látványos és 
egyben szívhez szóló, megható képek-
ben.

n A konferencia résztvevői Kölcsey sírja előtt
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A magyar próza klasszikus remekmű-
vét, a Parainesist vette górcső alá Tamás 
Ferenc, a budapesti Szilágyi Erzsébet 
Gimnázium tanára azzal a céllal, hogy 
bemutassa a jelenlévőknek, hogyan is 
lehet a mai ifjúság elé tárni Kölcsey ma-
gasztos gondolatait, és az életre nevelő 
bölcs meglátásait. Az 1837-ben született 
végrendeletnek 10 pontban összefoglalt 
üzenete van Kölcsey Kálmán, a költő 
unokaöccse számára, ám a mű máig idő-
szerű gondolatokat tartalmaz. Az igaz 
emberi értékek – a szív és lélek tiszta-
sága, a kötelességtudat – meghatározó-
ak lehetnek a jelenkor fiataljai számára 
is, hogy kiemelkedjenek a tömegből, és 
nagy tetteket hajtassanak végre.

Schafferné Varga Judit, a Budaörsi 
Illyés Gyula Gimnázium tanára a Köl-
csey életmű tanításának módszertani 
kérdéseivel foglalkozott, mivel a tanárok 
legnehezebb feladata a költő klasszicista 
nyelvezetének megfelelő, értékeket meg-
őrző közvetítése a diákok felé. A Huszt 
című epigramma tanításán keresztül 
gyakorlati útmutatókkal látta el a magyar 
szakos pedagógusokat. Az eredeti vers 
szövegének mai köznyelvre fordításával, 
a mű kortárs szerzőktől származó válto-
zataival, drámapedagógiai eszközökkel 
és a kreatív szövegalkotási játékok segít-
ségével a mai fiatalok számára is élveze-
tessé és érthetővé tehető Kölcsey Ferenc 
19. századi világa és gondolkodása. 

Kasztovszky László, a Kölcsey 
Társaság titkára intézményük 
hagyományőrző szerepéről beszélt. Az 
1989-ben létrejött szervezet feladatai 
közé tartozik többek között a Kölcsey-
életmű ápolása és további feltárása, a 
Kölcsey-emlékhelyek gondozása, kiad-
ványok szerkesztése s a nagy költőhöz 
kötődő rendezvények szervezése. Renge-
teg felelősségteljes munka, melyet a tár-
saság tagjai önzetlenül, Kölcsey Ferenc 
szellemi nagyságának továbbörökítése 
céljából végeznek.

Lackfi János költő a mai modern 
költői szemlélet eszközeit felhasználva 
próbált ötleteket adni Kölcsey verseinek 
tanításához, hogy közelebb hozza azokat 
a kisdiákokhoz. A valós életből kiindulva 
különböző kreatív szófacsaró játékokkal 
vagy akár énekekkel igyekszik élővé és 
maivá teremteni a diákok számára oly 
távoli életszemléletet. 

Az előadások végeztével a konferen-
cia hallgatósága a Barkó Zsuzsa karnagy 
által vezetett Cantabile kamarakórus 
lélekemelő hangversenyét élvezhette, 

melyben Boczán Ferenc Fabotó citeraze-
nekara is közreműködött.

Másnap északkelet-magyarországi 
tanulmányútra került sor, s a pedagó-
gusok sorra látogatták a szatmár-beregi 
vidék csodálatos helyszíneit, s a Köl-
cseyhez kötődő emlékhelyeket. Elsőként 
az 1766-ban épült „mezítlábas Notre 
Dame”-nak nevezett tákosi reformá-
tus templomot tekinthették meg, majd 
Csarodán a meseszép freskókkal teli re-
formátus templomban gyönyörködhet-
tek. Tarpán az Észak-Tiszántúl egyetlen 
fennmaradt fából készült szárazmalmát, 
valamint a főtéren II. Rákóczi Ferenc lo-
vas szobrát tekinthették meg a tanárok. 
Szatmárcsekére érve elsőként a Köl-
csey-kúria helyén álló Művelődési Ház-

ban berendezett Kölcsey-emlékszobába 
látogattak el, majd a különleges csónak 
alakú fejfás temetőben koszorúzással és 
a Himnusz éneklésével rótták le tisztele-
tüket Kölcsey Ferenc síremléke előtt. 

A konferencia résztvevői a két nap 
alatt nemcsak nemes gondolatok-
kal, tartalmas ismeretekkel és mara-
dandó élményekkel gazdagodtak, de 
értékszemléletükben és magyarságtuda-
tukban is sokat erősödtek. Hiszen min-
den pedagógus felelősségteljes feladata, 
hogy – megmaradásuk érdekében – a 
magyar nemzeti múlt értékeit és kincseit 
Kölcsey üzenetével együtt továbbadják 
diákjaiknak.

Lacza Aranka

n   Lackfi János költő, író, 
műfordító

n Kántor István filmrendező

n Kasztovszky László tanár, a Kölcsey Társaság titkára

n Csónak alakú fejfák a szatmárcsekei 
temetőben

n A tákosi sövényfalú református 
templom
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A dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin 
Alapiskola tizedik alkalommal volt szer-
vezője a TUDOK szlovákiai regionális 
döntőjének, melyre ebben az esztendő-
ben 2015. november 27-én (pénteken) 
került sor. A verseny gördülékenyebb 
lebonyolítása érdekében ezen a napon 
az iskola tanulói igazgatói szabadot kap-
tak. A verseny a diákok számára a regiszt-
rációval kezdődött a budapesti www.
kutdiak.hu honlapon. 2015. október 30. 
volt a határidő.

Szlovákiából idén 24 pályamunka 
érkezett. A szervezők számára a munka 
a pályázók adatainak és az előadások 
összefoglalóinak a letöltésével kezdő-
dött. Miután a pályamunkákkal meg-
ismerkedtünk, szakmai megbeszélést 
hívtunk össze, ahol összevont szekciókat 
alakítottunk ki, amely szerint az előadá-
sok meghallgatásra kerültek. A szekciók 
alapján állítottuk össze a szakmai zsűri 
névsorát. A három összevont szekcióba 9 
zsűritagot hívtunk meg.

A megbeszélést követő napon a 
szervező iskola nevében felvettük a kap-
csolatot a versenyzőkkel, mentorokkal, 
tanárokkal, a zsűri tagjaival. Informáci-
ókat küldtünk, kérdésekre válaszoltunk. 
A versenyző diákok postázták elkészített 
munkáikat 3 példányban. Ezeket az írá-
sos munkákat iskolánkban archiváljuk. 

Tudok 2015–2016 
X. Felvidéki Regionális Konferencia

Elérkezett a verseny napja. A csatolt 
programhoz maximálisan tartottuk ma-
gunkat időben és tartalomban. A szer-
vező iskolában 3 étkezést abszolváltak a 
vendégek, szervezők, versenyzők, men-
torok, tanárok (tízórai, ebéd, uzsonna, 
üdítők). Minden diák, mentor és tanár a 
zsűri tagjaival egyetemben könyvaján-
dékot kapott. 

A regionális konferencia zárásaként 
a három összevont szekció első 3 helye-
zettje az ünnepélyes eredményhirdetés-
kor tartalmas és nagyon értékes könyv-
jutalomban részesült, természetesen 
mindenki megkapta a konferencia ha-
gyományos oklevelét is. A 3 szekció első 
három helyezettje közül 7 pályamunka 
továbbjutott a magyarországi döntőbe. 

Budapesti szervezőink a Kutató Di-
ákok Mozgalma, a KutDiák részéről a 
verseny lebonyolításának napján, az 
eredményhirdetéskor szervező mun-
kánkat elismerően értékelték – okleve-
let és üvegplakettet adtak át, melyekre 
büszkék vagyunk, hiszen szívügyünk a 
TUDOK! 

Több média és internetes honlap 
úgyszintén pozitív hírként közölt írást, 
tudósítást a versenyről (Dunaszerdahe-
lyi Városi Televízió – www.dstv.sk, www.
parameter.sk, Csallóköz (hetilap), www.
kutdiak.hu, www.varmin.eu).

A verseny helyezettjei szekciónként:
Humán- és társadalomtudományok 

1.  Rancsó Dorottya (Selye János 
Gimnázium, Komárom): A második 
világháború utáni Hetény az elnöki 
rendeletek tükrében;

2.  Magyarics Bernadett Arianna 
(Marianum Magyar Tannyelvű 
Egyházi Iskolaközpont, Komárom): 
Boszorkányperek Komárom 
vármegyében 1714–1742 között;

3.  Bartalos Angelika – Fejes Vivien 
(Selye János Gimnázium, Komárom): 
Feszty Árpádné Jókai Róza.
Környezettudományok 

1.  Gergely Lajos (Selye János 
Gimnázium, Komárom): Gilbert-
szindróma – banális betegség 
genetikai alappal;

2.  Pintes Orsolya, Szabó Emma 
(Vámbéry Ármin Alapiskola, 
Dunaszerdahely): Bomlik, nem 
bomlik?;

3.  Molnár Kornélia: Kő hátán kő, ez 
Kecső.
Reáltudományok 

1.  Krausz Arnold (Jedlik Ányos 
Elektrotechnikai Szakközépiskola, 
Érsekújvár): Intelligens házi szerver;

2.  Marča Roland, Novák Dávid: LEGO-
robot alias játszótárs;

3.  Freund Dávid (Gimnázium, Párkány): 
Cyberbullying, avagy a modernkor 
egyik virtuális buktatója.

 Masszi János, 
a regionális konferencia főszervezője



19Pályázati felhívás    n  Pedagógusfórum

XXI. ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI DIÁKALKOTÓ KIÁLLÍTÁS  
(OTTDK) – 2016

A TIT Kossuth Klub Egyesület (Kossuth Klub Tehetségpont) és az Uránia Ismeretterjesztő Alapítvány  
pályázatot hirdet 10-19 éves diákok számára tetszőleges természettudományi  

és műszaki tematikájú, tárgyú, jellegű diákalkotások megvalósítására.  
A megújuló energiaforrásokkal és a fenntartható energetikával kapcsolatos pályamunkák elsőbbséget élveznek.

I. A pályaművekkel szemben támasztott követelmények
1.  A kidolgozott pályaművek tükrözzenek (a pályázó életkorától elvárható) elmélyült, tudományosan megalapozott érdeklődést, komoly 

kutatómunkát és/vagy innovatív műszaki készségeket. Éljen a pályázó valamely tudományos eljárással (jelenségvizsgálat, kísérletezés, 
következtetések levezetése, szintetizálás) és/vagy ötletes technikai megoldásokkal.

2. Elengedhetetlen, hogy a pályamű igényes kivitelű, érthető és hatékonyan bemutatott legyen. Egyaránt lehet pályázni elméleti pályaművekkel 
(poszter, számítógépes program) és gyakorlati természetű alkotásokkal (modelltárgy, kreatív eszköz, terepasztal, makett stb.).

Pályázhatnak egyének vagy néhány fős alkotói kollektívák – magyarországi és határon túli magyar ajkú diákok egyaránt. 

II. Jelentkezés, részvételi feltételek, fordulók és határidők
1. A pályázatra az elkészítendő pályamű 1-3 oldalas szinopszisának (vázlatos ismertetésének) benyújtásával lehet jelentkezni 2016. február 3-ig. 

A jelentkezések elfogadásáról (vagy kívánatos módosításáról, ha a szinopszis alapján a pályamű-terv nem felel meg a pályázati kiírásnak) 2016. 
február 17-ig minden jelentkezőnek értesítést küldünk. A jelentkezés elfogadásának visszaigazolása esetén a pályázónak részvételi szándékát az 
előzetesen postai vagy elektronikus úton kézbesített adatlap visszaküldésével kell megerősítenie 2016. február 29-ig beérkezően. Az adatlapon 
kérjük megjelölni az alkotás bemutatásához szükséges helyigényt (max. 2,5 m2) és a használni kívánt technikákat, a felkészítő/mentor tanár 
nevét és a résztvevők elérhetőségeit. Letölthető a 2016. évi felhívás, a versenyszabályzat és az OTTDK rövid története: http://kossuth-klub.hu/
tehetseggondozas/ottdk/ (az oldal alján).

2. Első forduló: iskolai elődöntő (válogatás). A kiválasztott továbbjutók a második fordulóba beküldik (ld. II/1. pont) a pályamű szinopszisát. A 
harmadik forduló a döntő (zsűrizés). A negyedik fordulóba jutottak (ld. III/1. pont) részt vesznek az ESE 2016-on (Franciaország).

3. A kész pályaművek nyilvános bemutatására és zsűrizésére – változások az eredeti terveinkhez képest – a Magyar Nemzeti Múzeum Pollack 
Csarnokában (1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.) kerül sor 2016. április 22-én, pénteken, a VI. Tudományfesztivál rendezvénysorozata keretében. 

4. A pályaműveket elbíráló zsűriben neves tudósok, oktatók vesznek részt. A zsűri elnöke: dr. Gyenes Károly villamosmérnök-informatikus, egyetemi 
docens (BMGE). 

5. Határon túli versenyzőknek és kísérőiknek szállást, a versenynap előtt esti és a versenynapon reggeli étkezést biztosítunk. Az útiköltség a 
résztvevőket terheli.

6. A verseny napján a résztvevő diákokat és a kísérőiket délben hideg étkezéssel (térítésmentes) ellátjuk.

7. Igény esetén a távolról érkező magyarországi versenyzőknek és kísérőiknek a versenynap előtti éjszakára való elszállásolásban segítséget nyújtunk; 
a szállás költsége valamint az útiköltség a résztvevőket terheli.

III. A pályázat díjai: 
1. A legjobb 3 pályamű alkotója (alkotói kollektíva esetén pályaművenként 1 fő) részvételi lehetőséget kap a Nemzetközi Tudományos és Technikai 

Szabadidő Mozgalom (MILSET) által 2016. július 9–15. között (Toulouse, Franciaország), megrendezésre kerülő, 11th MILSET Expo-Sciences Europe 
(ESE 2016) elnevezésű nemzetközi diákalkotó fesztiválon (http://ese2016.milset.org). A résztvevőknek pályaműveiket a fesztiválon angolul kell 
bemutatniuk. 

2. További 4 pályamű egy-egy alkotója részt vehet a Magyar Géniusz Programhoz csatlakozott Tehetségpont-hálózat tagszervezetei vagy más, 
természettudományi és/vagy műszaki szakmai szervezet által 2016 nyarán megrendezendő, hazai vagy külföldi tudományos vagy szaktáborok 
egyikében, amelyet a díjazott pályázat alkotója választhat ki. A részvételhez pályázatonként maximum 50.000 Ft támogatást adunk. 

3. Lehetséges különdíjak: 

 3.1.) legfeljebb 4 főnek (10–14 éves diák) – 5.000 Ft/fő - a zsűri döntése szerint, 
3.2.) legfeljebb 4 főnek (vagy iskolának) – Élet és Tudomány online előfizetés 1 évre.

4. A legsikeresebb pályaművek diákalkotóinak felkészítésében kiemelkedő szakmai és szervező munkát vállaló 4 fő pedagógust 25–25.000 Ft/fő 
könyvutalvány (ha a 3.1. pont él, akkor 20.000 Ft/fő) és oklevéllel (tehetséggondozási nívódíj) jutalmazzuk.

5. Oklevelet kap minden diák és külön a díjazottak is.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást adunk a +36-20/614-4540-es vagy a +36-1/338-4295-ös és a +36-20/445-8919 
telefonszámokon illetve a tehetsegpont@kossuth-klub.hu  vagy kossuth.klub@gmail.com  e-mail-címek valamelyikén.

A jelentkezéseket (a szinopszis csatolásával) valamelyik előbbi e-mail címre  
vagy ha a jelentkező nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, a következő postacímre kérjük elküldeni:

XXI. OTTDK, TIT Kossuth Klub Egyesület, H-1088 Budapest, Múzeum utca 7.

A XXI. Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás (2016) a Nemzeti Tehetség Program  
„Nagy hagyományú és szakmailag elismert versenyek támogatása” 

című pályázatának köszönhetően valósul meg az NTP-TV-15-0051 sz. projekt keretében.
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„Nem elég a célt látni; 
járható útja kell!”
A 2008-as oktatási törvény, melynek 

máris reneszánszát éljük, választható 
tantárgyként vagy szakköri foglalkozás 
keretében biztosít teret a regionális ér-
tékekre nevelésnek. Ez a tantárgyi keret 
lehetőséget ad a helyi értékek, hagyo-
mányok, népszokások, kulturális örök-
ségünk és emlékeink megismerésére. A 
közép-szlovákiai iskolák számára nagy 
segítséget jelentett az Ádám Zita – Fe-
rencz Anna szerzőpáros páratlanul szép 
és hasznos regionális olvasókönyve A 
hely, ahol élünk. Iskoláinkban, de ott-
honainkban is valóban olvasókönyvvé 
vált, melyet szívesen olvasnak a diákok, 
de a pedagógusok és a szülők, sőt a 
nagyszülők is. 

A tantárgy oktatásának azonban 
nem lehet célja a száraz ismeretnyújtás 
(-szerzés), hanem az élményszerűség, 
hogy ezáltal csontjainkba itatódjon a 
szűkebb pátria szeretete, megbecsülé-
se és óvása, a nemzeti kultúrához való 
érzelmi kötődés. 

Még a felkészült és lelkes 
pedagógus nak is jól jön, ha a cél eléré-
séhez járható utat kínálnak számára. 
Az olvasókönyv szerzői ezért folytatták 
munkájukat, s megalkották a mindany-
nyiunk által várt és üdvözölt segéd-
anyagot: Módszertani kézikönyv a 
helyi és regionális értékekre nevelés 
tantárgy tanításához. Mindnyájunk 
vesztesége, hogy a kedves Ferencz 
Anna már nem élte meg a könyv meg-
jelenését. Meggyőződésem, hogy más 
régióból, de figyelemmel kíséri, hogyan 
sáfárkodunk szellemi örökségének 
utolsó termékével. S ez mindnyájunkat 
kötelez! 

A kézikönyv hét fejezetben nyújt 
útmutatást. A téma bevezetésében a 
régió és regionalizmus fogalomkörét, 
a tantervi ismeretek alapfogalmait és a 
pedagóguskompetenciákat ismerteti, 
foglalja össze, elméleti síkon, rendszer-
be foglalva, szakszerűen, tömören. 

A II. rész a tantárgy tantervével fog-
lalkozik, mely lehet önálló óra, szakköri 
tevékenység, de egyes részei a közis-

mereti tantárgyak keretében is megva-
lósulnak, tehát interdiszciplináris tan-
tárgyként is tervezhető. 

„A tantárgy négy nagy tematikus 
egységre osztódik.

Ezek évfolyamonként nem változ-
nak, csak témakörei a tanulók életkori 
sajátosságainak megfelelően bővül-
nek.” (15. oldal)

A témakörök a következők:
– A hely, ahol élünk
– A családtól a közösségig
– Életünk ünnepei, hétköznapjai
– A szülőföldtől a szomszédokig
A III. részben a szerzők a tantárgy 

tantervét és célrendszerét évfolyamok-
ra bontották le.

Ezen rész végén mintát közölnek a 
tematikus tervek elkészítéséhez, követ-
ve a hivatalos követelményt: két nyel-
ven (anyanyelven és az állam nyelvén).

Ennyi az elméleti rész, és már ez 
is nagyon sok hasznos, gyakorlati 
útmutatást tartalmaz a tanulásszerve-
zési módok és technikák, a tanszerek 
és taneszközök, az értékelési rendszer 
témakörében.

Nagyon üdvös, hogy a IV–VII. fejezet, 
vagyis a könyv túlnyomó része gyakor-
lati példákkal szolgálja a pedagógusok 
felkészülését.  Szakmailag, módszerta-
nilag következetesen felépített tizenhét 
óravázlatot kap kezébe az olvasó. Sokat 
lehet belőlük meríteni! A kreatív peda-
gógus merít is, de természetesen nem 
szolgaian másol. 

A Feladatbank célja a könyv 152. ol-
dalán a következőképpen fogalmazó-
dik meg: 

„A feladatok az élményszerzésre, 
kreativitásra ösztönöznek. Legyen a 
tanuló felfedező, a tanulás élmény, le-
gyen övé az öröm, sarkallja ez őt továb-
bi kíváncsiságra, ismeretszerzésre.” 

Bámulatosan gyakorlati a két utol-
só rész: az Osztályokban felhasználható 
munkalapok és a Kidolgozott munkala-
pok gyűjteménye. 

Nagyszerű, következetesen átgon-
dolt és felépített könyvet kap kezébe 

a pedagógustársadalom. Tematikáját 
tekintve elsősorban a gömöri, de más 
régiók pedagógusait is segítheti mun-
kájukban, s habár módszertani útmu-
tatásai specifikusan a regionális ismere-
tekre nevelés tantárgyához kötődnek, 
egyúttal általános érvényűek is. 

Ezért a fent idézett Váci Mihály vers 
további két sorával buzdítom minden 
pedagógustársamat, hogy minél hasz-
nosabban forgassák ezt a könyvet: 

Nem elég útra lelni, 
 az úton menni kell!
A szerzők iránti köszönettel és tisz-

telettel ajánlom a könyvet minden pe-
dagógusnak!

Sebők Valéria  
a Feledi Kistérségi Tanügyi Hivatal vezetője

Ajánló egy módszertani 
kézikönyvhöz
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A fenti Kodály-idézet volt az Orszá-
gos Óvodapedagógiai Konferencia jel-
mondata, melyet immár tizenkettedik 
alkalommal rendeztek 2015. november 
5–6-án. A hagyományosan Galántán 
megvalósuló konferenciára az egész 
Felvidékről érkeztek óvónők, óvodape-
dagógusok Pozsonytól Nagykaposig be-
zárólag. 

A konferenciát Berky Angelika, az 
SZMPSZ Óvodapedagógiai Társaságá-
nak elnöke nyitotta meg, köszöntötte a 
meghívott vendégeket, előadókat és az 
óvónőket. Ezután Jókai Tibor, az SZMPSZ 
elnöke mondott ünnepi beszédet. Elő-
adásában hangsúlyozta az óvodapeda-
gógusok szerepét a nevelésben, örömét 
fejezte ki, hogy évről évre milyen nagy 
számban vesznek részt az óvónők ezen a 
rendezvényen. Úgy látja, a pedagógusok 
fontosnak tartják a szakmai fejlődést, a 
továbbképzést és a tapasztalatcserét.

A rendezvény szakmai előadásait a 
kodályi idézet jegyében állították össze.

Dr. Schneider Júlia, a Beszédpercepci-
ós és Differenciáldiagnosztikai Központ 
munkatársa a „Hallástól a tanulásig” 
című előadásában kifejtette, hogy az 
anyanyelvfejlődés csak tökéletes hallás 
mellett lehetséges. A gyerekek 60%-a 
gyenge hallásproblémákkal küszködik. 
Gyakran szemet hunyunk ezen problé-
mák felett, ami sokszor következményes 
problémákhoz vezet (írás, olvasás, mate-
matika). Tapasztalata szerint az óvónők 
nagyon jól felismerik a hallásproblémá-
kat, és fontos szerepük van hallásprob-
lémákkal küszködő gyermekek kiszűré-
sében. 

Zupko Mária logopédus „A Gyermek 
beszédfejlődése és annak segítése” c. be-
mutatójában hasznos segítséget, ötlete-
ket, tippeket adott az óvodás gyermekek 
beszédének fejlesztésére vonatkozóan.

Buza Bodnár Aranka és Ádám Csilla 
trénerek „Fegyvertelen játszótárs – erő-
szak-megelőzés élménypedagógiai mód-
szerekkel” c. kurzusának célkitűzése volt 
a gyerekekkel foglalkozó szakemberek 
szemléletének kialakítása és módszer-
tani repertoárjuk bővítése az erőszak-
mentes intézmény érdekében, az erő-
szak-megelőzéshez kapcsolódó elmélet, 
tematika, játékok, gyakorlatok megisme-
rése, valamint a felkészítés az erőszakot 
megelőző foglalkozássorozatok tervezé-
sére, vezetésére, értékelésére. 

A konferencián idén is sor került a 
„Vankó Terike  -  díj” átadására, melyet 
Szakál Éva nyugalmazott nádszegi óvó-
nő vehetett át. 

Az első nap zárásaként Janza Kata 
és Vadkerti Imre „Lélektől lélekig” zenés 

Országos Óvodapedagógiai 
Konferencia Galántán

„Semmi sem jellemző annyira a nyelvre, mint sajátos hangzása. 
Olyan ez, mint a virág illata, a bor zamata, a zománc, az opál tüze. 
Megismerni róla a nyelvet már messziről, mikor a szót még nem is 
értjük.” 

Kodály Zoltán

köszöntőjét, produkcióját hallgathatták 
meg a résztvevő pedagógusok.

Pénteken Margita Majcherová gyógy-
pedagógus „Egészségileg hátrányos 
helyzetű gyerekek az óvodában” című 
előadásával folytatódott a konzultáció. 
Ezt követte Gőbel Orsolya pedagógiai 
szakpszichológus „A Szocioemocionális 
Pedagógiai Terápia összerendező ereje a 
Varázsjátékokkal” című szakmai bemu-
tatója. 

A rendezvény utolsó két prezentá-
ciója a zenepedagógia témaköréhez 
kapcsolódott. Dr. Gállné Gróh Ilona For-
rai Katalin-díjas énektanár, a Ringató 
megálmodójának „Zenei nevelés az óvo-
dában – A dal szépsége, a játék öröme” c. 
előadása és Gál Viktória Emese „A gazdi 
zenész” című interaktív, zenés könyv- és 
CD-bemutatója gazdagította a szakmai 
találkozót.

A kétnapos rendezvénysorozat nem-
csak szakmai továbbképzésre ad lehető-
séget évről évre, hanem szorosabbra fűzi 
az egymástól akár több száz kilométerre 
dolgozó óvónők közötti köteléket, barát-
ságot. 

A konferencia, az óvodapedagógu-
sok és munkájuk együttesen járulnak 
hozzá a felvidéki magyarság fennmara-
dásához, megerősödéséhez.

-scha-
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Idén tizenegyedik alkalommal hirdet-
te meg az SZMPSZ Galántai Regionális 
Pedagógiai Központ Tehetségpontja a 
Kincskeresők – helyi és regionális értéke-
ket kutató diákok konferenciáját.

Szanyi Mária néprajzkutató, peda-
gógus azzal a céllal hozta létre a Kincs-
keresők mozgalmat, hogy minél több 
diák, fiatal megismerje a szlovákiai ma-
gyarság történelmét, tájait, településeit, 
közösségeit, pályamunka készítésével 
pedig személyes kötődést alakítsanak ki 
a felvidék helytörténetével, földrajzával, 
kultúrájával, művészetével, néprajzával, 
vallástörténetével.

KINCSKERESŐK XI.
helyi és regionális értékeket kutató diákok konferenciája

kutató diákok éppúgy részesei ennek az 
elismerésnek.

A 2015. november 11–12-ei rendez-
vényre összesen 42 pályamunkát nevez-
tek be az ország különböző iskoláiból, 27 
iskolából és 2 civil szervezetből (Csema-
dok, ViaNova ICS) 68 diák, 36 felkészítő 
vett részt. Résztvevők, pályázatok érkez-
tek többek között a pozsonyi gimnázi-
umból, a dunaszerdahelyi, a kassai, a ko-
máromi, a szenci, a hetényi, a felsőszeli, 
a kéméndi, a lévai, a gútai, a tallósi, a 
hidaskürti, a tornai, a vágsellyei, a pelsőci 
iskolákból.

Az előadásokat, a helytörténeti be-
mutatókat szakmai zsűri értékelte. Idén a 
zsűriben foglalt helyet dr. Molnár Imre, a 
pozsonyi Magyar Intézet igazgatója, Pék 
László, a Felvidéki Tehetségsegítő Tanács 
elnöke, Bauer Edit szlovákiai magyar 
politikus, 2004–2014 között a Magyar 
Közösség Pártja európai parlamenti kép-
viselője, Prof. Dr. Prokopp Mária művé-
szettörténész, valamint Márkusné Vörös 
Hajnalka, a veszprémi levéltár igazgató-
helyettese.

A Kincskeresők XI. konferencián részt 
vett Varga Péter, a Felvidéki Értéktár Bi-
zottság (FÉB) elnöke és Bődök Károly, a 
FÉB szervezője, akik a Felvidéki Magyar 
Értéktár (MÉ) lényegével és bővítési le-
hetőségeivel ismertették meg a kon-
ferencia résztvevőit; Huszár László, a 
Magyar Művelődési Intézet igazgatója, 
a FÉB alelnöke pedig a Felvidéki em-
lékhelyek adatbázisa gyarapításának 
okostelefonos módszerét ismertette. 

A fenti ismertetésekhez kapcsolódott 
a Magyar Értéktár küldetésének és cél-
jainak felvázolása. A MÉ Lezsák Sándor, 
a Magyar Országgyűlés alelnöke kezde-
ményezésére jött létre, a Kincskeresők XI. 
konferencián munkatársai, Horváth Zsolt 
és Mihály Margit ismertették az eddigi 
eredményeket és a lehetőséget a kap-
csolódásra, egyben nagy elismeréssel 
beszéltek a diákok értékmentő munká-
járól, amelyet a Kincskeresők keretében 
fejtenek ki.

A konferencia első napjának végén a 
diákok és a pedagógusok megismerhet-
ték, kipróbálhatták a szlovákiai magyar 
Lukovics László által feltalált JOMILI kész-
letet, melyet Victor Vasarely festőművész 
művei és alkotói eljárásai ihlettek. Szám-

talan kép és térbeli alkotás hozható létre 
a készlet nyolcféle, különbözőképpen 
megfestett fekete-fehér kocka és hasáb 
elemeiből. A játék fejleszti a különböző 
korú gyermekek és felnőttek motorikus 
és kognitív képességeit, a kézügyessé-
get, a térlátást, a kreativitást, a logikát és 
az alkotóképességet.

Csütörtökön folytatódtak a helytör-
téneti előadások, olyan pályaművek 
kerültek bemutatásra, mint pl. Rancsó 
Dorottya: Hetény a 40-es évek elnöki ren-
deleteinek tükrében, Magyarics Arianna: 
Boszorkányperek Komárom megyében, 
Rancsó Sarolta és Kotiers Ráhel Annamá-
ria: Hetényi leventemozgalom, Rancsó 
Kamilla és Lucza Ákos: Hetényi önkéntes 
tűzoltóegylet című prezentációja.

A konferencia befejezéseként Szanyi 
Mária értékelte az eltelt két nap előadá-
sait, zárszavában megköszönte a zsűri 
munkáját, a diákok bemutatóját okle-
véllel és könyvekkel, a tanárok felkészítő 
munkáját pedig könyvutalvánnyal díjaz-
ta.

A Kincskereső program nem ér véget 
a konferencia lezártával. Több helyen 
szerveznek kistérségi konferenciákat, 
ahol a környékről származó Kincskere-
sők mutatják be helytörténeti kutatása-
ik eredményét a helyi, illetve a kistérség 
érdeklődő közönségének, ezek által is 
erősítve a szülőföld ismeretét és a helyi 
értékekhez való kötődést.

Ezek a helyi szerveződések – a kistér-
ségi bemutatók, ill. a Kincskeresőkre ala-
puló helytörténeti csoportok – mutatják 
a program fő társadalmi hasznosulását, 
egyben társadalmi garanciát jelentenek 
a program folytatására.

Az iskolai hasznosítása pedig – mivel 
nemcsak a saját, de a Magyar Interaktív 
Televízió oldalára folyamatosan feltöl-
tött konferencia teljes anyaga is elérhe-
tő – abban rejlik, hogy a PowerPointban 
feldolgozott anyagok az iskolák rendel-
kezésére állnak, és felhasználhatók a 
régióismereti órákon, illetve a helytör-
ténetnek a tantárgyakhoz fűződő téma-
köreiben a tanítás folyamatában. Több 
iskola ad ki helytörténeti füzeteket a 
Kincskeresők előadásaira építve, amelye-
ket az iskolák segédtankönyvként hasz-
nálnak a helytörténet tanításához.

-scha-

A konferenciára jelentkezhet min-
den alapiskolás diák (5–9. évfolyam), 
valamint a nyolc- és négyosztályos gim-
náziumok, középiskolák tanulói (12–18 
éves korosztály). A konferencián elhang-
zó előadások a diákok saját kutatásaira 
épülnek, melyet egyénileg vagy csopor-
tosan végeznek, a pályamunkákat 10 
perces előadás keretében mutatják be. 

Szanyi Mária, a program elindítója és 
kezdetektől fogva főszervezője idén a 
Kincskeresők sikerességéért átvehette a 
szlovákiai magyar honismereti kutatást 
szorgalmazó „Pro Patria” – Honismereti 
Szövetség Pro Patria díját. A kitüntetést 
az idei konferencián büszkén mutatta 
meg a résztvevőknek, ünnepi köszöntő-
jében kiemelte, hogy a helyi értékeket 

n Szanyi Mária a  Pro Pátria díjat  
a Kincskeresőknek köszöni 
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A  legrégibb írásos feljegyzés Hegy-
súrról 1256. március 15-én kelt, amely-
ben a  település birtokosaként magister 
Bolch de Súr van feltüntetve. Kis közsé-
günk idén ünnepelte fennállásának 770. 
évfordulóját. 

Büszkék vagyunk arra, hogy e hosz-
szú idő alatt sikerült megőrizni telepü-
lésünk arculatát, s  gyarapítani az itt la-
kók megelégedettségére. A falu vezetése 
mindent megtesz azért, hogy az itt élők 
ki tudjanak teljesedni a közösségen belül 
is, s ennek szerves része a mi drága isko-
lánk, a Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű 
Alapiskola.

Iskolánk múltja: Az „1906-os évig 
Hegysúron nem volt iskola, a  gyerekek 
naponta Haszvárra (Egyházfára) jártak.“ 
Ezekkel a  szavakkal kezdődik falunk is-
kolakrónikája, amelybe 1926. 5. 25-én 
jegyeztek be először. 

1903-ban már 60 iskolaköteles tanu-
ló volt, ezért a  helyi községi elöljáróság 
döntött az iskola építéséről, amelyet az 
akkori magyar kultuszminiszter jóváha-
gyott és 38528/904-es számon bejegyez-
tetett. Az iskolát meghatározott időn be-
lül be is fejezték, azonban – mivelhogy 
az akkori helyzet miatt tanítót nem ne-
veztek ki az iskola részére – a falu lakos-
sága egy évre Kiss Ferencet jelölte ki és 
bízta meg a tanulók oktatásával, majd az 
első kinevezett tanító Juraj Vasilčin lett 
1906-tól 1922-ig. 

Az 1933/34-es tanévtől két magyar és 
egy szlovák osztály nyílt.

A háborús évek alatt, 1938-tól 1945-
ig nem vezettek krónikát. A háború után 
az iskolát 1946. január 28-án nyitották 
meg újra, szlovák nyelvű oktatással. 
A tanító Imrich Strelka volt.

Az 1948/49-es tanévben Heyder 
Eduard megalapította a helyi óvodát is.

Az 1950/51-es tanévtől újra megnyílt 
a magyar tannyelvű iskola 50 tanulóval. 
Ezekben az években volt, hogy havonta, 
volt, hogy évente váltakoztak a tanítók.

Az iskolában a  kezdetektől fogva 
napjainkig gazdag programtevékenység 
alakult ki, mindig az adott politikai hely-
zet függvényében.

Az  iskola mai épületét 1972-ben 
kezdték el építeni, s  1974. január 3-án 
adták át. Itt kapott helyet az óvoda is. 
A napközi otthon az 1978/79-es tanévtől 
működik.

Iskolánk jelene: Iskolánk jó hírét 
már elődeink is számtalan sikerrel öreg-
bítették a   járási, kerületi, ill. országos 
versenyeken. Ezek közül néhány, a  tel-
jesség igénye nélkül: tanulóink gyakori 
győztesei voltak a  járási és kerületi sza-
valóversenyeknek, résztvevői a  Tompa 
Mihály Országos Vers- és Prózamondó 
versenynek, szép eredményeket mond-
hatunk magunkénak a Pitagorász járási 
matematika, ill. az Ismerd meg a szlo-
vák nyelvet (Poznaj slovenskú reč) járási 
versenyein. Résztvevői voltunk a járási 
népdal, képzőművészeti és sportverse-
nyeknek is. 

A pedagógusok eredményes munká-
ját dicséri, hogy tanulóink felkészülten 
érkeznek a  szenci iskolába, és minden 
vonatkozásban megállják a helyüket.

Köszönet, tisztelet és hála illeti azo-
kat a tanítókat, akik napjainkig magukra 
vállalták a  hegysúri iskolások oktatását 
és nevelését, hiszen ennek is köszönhető 
azon generációk felnevelkedése, melyek 
hűek maradtak iskolájukhoz, falujukhoz, 
s a mai napig bizalommal vannak az itt 
folyó pedagógiai munka iránt –  a  helyi 
iskolába íratják gyermeküket, ezzel is 
megőrizve közösségünk identitását és 
folytonosságát.

A  gazdag hagyományokra építve, 
a falu vezetésével egyetemben azon dol-
gozunk, hogy tanulóink a mai kor köve-
telményeinek megfelelő, korszerű, ha-
tékony oktatásban részesüljenek, mely 
megfelel a tanulók, a család, a községünk 
és a társadalom elvárásainak.

Iskolánkban napjainkban,  2015/16-
os tanévben egy osztatlan osztály műkö-

dik 1., 2. és 3. évfolyamba járó tanulók-
kal, akiknek összlétszáma 10.

Napközinket tanulóink közösen láto-
gatják a szlovák iskola tanulóival.

Gyakran felmerül a  kérdés: adjuk-e 
magyar iskolába a gyerekünket, ill. meg-
felel-e a  jelen kor követelményeinek az 
osztatlan kisiskola, hiszen sokan han-
goztatják, hogy a városi iskola, valamint 
a „nagy” iskola már önmagában is csodát 
tesz a  tanulókkal, miért mondanának le 
erről a  kisiskola kedvéért? A  legegysze-
rűbb válasz nagyon tömör: mert a  mi-
énk! Értünk van, és értünk végzi áldásos 
munkáját!

Bővebben: napjainkban az iskolának 
egyre több feladatot kell átvennie a csa-
ládtól a  hagyományos családi nevelés 
területén. A tradicionális család állandó 
lehetőséget adott a gyermekeknek csalá-
don belül, a testvérei között az utánzás-
ra, a példakövetésre, az azonosulásra és 
az öntudatuk kifejlesztésére. A testvérek 
továbbadták egymásnak a  gyermekjáté-
kokat, a  szerepjátékokat és a  másokkal 
való érintkezésben a  felelősségvállalást. 
A mai család egyre kevésbé tudja ezeket 
a  feladatokat ellátni, s  éppen itt lép fel 
a kisiskola fontos szerepvállalása.

Iskolánkban a napi munka folyamán 
rengeteg előnyét tapasztaljuk az osztat-
lan, vegyes életkorú osztálynak. Mivel 
3 évfolyammal foglalkozunk egyszerre, 
az idő szűkössége mellett csak pozití-
vumokat tapasztalunk munkánk során. 
Gyakoriak a  kölcsönös tanulási-tanítá-
si folyamatok, tanuló tanít tanulót, így 
a  gyerekek nemcsak a  tanítótól, hanem 
az idősebb gyerektől is tanulnak, mo-
dellezve ezzel a  családon belüli testvér-

A Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola életéből
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helyzetet. Nyelvi fejlődés: a  kisebbek 
számára a nagyobbak fejlettebb kifejező-
készsége mintául szolgál, s ezáltal a rosz-
szabb tanulási teljesítményűek is sikerél-
ményhez juthatnak. Fontos a közös játék, 
a viselkedési szabályok átadása, s  nem 
elhanyagolható a szociális, érzelmi fejlő-
désre való hatás sem. A kisebbek világos 
jövőképet látnak maguk előtt a nagyok 
példája nyomán.

Mi, pedagógusok pedig azt érezzük, 
hogy az imént felsorolt folyamatok mel-
lett a vegyes osztály, vegyes életkorú cso-
port szinte kényszerít bennünket a diffe-
renciált, egyénre szabott oktatásra.

Iskolánk alapvető céljai és pedagó-
giai törekvései közé tartozik a hagyomá-
nyokra épülő erkölcsi, etikai és vallási 
értékek közvetítése, melyek a  tanulói 
énkép kialakításának nélkülözhetetlen 
eszközei.

Kiemelt cél a  nemzeti és egyetemes 
kultúra értékeinek megismertetése. A 
színvonalas alapfokú oktatás, számunkra 
nemcsak az ismeretek átadását és a sze-
mélyiség fejlesztését jelenti: célunk az is-
meretanyag megértésén és alkalmazásán 
túl az önálló ismeretszerzés igényének 
kialakítása. Ehhez és az emlékezet edzé-
séhez igyekszünk egyéni, hatékony tanu-
lási módszereket alkalmazni. 

Fontosnak tartjuk szülőföldünk, ha-
zánk kultúrájának, hagyományainak, 
történelmi emlékeinek megismerését, 
megőrzését, tiszteletben tartását, és 
a különféle kommunikációs csatornákon 
nyert információk értelmezését, feldol-
gozását.

Az egészséges életmód, egészség-
védelem elsajátítása 

A  környezetvédelem lehetőségei-
nek ismerete, gyakorlása 

Kiemelt területként kezeljük az is-
kolába lépés korszakát, hiszen ekkor az 
elsősöknek be kell illeszkedniük az új 
közösségbe, melyben új elvárásokkal ta-
lálkoznak. Megismertetjük őket az iskola 
hagyományaival, értékeivel, hogy  idővel 
büszkék legyenek azokra az iskola falain 
belül és kívül is.

Kisiskolánkban a vezérfonal az alapo-
zás, hiszen tanulóink az alsó tagozatos 
éveik folyamán nagy változáson mennek 
keresztül: haladnak a  kisiskolás korból 
a kiskamaszkor felé, személyiségük sokat 
változik, s célunk, hogy megtalálják ön-
magukat, kifejlesszük az önismeretet és 
az önelfogadást. Vállaljanak felelősséget 
önmagukért, tetteikért és társaikért. 

A tanítási órákon túl is igyekszünk 
tanulóinknak gazdag programokat nyúj-
tani. Az iskolai év folyamán a tanévnyi-
tótól kezdve a  tanévzáróig különböző 
eseményekkel tarkítjuk iskolánk és  fa-
lunk közösségének életét.

Hagyományossá vált a Tökpará-
dé, melyre tanulóink szüleikkel együtt 
szebbnél szebb töklámpásokat készí-
tenek, ezek fényénél aztán különböző 
sport- és ügyességi versenyek zajlanak, 
majd következik a sárkányeregetés, s mi-
után jól elfáradtak, jöhet a szülőkkel 
együtt a  tábortűz melletti szalonna- és 
szafaládésütögetés, éneklés és szórako-
zás. 

A Mikulás-esten kulturális program-
mal egybekötött ünnepséget rendezünk.

Nagyon jó  kapcsolatunk van a  fa-
lunkban működő ArtHur építészeti tár-
sasággal, akikkel közösen kézművesna-
pot tartunk.

A  húsvéti időszak is termékeny szá-
munkra: a Kreatív tavaszváró nyílt na-
pon húsvéti díszeket készítünk.

A  tanév folyamán számtalan alka-
lommal mutatunk be kultúrműsort fa-
lunk lakóinak: Csemadok-rendezvénye-
ken, karácsonyi műsoron, anyák napján, 
nyugdíjas-napon, március 15-én, évzáró 
gyűléseken, farsangi fánkkóstoló kereté-
ben, és mindig, amikor csak alkalmunk 
nyílik rá.

Az év végi kirándulásunkat nevez-
hetjük családi kirándulásnak is, hiszen 
tanulóink kis létszáma lehetővé teszi, 
hogy a szülőkkel együtt vegyünk részt az 
egész napos kiránduláson. Voltunk már 
Budapesten az Állatkertben és a Vidám-
parkban, a Tropikáriumban, a Csodák 
palotájában, a Fővárosi Nagycirkuszban, 
valamint Bajmócon az  állatkertben és 
a várban, ahol beléptünk a mesék világá-
ba. Ezek mind csodálatos, felejthetetlen 
élmények.

Iskolánk víziója: Kiemelten fon-
tosnak tartjuk, hogy a ránk bízott gyer-
mekek testi, lelki és szellemi fejlődése 
a mindennapokban is nagy hangsúlyt 
kapjon. A tanórák közötti szünetekben a 
gyerekek kikapcsolódását a tágas udvar, 
a sportpálya, a játszótér és a folyosón 
elhelyezett játékok biztosítják. Délutá-
nonként a napközis és tanulószobai fog-
lalkozások során a  gyerekek igényeinek 
megfelelő foglalkozásokkal gazdagíjuk 
a napi tevékenységünket.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy az isko-
lánkba járó gyermekeket a természettel, 
környezettel harmonizáló életre nevel-
jük. Erre ösztönöz az iskola környezete 
is. Emellett minden évben szervezünk a 
környezetvédelemre fókuszáló progra-
mokat, melyek során a gyerekek játékos 
formában szerezhetnek új ismereteket, 
vagy alkalmazhatják a meglévőket. 

Végezetül fontosnak tartjuk kiemelni, 
hogy büszkék vagyunk arra, hogy az is-
kolába járó gyerekek, szüleik és az iskola 
dolgozói egy erős, összetartó közösséget 
alkotnak. Hisszük, hogy a család és az 
iskola együttműködésen és egymás tá-
mogatásán alapuló kapcsolata a közösen 
nevelt gyermekek javára válik!

Mgr. Dávid Mónika tanítónő,  
Bors Etelka nevelőnő

A karácsonyváró alkalmával az anyu-
kák segítségével mézeskalácsot sütünk és 
díszítünk, karácsonyi díszeket készítünk, 
miközben ráhangolódunk a karácsonyra. 
Az elkészített finomságokat és díszeket, 
termékeket a faluban a karácsonyi vásá-
ron értékesítjük, s a befolyt pénzt a nyári 
osztálykirándulásra fordítjuk. 

Idén első alkalommal tartottunk 
Egészséges életmód napot, melyen meg-
hívott vendégeink megismertették tanu-
lóinkkal az egészséges ételek készítését, 
melyeket aztán – természetesen – közö-
sen elfogyasztottak. Az egészségügyi nő-
vérek pedig megtanították tanulóinknak 
az elsősegélynyújtás alapjait. 

Évente felelevenítjük ismereteinket 
a  biztonságos közlekedés alapszabályai-
ról a galántai közlekedési pályán.

A  természet rejtelmeivel vadászok 
ismertették meg tanulóinkat egy előadás 
és bemutató által. Iskolánkba egy-egy 
beszámoló erejéig ellátogattak a  tűzol-
tók, a határrendészek kutyáikkal együtt, 
valamint a lótenyésztők lovas fogattal és 
pónikkal. 

Számtalan előadóművész (bábos, 
énekes, színész, bűvész) látogatott el is-
kolánkba.
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2015. december 1-jén a galántai Mű-
velődési Központban négyes jubileumot 
ünnepelt a Kodály Zoltán Alapiskola: a 
galántai magyar nyelvű oktatás újraindí-
tásának 65. évfordulóját; az iskola gyer-
mekkórusának ötven évvel ezelőtti meg-
alapítását; azt, hogy az iskola tizenöt éve 
viseli a Kodály Zoltán Alapiskola nevet; 
illetve, hogy 10 éve adja ki az iskola lap-
ját, a Diákszót.

Visszatekintés az énekkar 
fél évszázadára 
Az énekkar évfordulója azért külön-

leges, mert nemcsak az énekkar alapí-
tását ünnepelték a gálán, hanem a meg-
alapítóját, a jelenleg is aktív karnagy, 
Balogh Csaba magyar–történelem–zene 
szakos tanárt is, aki így emlékszik vissza 
a kezdetekre az iskola jubileumi kiadvá-
nyában:

„1965 őszén a kötelező katonai szol-
gálat letöltése után fiatal, ambiciózus 
pedagógusként tértem vissza a galántai 
alapiskolába. Eltökélt szándékom volt, 
hogy az iskolában énekkart alapítok. A 
tervet támogatta az iskola vezetősége is, 
és így jött létre ötven évvel ezelőtt a Ga-
lántai Magyar Tanítási Nyelvű Alapisko-
la Gyermekkara, amely azóta is töretle-
nül fejti ki tevékenységét.”

Az általa vezetett 40 tagú énekkar 
arany- ás ezüstkoszorús minősítés, vala-
mint sok oklevél mellett több elismerés 
és kitüntetés viselője. A kórus gazdag 
repertoárja a reneszánsztól a 20. századi 
kórusmuzsikáig minden korszakból táp-
lálkozik. 

Az ünnepélyen emléklapot vett át 
Balogh Csaba, a gyermekkórus és Hasák 
Edit zongoratanárnő, aki több mint húsz 
éve a kórus zongorakísérője. Pályatársak, 
társ-tanintézmények vezetői köszöntöt-
ték a kórust és karnagyát.

Stirber Lajos, a jó barát és pályatárs 
felidézte a Balogh Csabával közös nyit-
rai főiskolás időket, a közös munka gyü-
mölcseit, a tankönyveket, módszertani 
kézikönyveket. Párhuzamot vont Kodály 
Zoltán Bicinia Hungarica előszavában 
leírt gondolatára: „Galántai népiskola, 
mezítlábas pajtásaim: rátok gondolva ír-
tam ezeket. A ti hangotok cseng ötven év 
ködén át.” 

Marsall János, a galántai Kodály Zol-
tán Gimnázium igazgatója kedves anek-
dotával illusztrálta Balog Csaba életmű-
vét. A történet szerint az elsős alapiskolás 
kislány a tanító nénitől Balogh Csaba 
tanárra mutatva kérdezte meg: „Az az 
ősz hajú, szakállas bácsi a Kodály Zoltán 
bácsi?” – „Igen – válaszolta a tanító néni 
– ő a galántai Kodály Zoltán.”

Galánta város szlovák polgármes-
tere, Peter Paška magyarul köszöntötte 
az ünnepelteket. Tanintézmények, ci-
vil szervezetek vezetői, többek között a 
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a 

Négyes jubileumi ünnepség  
a galántai Kodály Zoltán Alapiskolában

„Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom, a szüleim 
nyelvét a gyerekeim hangján megkopni nem hagyom” 

Gyulai István

helyi Csemadok, a Galántai Kodály Zol-
tán Daloskör képviselői virággal üdvö-
zölték, ismerték el „Balogh tanító bácsi” 
munkásságát.

Az ünnepségen az énekkar számos 
népdalt, kórusművet énekelt el (Által 
mennék én a Tiszán ladikon, Kis kece lá-
nyom, Viva la Musica, A csitári hegyek 
alatt, Serkenj fel kegyes nép, A kéklő nyá-
ri égbolt, Szívünk mélye új lánggal ég …), 
az alapiskola három volt tanulója Szabó 
Erika, Bognár Hajnalka, Kozma Ferenc 
szóló énekesként, a volt énekkari tagok 
pedig újra kórust formálva varázsolták el 
a rendezvény résztvevőit.

A magyar nyelvű oktatás 
újraindításának 65 éve
„Galántán a magyar tanítási nyelvű 

alapfokú képzés 1950. szeptember 1-jén 
indult újra 133 tanulóval, Vadovics Tibor 
igazgató úr vezetésével a volt zsidó isko-
lában, Szentkirályi gyermekorvos családi 
házában és rendelőjében, valamint a volt 
Ipartársulati Házban. A magyar tanítási 
nyelvű alapiskola 1963. október 30-án 
(véglegesen 1965-ben) kapott új iskola-
épületet a Šverma utcában, közösen a 
szlovák alapiskolával, amely csak 1984-
ben költözött el, a magyar iskola csak 
ettől fogva használja önállóan mostani 
otthonát. 1998-ban, az iskola – a galán-
tai járásban elsőként – jogi önállóságot 
szerzett. 2000-ben felvette a híres zene-
szerző, Kodály Zoltán nevét. „Ez több 
mint természetes, hiszen a Mester 1888 
és 1892 közt Galántán járt iskolába” – n Balogh Csaba

n A jelenlegi és az egykori kórustagokból álló összkar
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idézték fel a legfontosabb mérföldköve-
ket az ünnepségen.

1950–2015  között tizenegy igazgató 
és kétszázhuszonhárom pedagógus szol-
gálta, szolgája a magyar nyelv és a ma-
gyarság fennmaradását. 

Munkájukat, munkásságukat nem-
csak a jelenlegi iskolavezetés, hanem a 
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a 
Városi Művelődési Központ, a Szabad-
idő Központ, a magyar gimnázium veze-
tője és az ünnepségen résztvevő galántai 
szlovák gimnázium direktora és a szlo-
vák alapiskolák igazgatói is elismerték.

Mgr. Oláh Hajnalka, az alapiskola je-
lenlegi igazgatója köszönetet mondott a 
sikerért: „Úgy érzem, addig, míg olyan 
emberek állnak a mellettem, mint a je-
lenlegi kollégáim, munkatársaim, akik 
sokszor emberfeletti erővel kiálltak ezért 
az iskoláért, addig nincs miért aggódni.” 

A volt kórustagokkal kiegészült ének-
kar az ünnepség zárásaként Kodály Zol-
tán – Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz 
(II) művét énekelte el:

 „…Ébreszd fel alvó nemzeti lelkedet! 
Ordítson orkán, jöjjön ezer veszély: 
Nem félek. A kürt harsogását, 
A nyihogó paripák szökését 
Bátran vigyázom. Nem sokaság, hanem 
Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat. 
Ez tette Rómát föld urává, 
Ez Marathont s Budavárt hiressé.”

-scha-

Kilencven éve született

Czókoly Béla
Felvidéki magyar pedagógusközösségünknek 

vannak országos hírű, legendásan nagy tanár-
egyéniségei. Ezek egyike Czókoly Béla, aki 1925. 
november 20-án született Rimasimonyiban. Az 
elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd tanul-
mányait a rimaszombati gimnáziumban folytatta. 
A háborút követő hontalanság éveiben szökött 
magántanulóként a Lévay József Református Gim-
náziumban érettségizett Miskolcon. Egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter 
Tudományegyetemen kezdte, és 1951-ben ugyanott, az immár Eötvös Loránd 
Tudományegyetemre átkeresztelt intézményben szerzett matematika-fizika 
szakos tanári oklevelet. Maradhatott volna Magyarországon, ám ő eljött az 
egy éve újraindított magyar gimnáziumba Komáromba, ahol 1951 áprilisától 
1989-es nyugdíjba vonulásáig 38 éven át tanított.

A Tanár Úr egyénisége, igazságszeretete, következetessége, precizitása, 
igényessége, megalkuvást nem tűrő igazságos szigora legendává nőtt. Ok-
tatott tantárgyainak kiváló tudása révén tiszteletet váltott ki a diákok, szülők 
és tanártársak körében. Megalapozta és gyarapította az intézmény matema-
tikában és fizikában elért sikereit és későbbi jó hírnevét. Iskolát teremtett az 
iskolán belül. Tanulók generációiban rakta le a természettudományos gondol-
kodás alapjait, amelyekre építve tudta megvalósítani továbbtanulási tervét 
sok száz felvidéki magyar fiatal. Hosszú éveken át zsinórmértéket tartott diák-
jai, majd a kollégáivá lett egykori tanítványai elé is. Úgy tudott szigorú lenni, 
hogy hangját soha nem emelte fel. Életében legenda lett, történetek sokasága 
hangzik el az érettségi és öregdiák találkozókon vele kapcsolatban. Életének 
nyolcvannyolcadik évében hunyt el 2013. április 19–én. Temetési istentisztele-
tén Isten igéjét kívánsága szerint egykori tanítványa, dr. Erdélyi Géza nyugal-
mazott református püspök hirdette.

Tanári munkássága és a magyar nyelvű oktatást szolgáló életpályája el-
ismeréseképpen 1995-ben az akkor első ízben kiadott Czabán Samu díjban 
részesült. Ugyanabban az évben Polgármesteri-díjjal, majd 2006-ban Komá-
rom önkormányzata Pro Urbe díjjal jutalmazta őt. 2011-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen átvette gyémántdiplomáját.

E sorok írója 1964 szeptembere óta ismertem a Tanár Urat. Diákként leg-
emlékezetesebb „beszélgetésünk” 1967 tavaszára datálódik, amikor a főisko-
lára való jelentkezésemkor kétségek közt Hozzá fordultam tanácsért. Így hát 
az egyik matematikaóránk végeztével félénken odaszegődtem a Tanár úrhoz, 
s míg a fizikumig értünk, elmondtam neki problémámat. Ő türelmesen meg-
hallgatott, végigmért, és csak ennyit mondott: „Meg kell próbálni, fog az men-
ni!” … majd becsukódott mögötte a fizikum ajtaja.

Ez a mondat csengett vissza fülemben mindig, amikor valamilyen nehéz-
ségem volt főiskolai és egyetemi tanulmányaim alatt. Ez a mondat mindig erőt 
adott, mert ha Czókoly tanár úr bízik bennem, akkor nem csüggedhetek el, az 
akadályokat, nehézségeket le kell győznöm. Hogyan állhatok meg előtte, ha 
megfutamodom?

Köszönöm, Tanár Úr, ezt a mondatot! Ha félóráig beszélgettünk volna, le-
het, hogy semmire sem emlékeznék, ám ez a tömör mondat biztatást adott, 
lelkesített. Így lett számomra vezérigévé. S én, az akkori megszeppent diák 
nem gondoltam, hogy tizennégy év elmúltával a Tanár Úr éppen nekem adja 
át íróasztalát és székét – amelyeket a mai napig használok – a gimnázium fizi-
kumában. Csak remélni merem, hogy negyvenöt éves pedagógusi pályámból 
a komáromi gimnáziumban eltöltött harmincöt tanári évem alatt sikerült azt a 
szellemiséget továbbadnom, amit e halk szavú embertől, mint egykori tanít-
vány és tanártárs kaptam, ellestem.

Kalácska József
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A 2014/15-ös iskolai év novemberé-
től a 2015/16-os tanév novemberéig ter-
jedő időszakot iskolánkban Pongrácz La-
jos Emlékévnek hirdettük meg, melynek 
apropója névadónk születésének 200. 
évfordulója volt. Az Emlékév rendezvé-
nyei alkalmat adtak arra, hogy tanulóink 
ne csak ismerkedjenek névadónk életé-
vel és munkásságával, hanem maguk is 
aktívan és kreatívan alakítsák azt. 

Pongrácz Lajos, térségünk jeles sze-
mélyiségének nevét iskolánk ünnepé-
lyes keretek közt vette fel 2002. február 
15-én. Tíz év elteltével, 2012. február 16-
án nagyszabású rendezvénysorozattal 
ünnepeltük meg a névfelvétel 10. évfor-
dulóját. A névfelvétel óta hagyománnyá 
vált nálunk Pongrácz Lajos emlékének 
őrzése. Minden évben Pongrácz-nap ke-
retében emlékeztünk meg névadónkról, 
születésnapján, február 15-én pedig pe-
dagógusaink és tanulóink megkoszorúz-
zák síremlékét szülőfalujában, a felsőtúri 
templomkertben.

A Pongrácz Lajos Emlékév indítá-
saként 2014 novemberében a Magyar 
Kultúra Hete keretében rajz-, versíró és 
fogalmazási versenyt hirdettünk. Készül-
tek Pongrácz-portrék, az alsósok szemé-
vel láttatva Pongrácz Lajost, és kitűnő 
portrék születtek a felső tagozatosok 
körében is. Tanulóink a honti népvisele-
tet is megrajzolták többféle változatban. 
A versek és fogalmazások témái a szülő-
föld és Felsőtúr voltak. A pályamunkákat 
szakmai zsűri véleményezése alapján 
válogattuk ki, és kiállítottuk őket a Pong-
rácz Lajos Emlékszobában.

Az év nyitóeseménye 2015. február 
12-én a koszorúzás volt Pongrácz Lajos 
síremlékénél Felsőtúron. Ezt a megtisz-
telő feladatot az akkori 9.A osztály ta-
nulói kapták, akik az iskola vezetősége, 
osztályfőnökük és további pedagógusok 
kíséretében vettek részt a megemléke-
zésen. A helyszínen Szép Ernő: Imádság 
című versét Gál Dóra szavalta el. Ezután 
Kurali Karolina ismertette Pongrácz La-
jos életét és munkásságát, majd további 
két kilencedikes helyezte el iskolánk ko-
szorúját és gyújtott mécsest a síremlék 
előtt. Jelen volt és szintén koszorúzott 
Sztyahula Tamás felsőtúri polgármester 
és Kázmér László helyi képviselő is. 

Lezárult a Pongrácz Lajos Emlékév  
az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolában

Az Emlékév központi eseménye a 
Pongrácz Lajos Emléktábla leleplezése 
volt iskolánk aulájában 2015. március 
20-án. A tanulók számára az ünnepség 
a délelőtt folyamán a gimnázium nagy-
termében zajlott. Iskolánk igazgatónője, 
Lészkó Katalin köszöntője után elsőként 
a Vadkerti – Zsapka – Sipos trió Zúg már-
cius! c. koncertjével lépett színpadra, 
majd az elsősök Egyszer egy királyfi c. ze-
nés-verses összeállítása következett. Mű-
soruk után Tóth Cynthia (9.A) Pongrácz 
Lajos: Tavasz című verséből adott elő egy 
részletet. Pongrácz Lajos életét és mun-
kásságát Podhorszky Márk 7.A osztályos 
tanuló egy látványos és kitűnően össze-
állított prezentáció segítségével mutatta 
be. Az ünnepséget végül Gál Dóra (9.A) 
szavalata zárta. 

A meghívott vendégek és az iskola 
pedagógusai számára az ünnepség az 
iskolában folytatódott. Elfogadta meghí-
vásunkat a váci Földváry Károly Általános 
Iskola igazgatója, Álmos László (kíséreté-
ben tanulók is jelen voltak), Jókai Tibor, a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségének elnöke, Strédl Terézia, a komá-
romi Selye János Egyetem tanszékvezető 
tanára, Sztyahula Tamás, Felsőtúr polgár-
mestere, Gregor István, Ipolyság polgár-
mestere, Hammersmidt Béla, városunk 
alpolgármestere, Révész Angelika, város-
unk iskolaügyi, ifjúsági és sportszakosz-
tályának vezetője, Gerhard Glazer-Opitz 
lelkiatya, Izsmán Jónás tiszteletes és Ku-

tak Adrienn keramikusművész, az emlék-
tábla készítője. Megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel a városi önkormányzat 
képviselői, a helyi oktatási intézmények 
vezetői és volt kollégáink is.

Az emléktáblaavató-ünnepség az 
épület folyosóján az elsősök műsorával 
kezdődött. Ünnepi beszédet Gregor Ist-
ván, Lészkó Katalin és Sztyahula Tamás 
mondtak. Hangsúlyozták, hogy Pong-
rácz Lajos születésének 200. évfordulója 
méltó alkalom emléktáblájának avatásá-
ra az iskola épületében, amely térségünk 
egyik legnagyobb oktatási intézménye. 
Felvázolták a Pongrácz-család történe-
tét, és ismertették Pongrácz Lajos életét 
és munkásságát. Az ünnepi beszédeket 
követően került sor az emléktábla le-
leplezésére és a koszorúzásra. Elhelyez-
ték koszorújukat az önkormányzatok, 
az oktatási intézmények vezetői, a ma-
gyarországi testvériskola és a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége is. Az 
emléktáblát közadakozásból Kutak Ad-
rienn, ipolysági keramikusművész készí-
tette. Az ünnepség Gál Dóra szavalatával 
fejeződött be, majd Lészkó Katalin isko-
laigazgató meginvitálta a vendégeket a 
Pongrácz Lajos Emlékszoba és Kiállítás 
megtekintésére, ezt követően pedig az 
állófogadásra. 

A Pongrácz Lajos Emlékszobába lép-
ve Matyis Sára, iskolánk volt diákja által 
készített Pongrácz-portré fogadta a láto-
gatót. A terem falain Pongrácz Lajos éle-
tét és munkásságát bemutató képek és 
írások voltak láthatók, Ipolyság korabeli 
képeslapjaival kiegészítve. A további pa-
neleken a névfelvételt előkészítő konfe-
renciával, a névfelvétellel és a névfelvétel 
10. évfordulójának ünneplésével ismer-
kedhetett a látogató. A teremben kap-
tak helyet az emlékév alkalmából meg-
hirdetett pályázat díjnyertes munkái. 
Mindezt kivetítőn is lehetett követni, egy 
asztalon pedig meg lehetett tekinteni a 
Pongrácz Lajosról eddig megjelent kiad-
ványokat és írásokat. A kiállítási anyagot 
összegyűjtötte és az emlékszobát nagy 
lelkesedéssel berendezte: Doboš Csilla, 
Dubovská Mária és Matyis Edit.

Az emléktábla alá azóta egy stílusos 
tárló került Tóth Bálint, deméndi asztalos 
jóvoltábó, aki ezt a szép munkát isko-
lánknak ajándékozta. A hozzánk érkező 

n Pongrácz Lajos 1815–1899
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idegen a benne elhelyezett írásokból és 
képekről megtudhatja, miért került az 
emléktábla az aula falára. 

Pongrácz Lajos születésének 200. 
évfordulója alkalmából Felsőtúron is 
emléktáblát avattak október 10-én. Is-
kolánk vezetősége és pedagógusai is 
részt vettek az eseményen. A szentmi-
se után iskolánk igazgatónője, Lészkó 
Katalin is mondott beszédet, melyben 
hangsúlyozta, hogy Pongrácz Lajos szel-
lemiségét továbbra is meg kell őrizni és 
példaként kell felmutatni a következő 
generációknak. Az igazgatónő leplezte 
le a község polgármesterével, Sztyahula 
Tamással a templom külső falán elhe-
lyezett emléktáblát, majd a koszorúzás 
következett. Koszorúnkat Lészkó Katalin 
igazgatónő és Kmetyo Anita igazgatóhe-
lyettes helyezte el az emléktáblánál. Ez-
után a meghívott vendégekkel együtt mi 
is részt vettünk a kultúrházban megtar-
tott szakmai konferencián. A konferen-
cia előadói Csáky Károly, dr. Hála József, 
dr. Kiss László és Lendvay Tibor voltak. 
Az előbbi három helytörténészként so-
kat tett a Pongrácz-életmű feltárásáért 

és megőrzéséért, Lendvay Tibor pedig 
iskolaigazgatóként a névfelvétel előké-
szítésében és megvalósításában szerzett 
érdemeket, továbbá szorgalmazta a név-
felvétel utáni időszakban Pongrácz Lajos 
emlékének méltó ápolását. 

A konferencia kísérőrendezvénye egy 
kiállítás volt Pongrácz Lajos életútjáról, 
munkásságáról és emlékének ápolásáról. 
A kiállítás anyagát a mi Pongrácz Lajos 
Emlékszobánk anyaga képezte. Az elő-
adások után a felújított kastélyban est-
ebéddel vártak bennünket a felsőtúriak. 
Bár ez a rendezvény nem iskolai rendez-
vény volt, mégis felemelő volt látni, hogy 
szülőfaluja is felvállalta Pongrácz Lajos 
emlékének tiszteletét és őrzését.

A Pongrácz Lajos Emlékév méltón 
zárult le két zárórendezvénnyel 2015. 
október 26-án. A délelőtti órákban Pá-
linkás Tibor, az ipolysági Honti Múzeum 
és Galéria vezetője tartott előadást isko-
lánkban a felső tagozat tanulói számára. 
Pongrácz Lajos mai és helyi vonatkozá-
saira hívta fel a tanulók figyelmét, négy 
kérdés köré építve interaktív előadását: 
Hol olvashatunk Pongrácz Lajosról a vi-

n Ki mit tud?

n Pálinkás Tibor előadása

lághálón? Hol olvashatunk róla a nyom-
tatott irodalom hasábjain? Mi emlékez-
tet Pongrácz Lajosra Ipolyságon? Mi 
emlékeztet rá Felsőtúron? Miért fontos 
számunkra Pongrácz Lajos? A képanyag-
gal is gazdagon illusztrált előadás kitűnő 
kiegészítésként szolgált a délutáni Ki mit 
tud? vetélkedőhöz.

Az ötfordulós kvízre minden felső 
tagozatos osztályból háromtagú csapat 
jelentkezhetett és mérhette össze egy-
mással tudását Pongrácz Lajosról. Míg 
a csapatok a feladatlapon dolgoztak, a 
kvízmester, Bóna Zsolt az előző forduló 
feladatmegoldásait kivetítő segítségével 
magyarázta, így a szurkoló osztálytársak 
is követhették a feladatsorokat, közben 
a zsűri tagjai, Sztyahula Tamás felsőtúri 
polgármester, Matyis Edit és Doboš Csilla 
pedagógusok pontozták a megoldáso-
kat. Az igényesen előkészített és lebo-
nyolított vetélkedő kitűnő hangulatban 
zajlott le. Az 1. helyet a 8.B osztály csapa-
ta, a 2-at a 9.B, a 3-at pedig a 6.A osztály 
csapata szerezte meg. 

 A most lezárult Pongrácz Lajos Em-
lékév, amely a Szlovák Köztársaság Kor-
mányhivatala Nemzeti Kisebbségi Főosz-
tálya és Ipolyság város támogatásával 
valósult meg, újabb mérföldkő iskolánk 
történetében. Erre emlékeztet bennün-
ket a Pongrácz Lajos-emléktábla, mely 
által névadónknak méltó emlékhelye lett 
az iskola épületében. A Pongrácz Lajos 
Emlékév befejeződött, ám számunkra 
folytatódik. Sok a tennivaló, hisz újfent 
elköteleztük magunkat Pongrácz Lajos 
szellemi hagyatéka mellett, és ígéretet 
tettünk arra, hogy névadónk példájának 
követői és emlékének kitartó ápolói le-
szünk a jövőben is.         

Matyis Edit     

n Az emléktábla
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A szakképzés évét november 30-án, 
Budapesten egy szakmai konferenciá-
val zárták le a szervezők. Ott hangzott 
el egy fiatal magyarországi kutató, 
Nyeste András előadása a szakképzés 
felvidéki helyzetéről: 

 A magyar szakképzés helyzete 
Szlovákiában
ez a rendszer kevéssé hatékony a diákok 
szakmai orientációjának befolyásolásában, 
ezzel valójában csak a telített szakmákat 
oktató – és így a diákok körében népszerű 
– intézményeket bünteti.

A fentiek mellett a magyar szakkép-
zésnek más-más problémákkal kell meg-
küzdenie Szlovákia különböző régióiban. 
Délnyugat-Szlovákia számos térségében 
a magyar nyelv dominál, a szakközépisko-
lákban lehet magyarul is tanulni, sőt több 
intézményben csak magyar nyelvű oktatás 
folyik. A két nyelven is oktató intézmények 
esetében jellemző, hogy a szlovák nyelvű 
osztályokat nehezebb feltölteni. Ennek 
eredményeként az oktatási intézmények 
magyar nyelvű szakkínálata szélesebb.

Ez különösen igaz a Dunaszerdahelyi 
járásra. Azonban a járás esetében problé-
ma a szakképző intézmények túlzott szá-
mossága; a 116 ezer lakosú járásban 10 
szakközépiskola található (emellett gim-
náziumok is működnek). A középiskolák 
között verseny folyik a diákokért, ami ne-
hezíti a kommunikációt és a szakkínálatok 
összehangolását az intézmények között. 
A diákok körében nagyon népszerűek 
az idegenforgalmi szakok, ami részben 
összhangban áll a járás gazdaságszerke-
zetével. A Dunaszerdahelyi járás ugyan-
is számos turistát vonz Szlovákiából és 
Csehországból, kisebb mértékben más 
országokból is (fürdők Dunaszerdahelyen 
és Nagymegyeren, lovas pálya Somorján). 
Azonban több helyi megkérdezett véle-
ménye szerint túl nagy a vendéglátó-ipari 
és idegenforgalmi szakokon a helykínálat. 
Emellett több hiányszakma esetében nem 
képeznek utánpótlást, a diákok érdeklődé-
sének hiánya miatt. Ez olyan szakmákra is 
igaz, amelyekkel könnyen el lehetne a járá-
son belül helyezkedni, a betelepült külföldi 
vállalatoknak köszönhetően (Wertheim, 
Schindler stb).

Bár a Dunaszerdahelyi járás földrajzi 
fekvése viszonylag kedvező – Közép-Eu-
rópa legdinamikusabban fejlődő térségei 
veszik körül (Pozsonyi kerület, Győr-Mo-
son-Sopron megye), és három főváros 
(Pozsony, Bécs, Budapest) is 150 km-nél kö-
zelebb található – fekvését mégsem tudja 
teljes mértékben kiaknázni az elmaradt 
infrastrukturális beruházások miatt. Ezzel 
szemben a helyi munkaerő a közeli köz-
pontokba, illetve Ausztriába ingázik, így a 
térségben fellelhető szaktudás egy jelen-
tős része nem járáson belül hasznosul. Ezt 

fokozza, hogy az utóbbi években a tartós 
elvándorlás is egyre jellemzőbbé vált.

Ugyanakkor a Dunaszerdahelyi járás 
helyzete még mindig kedvezőbb számos 
kelet-szlovákiai járásnál. A Rimaszomba-
ti járásban a rendszerváltást követően az 
egykori élelmiszeripari vállalatok beszün-
tették tevékenységüket, csupán a húsipari 
ágazatot nem számolták fel. Ezzel szemben 
újabb vállalatok jóval kisebb számban ala-
kultak. Megállapítható, hogy a piacgazda-
sági átmenet a járás esetében gazdasági 
szerkezetváltás helyett elhúzódó recesszi-
ót hozott. Ennek következtében a járásban 
kimagasló a munkanélküliségi ráta (31%), 
és nagy méretet ölt az elvándorlás.

A Rimaszombatban működő 4 szak-
középiskolából 3 intézmény nyújt magyar 
nyelvű szakképzést is. Problémát jelent az 
elhelyezkedés a városban régóta képzett 
szakok egy részével (adminisztrátor, autó-
szerelő), de az újabban megjelent idegen-
forgalmi és szolgáltatói szakok iránt sem 
mutatkozik nagy kereslet a munkaerőpia-
con. Általános jelenség, hogy a városban 
működő legnagyobb munkáltatók (pl. Yura 
Eltec) nem igényel szakképzett munkaerőt, 
az elvégzendő munkafolyamatokra maguk 
tanítják be munkavállalóikat. Néhány he-
lyi megkérdezett szerint a gépipari szakok 
(pl. CNC gépkezelő) oktatása, valamint a 
vállalkozói készség fejlesztése jelenthet ki-
utat a jelenlegi gazdasági és foglalkoztatási 
helyzetből. Emellett előnyös lenne a térség 
elérhetőségét is fejleszteni, a térséget az 
ország közlekedési hálózatába jobban be-
kapcsolni.

A rossz infrastrukturális ellátottság 
különösen hátráltatja a Tőketerebesi já-
rás fejlődését, főleg annak magyarlakta, 
bodrogközi részét. A térség periférikus 
fekvését fokozza, hogy továbbra sem nyílt 
meg a közúti határátkelő Ágcsernyő és 
Tiszasalamon (Ukrajna) között. Kedvező 
ugyanakkor, hogy Magyarország irányába 
három új átkelő is épült az elmúlt tíz évben. 
Mindez annak lehetőségét teremti meg, 
hogy a Bodrogköz szlovákiai és magyaror-
szági része között a gazdasági kapcsolatok 
intenzívebbé váljanak, előmozdítva ezzel a 
térség felzárkózását.

A kedvezőtlen gazdasági környezet 
miatt sokan vállalnak munkát külföldön. 
Mások Kassára ingáznak, vállalva az ezzel 
járó mintegy 100 km-es út megtételét nap, 
mint nap. Újabban Sátoraljaújhely is ingá-
zási célpontként kezd funkcionálni. Meg-

Szlovákiában a szakközépiskolák vi-
szonylag rugalmasan alakíthatják szakkí-
nálatukat, mivel egy-egy szak oktatására 
az iskolák határozott időre, jellemzően 5 
évre kapnak akkreditációt. Ez lehetőséget 
nyújt arra, hogy az iskolák az aktuális igé-
nyeket figyelve, azokhoz igazítva aktuali-
zálják szakkínálatukat. A legtöbb oktatási 
intézmény törekszik arra, hogy szakkíná-
latát a munkaerő-piaci igényekhez igazít-
sa. Ugyanakkor az oktatás fejkvóta alapú 
finanszírozása arra ösztönzi az iskolákat, 
hogy minél több tanulót vegyenek fel. A 
tanulók és a munkaerőpiac szakmai prefe-
renciái ritkán illeszkednek, ami egy döntési 
kényszert ró az iskolákra; vagy a tanulók 
által favorizált szakokat igyekeznek oktatni 
és így több diákot megszólítani, vagy a vál-
lalkozói szféra által hiányszakmaként meg-
jelölt szakokat részesítik előnyben, kockáz-
tatva az adott szak oktatásának pénzügyi 
fenntarthatóságát.

Az állam szempontjából az előnyös, ha 
a szakképzésből kikerülő tanulók minél na-
gyobb arányban tudnak elhelyezkedni, és 
így a szociális hálónak nem a kedvezmé-
nyezettjei, hanem fenntartói közé kerülnek. 
Ezért az állam arra ösztönzi a szakközépis-
kolákat, hogy a hiányszakmákat oktassák. 
Ennek érdekében a hiányszakmákat tanuló 
diákok után kiemelt fejkvótát fizet az in-
tézményeknek, míg a telített szakmákat 
tanulók után csökkentett kvótát. Azonban 

n Nyeste András
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állapítható, hogy a Bodrogköz népesség-
megtartó ereje jelenleg csekély, így nem 
várható a szakképzett munkaerő helyben 
maradása. A helyzetet a vállalkozói szféra 
erősödésével, illetve a munkaerő-piaci igé-
nyekhez igazodó szakképzési programok-
kal lehetne orvosolni.

A Bodrogközben jelenleg két szakkö-
zépiskola nyújt képzést magyar nyelven is. 
Hasonlóan az előbbi térségekhez, a Bod-
rogközben is problémát okoz a diákok által 
választott szakok és a munkaerőpiacon ke-
resett szakok közti különbség. A probléma 
arra vezethető vissza, hogy e hiányszak-
mák (pl. kőműves, ács, asztalos) presztízse, 
megbecsültsége alacsony.

A szlovákiai magyar oktatás általá-
nos kihívása a csökkenő gyereklétszám. A 
születések száma visszaesett a szlovákiai 
magyarság körében, de emellett kihívás 
a magyar intézmények számára a magyar 
nemzetiségű tanulók megtartása. Általá-
nos jelenséggé vált, hogy magyar szülők 
szlovák nyelvű iskolát választanak gyerme-
kük számára. 

A szlovák nyelvű oktatás melletti érv-
ként a könnyebb érvényesülést szokták el-
sőként említeni, hiszen ennek előfeltétele a 
szlovák nyelv magas szintű ismerete. 

Annak ellenére tekintik a szlovák nyel-
vű oktatást előnyösebbnek, hogy anya-
nyelvén a diák hatékonyabban tudja elsa-
játítani és megérteni a tananyagot. Némely 
esetben a szlovák iskola környezete is von-
zóbb. De a fentiek mellett a szülők dön-
tését jelentősen befolyásolja az is, hogy a 
magyar és a szlovák intézménybe járó diá-

kok milyen társadalmi közegből érkeznek. 
Kelet-Szlovákia több járására igaz, hogy a 
magyar iskolákban magasabb a mélysze-
génységből érkező, roma gyerekek aránya. 

A romák iskolaválasztását a nemzetisé-
gi hovatartozás és az anyanyelv mellett be-
folyásolja, hogy Magyarország beiskolázási 
támogatást nyújt a magyar intézménybe 
iratkozóknak, minden iskolaév kezdetekor. 
Ugyanakkor a támogatás nagyon sok eset-
ben nem a diák iskoláztatására fordítódik. 
Biztosítottabb lenne a támogatás hasz-
nosulása, ha azt az iskolák kapnák meg. 
Többen számoltak be arról, hogy a diákok 
kevéssé motiváltak a tanulás tekintetében, 
ezért célravezető lenne egy olyan támoga-
tási rendszer kidolgozása, ami tanulmányi 
eredménytől tenné függővé a kapható tá-
mogatás összegét.

A régi csehszlovák szakképzési rend-
szer örökségeként a szakközépiskolák tar-
tanak fent kapcsolatot helyi vállalkozókkal, 
akiknek véleményét felmérik a szakképzés 
alakításakor, illetve akik a gyakorlati kép-
zésben részt vesznek. Azonban a képzési 
és a vállalkozói szféra közötti kapcsolatot 
érdemesebb lenne szorosabbra fűzni. A 
gyakorlati képzés hatékonyabb tud lenni 
egy külső vállalkozásnál, ahol a tanulók 
egy vállalkozás működésébe is nyerhet-
nek betekintést. A vállalkozások műszaki 
felszereltsége is jellemzően korszerűbb az 
iskolák tanműhelyeinél. A probléma abban 
rejlik, hogy a vállalkozók nem érdekeltek 
abban, hogy részt vegyenek a gyakorlati 
képzésben; a tanulókra nem tudnak érde-
mi munkát rábízni, ellenben plusz figyel-
met, energiát kötnek le.

A gyenge gazdasági környezet miatt a 
vállalkozások alig növekednek, így az sem 
motiválja őket, hogy maguk számára ké-
pezhetnek új munkaerőt. A két szféra közti 
együttműködés megerősítéséhez díjazni 
kell azokat a cégeket, amelyek kiveszik ré-
szüket a diákok képzéséből.

De előbbinél is fontosabb lenne a szlo-
vák nyelv oktatási reformja a magyar isko-
lákban. A napjainkban érvényes tanterv 
alapján a szlovák nyelvet anyanyelvként 
oktatják a magyar diákoknak is, holott azt 
idegen nyelvként kellene kezelni. A magyar 
iskolákban éppen ezért nehéz elsajátítani a 
szlovák nyelvet. A szlovákiai magyar érdek-
képviselet egyik legfontosabb feladata len-
ne a szlovák nyelv oktatásának tantervét 
olyan alapokra helyeztetni, ami valóban 
segíti a magyar diákok nyelvtanulását.

A szlovákiai magyar iskolák kapcsola-
tait nemcsak a vállalkozókkal volna érde-
mes megerősíteni. Előremutató lenne, ha 
együttműködés alakulna ki az iskolák kö-
zött, és akár magyarországi intézmények-
kel is kapcsolatok épülnének ki. Ezek újabb 
tapasztalatokat nyújthatnak a diákok szá-
mára, és kedvező esetben elősegíti a ma-
gyar diákok identitásőrzését is. 

Nyeste András, Felvidék.ma

A szerző geográfusként végzett, jelenleg a Határon 
Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgá-
latánál (CESCI) dolgozik. A Dunaszerdahelyi, a Rimaszom-
bati és a Tőketerebesi járás magyar nyelvű szakképzési 
helyzetét 2015 során mérte fel, a kutatás eredményeit 
pedig egy, a Hétfa Kutatóintézettel közösen készített ta-
nulmányban foglalta össze. Jelenleg Etyeken él. 

Közzétéve a szerző személyes engedélyével. Forrás: 
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/57976-nyeste-andras-a-
magyar-szakkepzes-helyzete-szlovakiaban.



32 Pedagógusfórum  n   Szakképzésünk

Bemutatkozott 
az Építészeti 

Szakközépiskola
Pályaválasztási Börze Vágsellyén 
Iskolánk, a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskola 

(Szabó Gyula u. 1.) is képviseltette magát tanáraival és diákja-
ival 2015. november 19-én Vágsellyén a Pályaválasztási Börzén, 
melynek a város kultúrháza adott otthont. Ezzel sikerült felhívni 
az odalátogató tanulók figyelmét a magyar tanítási nyelvű kö-
zépiskolánkra. Ismertetésünkben és bemutató előadásunkban 
rávilágítottunk az építészeti és a virágkötészeti szakmák jelen-
tőségére, s ezáltal újdonságként hatottunk a számtalan szlovák 
szakközépiskola között. 

Köszönjük a lehetőséget, hogy ott lehettünk, mert így más 
régiókban is tájékoztatást nyújthattunk a nálunk kínálkozó to-
vábbtanulási lehetőségekről. 

Iskolánk egy nyitott könyv
Tanintézetünkben 2015. november 24-én nyílt napot tar-

tottunk. Több alapiskola pedagógusa és diákjai használták ki 
ezt a lehetőséget, hiszen ezáltal személyesen is betekintést 
nyertek iskolánk mindennapjaiba. Átfogó képet kaptak mind 
a szakoktatás, mind az elméleti oktatás menetéről. Betekintést 
nyertek az építészeti és virágkötészeti órák felépítésébe, emel-
lett a számítástechnikai és az idegen nyelvi szaktantermekben 
folyó tanítást is figyelemmel kísérhették. Nem hagyhattuk ki a 
testedzést sem, ezért az edzőterem bemutatására is sor került. 

A nyílt napra látogatók egyúttal megismerkedtek pedagó-
gusainkkal és az itt tanuló diákjainkkal, így a látottak alapján 
bizonyára könnyebben döntenek majd továbbtanulási szándé-
kaikat illetően. 

Ezzel a rendhagyó és figyelemfelkeltő pár órával tanulságos 
napot élhettünk át az alapiskolák képviselőivel, és remélhető-
leg iskolánk jövendőbeli diákjaival együtt. Decemberben foly-
tatás következik, hiszen jelszavunk: nyitottság minden érdeklő-
dő számára. 

Tamási Éva

n Iskolánk a pályaválasztási börzén n Az olimpián rajz után, pontosan kellett dolgozni

Műszaki olimpia  
a dunaszerdahelyi 

Építészeti 
Szakközépiskolában

2015. december 2-án immár 6. alkalommal adott otthont az 
alapiskolások számára szervezett műszaki olimpia járási fordu-
lójának iskolánk, a dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépisko-
la. Az olimpia a korszerűen felszerelt műhelyeinkben zajlott. A 
résztvevő diákok nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel igyekez-
tek megoldani mind az elméleti, mind a gyakorlati feladatokat. 
Elszántságukat és akaratukat siker koronázta.

A verseny a következő eredménnyel zárult:
A kategória
1. hely: Letušek Denis, Németh Patrik

(AI, Nagymagyar) – 145 pont
2. hely: Kovács Noémi, Szalai Gabriel (Bartók Béla AI,

Nagymegyer) – 124 pont
3. hely: Seszták Lilla Elizabeth, Molnár Máté

(József Attila AI és Ó, Vásárút) – 122 pont
4. hely: Márik Lilla, Nyári Kornél

(József Attila AI és Ó, Vásárút) – 115 pont
5. hely: Szarvas Patrik, Lipka Tamás

(Illésházy István Alapiskola Illésháza) – 110 pont
B kategória:
1. hely: Gódány Balázs (Bartók B. AI, Nagymegyer) – 69 p.
2. hely: Gustafík Michal

(AI Smetanov háj, Dunaszerdahely) – 60 pont
3. hely: Lipka Daniel

(Illésházy István Alapiskola Illésháza) – 51 pont
4. hely: Angyal Robert

(Illésházy István Alapiskola Illésháza) – 37 pont
Az egyes kategóriák első helyezettjei továbbjutottak a mű-

szaki olimpia kerületi fordulójába, amely 2016. február 3-án ke-
rül megrendezésre.

A verseny résztvevői az eredményhirdetés után elégedet-
ten és élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodva hagyták el a 
dunaszerdahelyi Építészeti Szakközépiskolát.

Tamási Éva
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A Szlovákiai Magyar Művelődési Inté-
zet Felvidéki emlékhelyek szakbizottsága 
a Felvidéki és muravidéki emlékhelyek 
projekt keretében megvalósuló digitális, 
online adatbázis kiépítését kezdte meg 
2014 májusában. A program a magyaror-
szági Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI) Közművelődési Főosztályának 
támogatásával valósult meg.

A szervezők fontosnak tartják az em-
lékhelyek, rendezvények és az iskolában 
megjeleníthető regionális ismeretek 
szerepét a nevelés és az oktatás terén. 
Ennek értelmében az online adatbázis 
eleve felkínálja a webes játékok lehető-
ségét, hiszen több geolokációs játéknak 
van már eredményes múltja. Hosszabb 
kutakodás után a QR-kódos játék mellett 
döntöttünk, mert ez adta számunkra az 
emlékhelyek adatbázisa iskolai felhasz-
nálásának egyik megismerhető lehető-
ségét.

A QR-kódról, a QR-kódos 
játékokról
A QR-kód a japán Denso-Wave cég 

által 1994-ben kifejlesztett kétdimenziós 
vonalkód (pontkód, mobilkód). Jelen-
tése Quick Response, azaz gyors válasz. 
Legnagyobb népszerűségnek Japánban 
örvend, de egyre jobban terjed Ameriká-
ban és már Európában is. A QR-kód hiba-
tűrő képessége és széles adatformátum 
támogatottsága miatt vált hamar olyany-
nyira népszerűvé, hogy 2000 júniusában 
nemzetközi szabvánnyá vált, amelyet az-
óta többször kiegészítettek. 

A QR-kód felhasználása az iparban, 
logisztikában, termelésben kialakított 
adathordozóként, könnyű használata 
miatt egyre jobban terjed. Rendkívül 
alkalmas hirdetésekben, nyereményjá-
tékokban, reklámokban, internetes üze-
nethordozóként (webcím, üzenet, SMS, 
névjegy, GPS koordináták stb.), adathor-
dozóként való felhasználásra. Manapság 
leggyakrabban a reklámokban és újsá-
gokban találkozhatunk vele, mert kivá-
lóan alkalmas akár hosszabb linkek kis 
helyen történő tárolására, amelyeket a 
telefon kamerája pillanatok alatt felismer, 

Felvidéki emlékhelyek, 

avagy QR-kódos történelmi séta 
Nagymegyeren

így az információhoz való hozzájutáshoz 
nincs szükségünk a kódok bepötyögé-
sére. Az okoselefonok már rendelkeznek 
saját QR-kódolvasóval, amely nagyban 
megkönnyíti beolvasásukat, mentésüket 
és különféle felhasználásukat.

Az információs technológia és esz-
közök használata már a tanterv része, az 
elsajátítandó kulcskompetenciák egyike, 
így a lehetőség is adott, hogy egy-egy 
tanóra keretében sort kerítsünk az adat-
bázis bemutatására, felhasználására, s 
ennek kapcsán visszautaljunk valamelyik 
emlékhelyünkre. Ennek jegyében va-
lósul meg a QR-kódos játék is, melynek 
során a játékosok különböző kérdések 
megválaszolásával gyűjthetnek ponto-
kat. A kérdést egy-egy QR-kód leolvasá-
sával, majd a kapott URL megnyitásával 
szerezheti meg a játékos. A játékban a 
QR-kód szerepe kettős. Egyrészt kényel-
mesebb, gyorsabb megoldást nyújt a 
kérdés elérésére, mivel a játékosnak nem 
kell a böngészőbe begépelni az URL-t. 
Másrészről biztosítja, hogy a kérdésekre 
csak akkor tudjon válaszolni, ha végigjár-
ta azokat a helyszíneket, ahova a QR-kód 
vezeti. Az adatokat tartalmazó honlap 
szerepe is két részre osztható. A játékos 
itt kapja meg a kérdésekre adandó vá-
laszokat, a kérdés megválaszolása után 
itt nézheti meg az eddig megválaszolt 
kérdéseit, és az ezzel elért pontjait. Az 
adminisztrátorok itt hozhatják létre, szer-
keszthetik a kérdéseket, valamint módo-
síthatják a játék egyéb funkcióit.

QR-kódos történelmi séta 
Nagymegyeren
Helyzetünkre és viszonyainkra alkal-

mazva a játéknak az egyszerűbb módját 
választottuk. Rendhagyó történelemórá-
ban gondolkodva állítottunk össze előbb 
egy valós sétát, majd ennek a QR-kódos 
változatát. Helyszínül Nagymegyert vá-
lasztottuk, mert itt láttuk adottnak a fel-
tételeket a játék megvalósítására, illetve 
tesztelésére. Varga László helytörténész, 
történelemtanár, a Szlovákiai Magyar 
Művelődési Intézet emlékhely bizottsá-
gának tagja tervezte meg a történelmi 

sétát az online adatbázisunk kilenc re-
kordjával, vagyis kilenc helyszínével. Az 
intézet csapata alakította hozzá a QR-
kódos virtuális sétát.

Két játéklap készült: az első a va-
lós sétát mutatta (1. ábra), a második a 
virtuálisat (2. ábra). 

A játék visszhangja a 
résztvevők között
A diákok Nagymegyer városának tör-

ténelmi emlékhelyeit játékos formában 
ismerték meg, az okostelefonnak és az 
internetnek köszönhetően közelebb ke-
rültek a magyarság múltjához, ráadásul 
a játék folyamán jól is érezték magukat 
– mondta a játékot levezető tanárnő, Hu-
szár Kata, a szakközépiskola történelem-
tanára.

A Szlovákiai Magyar Művelődési Inté-
zet emlékhely bizottsága által rendezett 
QR-kódos történelmi séta a nagymegyeri 
Magán Szakközépiskola (a hidaskürti 
magániskola kihelyezett részlege) diákjai 
körében valósult meg, az intézet honlap-
ján található Emlékhelyek a Felvidéken 
adatbázisa segítségével.

Nagyon örültem a felkérésnek, hiszen 
így a diákok közelebb kerültek a magyar-
ság múltjához, Nagymegyer (ahová isko-
lába járnak) helytörténetéhez, miközben 
az okostelefonjukat használhatták. Vagy-
is egy olyan eszköz segítségével, amely 
számukra már-már szinte nélkülözhetet-
lenné vált, s amit minden percben szinte 
kényszeresen nyomogatnak. Ezúttal a 
modern technika vívmányainak köszön-
hetően ismerkedhettek meg a múltjuk-
kal, történelmükkel (kilenc emlékhely 
Szent István király szobrától Árpád vezé-
réig).

A játék öt osztályban zajlott le. Mind-
egyik osztályból a tanulók fele vett részt 
a versenyen (osztályonként 6–10, össze-
sen 40 tanuló vett részt). Az igazgatónő 
engedélyével a diákok csatlakoztak az 
iskola wifijéhez, majd letöltötték a QR-
kód leolvasó alkalmazást. Ezután az elő-
re elkészített és kinyomtatott ismeret-
anyagról beolvasták a QR-kódokat, majd 



34 Pedagógusfórum  n   Felvidéki emlékhelyek



35Felvidéki emlékhelyek / Rendezvényeink  n  Pedagógusfórum 

eljutottak az adott weboldalhoz, szöveg-
hez, tehát az emlékhelyhez. A szöveget 
elolvasva megkeresték azt a kulcsszót, 
amelyet be kellett írniuk a kinyomtatott 
ismeretanyagon található táblázatba. 
Végül a célkódot beolvasva jutottak el 
arra a weboldalra, ahol regisztrálhattak 
a versenyre. A személyes adatok meg-
adása után beírták a kulcsszavak kez-
dőbetűiből álló kódot, kiválasztották 
nyereményüket (CD, DVD, könyv vagy 
könyvutalvány). Ezzel befejeződött a ver-
seny. 

A játék megkezdése előtt minden 
diáknak odaadtam a kinyomtatott isme-
retanyagot, melyre ráírták nevüket, hogy 
a későbbiekben elkerüljük azt, hogy egy 
diák a célkódot akár többször is beolvas-
sa, és többször regisztráljon. 

Nehézség volt az, hogy egyszerre 
6–10 diáknak kellett volna egy időben 
csatlakoznia az internethez, ez nem is si-
került. Így azt a megoldást választottam, 
hogy a diákokat 2–3 fős csoportokra 
osztottam, így egy telefon segítségével 
2–3 diák olvasta be az egyes kódokat, és 
kereste meg a kulcsszavakat. Viszont a 
célkódot mindannyiuknak be kellett ol-
vasni, ezért ezt egymás után tették meg. 
Egy-egy osztályban 35–45 percig tartott 
a játék.

A diákok az okostelefonnak és az 
internetnek köszönhetően játékos for-
mában ismerték meg Nagymegyer tör-
ténelmi emlékhelyeit, ráadásul a játék fo-
lyamán jól is érezték magukat. A diákok 
egyöntetűen azt mondták, hogy tetszett 
nekik a játék, mert az okostelefonjukat 

használhatták közben. Valószínű, hogy 
kevésbé lett volna számukra érdekes, ha 
az általuk fontosnak tartott eszközt nem 
használhatták volna.

Remélem, ha a diákok a városban el-
mennek egy-egy szobor, emlékhely mel-
lett, akkor tudnak majd hozzákapcsolni 
olyan információt, amelyet a játéknak 
köszönhetően ismertek meg. 

A diákok által választott nyeremé-
nyeket én hoztam el Dunaszerdahelyről 
Nagymegyerre. Az igazgatónő, Berényi 
Renáta is nagyon örült a lehetőségnek, 
s amikor az ajándékokat átadtam a ta-
nulóknak, ő is gratulált nekik, és biztatta 
őket, hogy a jövőben is vegyenek részt 
ilyen jellegű játékokon. Tehát várjuk a 
folytatást!

Huszár László

Az SZMPSZ Komáromi Területi Vá-
lasztmányának elnöke és lelkes alap-
szervezeti elnökei advent második va-
sárnapjának előestéjén nagy örömmel 
bonyolította le a II. Jótékonysági Peda-
gógusbált. 

Advent a várakozás és a jócselekede-
tek négy héten keresztül tartó időszaka. 
Ilyenkor fel kell szítani magunkban az 
együttérzés lángját, hogy megtegyük, 
amit tudunk, azzal, amink van és ott, ahol 
vagyunk. 

A jó pedagógus egyik ismérve 
ugyanis a tudás szilárdsága és az egyéni-
ség ereje mellett a gyermeki lélekkel való 
azonosulás képessége.

Okítanunk, nevelnünk, védenünk 
kell valamennyi ránk bízott gyermeket, 
mindezek mellett észre kell vennünk, 
ki az, aki nélkülözik, aki hiányt szenved, 
aki szűkölködik akár anyagiakban, akár 
egészségben, akár lelkiekben.

A pedagógusok jótékonysági báljá-
nak éppen ez volt a célja: egyrészt fehér 
asztal mellett jobban megismerni egy-
mást, baráti szálakat szőni vagy megerő-
síteni azokat, és segíteni azokon, akiknek 
az élet éppen az árnyékosabb oldalát 
mutatja.

A dekorációból és a fogadásból az 
is egyértelműen kiderült, hogy éppen 
az adakozás és ajándékozás nagymes-
terének napja volt, hívják az illetőt ép-
pen Nikolausnak, Gyed Maróznak, Tél-
apónak, vagy a korszerűség jegyében: 
Joulopukkinak. Nekünk leginkább Mi-
kulás ő, minden felnőtt és gyermek örök 
kedvence, aki vidám és jóságos, bőkezű 
és igazságos.

Puttonyában volt is minden, ami mo-
solyt fakasztott, és benne volt egy hato-
dikos kislánynak, Viktóriának is egy jobb 
életet ígérő reménysége.

Baráth Viktória a Komáromi Speciális 
Alapiskola büszkesége. Sokoldalú, ille-
delmes, vidám, empatikus kislány, aki 
sportol, táncol, verset mond, számos el-
ismerés birtokosa – de életkörülményei 
nem adnak neki szárnyakat a kibontako-
záshoz.

A II. Jótékonysági Pedagógusbál-
nak Viktória volt a kedvezményezettje. 
A gyűjtés sikere nem is maradt el, hisz 
sokan támogatták a lelkes kezdeménye-
zést. Voltak, akik tombolaajándék fel-
ajánlásával, voltak, akik tombolajegyek 
vásárlásával támogatták a jó ügyet. A Jó-
kai Mór Alapiskola a dísztermet ajánlot-
ta fel a bál helyszíneként, a Tanyi MTNY 
Alapiskola és Óvoda pedagógusai a te-

rem díszítésében segédkeztek. A Cargo 
Duo zenekar sem teljes árért játszott, és 
az egyik tanyi szülő, Szabó Tibor a Miku-
lás jelmezét is magára öltötte, ez volt az 
ő hozzájárulása az est fényéhez.

A megbecsülés és köszönet szavai 
illessék a Nagymegyeri Magán Szakkö-
zépiskola oktatóit és növendékeit, akik 
a figyelemre méltó terítést vállalták ma-
gukra.

Őszinte szívvel megköszönöm min-
denkinek, akik lehetővé tették azt, hogy 
egy kislány arcán karácsonykor felra-
gyoghasson a mosoly és derű. 

Tisztelettel megköszönöm, hogy itt 
voltak, hogy eljöttek, hogy meghallották 
a hívó szót. 

Fekete Irén elnök, SZMPSZ KoTV

II. Jótékonysági Pedagógusbál
Komárom, 2015. december 5.



36 Pedagógusfórum  n    Szellemi örökségünk

Hovatovább csodabogárnak számít 
az a fiatal értelmiségi napjainkban, aki 
nem a nagyvilágban, a hazaiakhoz vi-
szonyítva sokkal jobb körülmények kö-
zött igyekszik felépíteni karrierjét. Kü-
lönösen akkor, ha magas költségeket 
igénylő műszaki kutatással foglalkozik, 
ráadásul az angolt úgy bírja, hogy ame-
rikai érettségit tudhat magáénak. Ha 
viszont közelebbről is megvizsgáljuk 
a kérdést, kiderül: paradoxonról szó 
sincs. Az ember ugyanis nem egysze-
rűen beszélő szerszám – ahogy egykor 
a rómaiak a rabszolgákat nevezték gú-
nyosan –, és nem is a megaláztatásokat 
némán tűrő, a mindennapi gondok szo-
rításából az Óperencián túlra rohanó, a 
kényelmesebb jövő ígéretében vakon 
bízó, ám kiszolgáltatott pária, ahogyan 
azt korunk mindenható nagyvállalatai-
nak korifeusai látni szeretnék. Érző, gon-
dolkodó társas lény, akinek egyáltalán 
nem mindegy, hogy szülőföldjén tud-e 
érvényesülni, szerettei: családtagjai, 
barátai, gyerekkori ismerősei körében 
tudja-e eltölteni mindennapjait. Ebben 
a körben építette fel életét a krisztusi 
korban levő Takács Gergely, aki saját 
bevallása szerint mindaddig marad, 
amíg adódik számára lehetőség, amed-
dig kutathat. Nem kis vállalás ez abban 
az országban, amely az egy főre szá-
mított nemzeti össztermék alig több 
mint egyharmad százalékát fordítja a 
tudományra, ezzel nemcsak a dicstelen 
utolsó helyen tanyázik az Európai Unió 
államai között, de a legszegényebb af-
rikai országok társaságában sem foglal 
el vezető szerepet. Vigaszul szolgálhat 
a számítógép atyjának, Neumann Já-
nosnak halhatatlan felismerése, amely 
szerint fejlődés ellen nincs orvosság, 
bár ez is sajátos módon érvényesült az 
ő életében: a tengerentúlon tudta csak 
megalkotni mindazt, ami miatt ma da-
gad a keblünk a büszkeségtől.

Takács Gergely a Csallóköz szívé-
ben, Dunaszerdahelyen látta meg a 
napvilágot 1982. augusztus 19-én. 
Édesapja, András gépészmérnök, édes-
anyja, Madari Erika zongoratanárnő.

A szülőföld vonzásában
Takács Gergely egyetemi intézeti kutató

Saját bevallása szerint gyermekko-
rában visszahúzódó volt, a pincében 
berendezett kis laboratóriumban töl-
tötte szabadidejét, ahol vegyi kísérle-
tekben lelte örömét. Kész szerencse, 
hogy veszélytelen anyagokkal vette 
körül magát, tekintve, hogy a tizenki-
lencedik században hasonló korú előd-
je, Thomas Alva Edison tizenöt évesen 
még a vasúti kocsit is felrobbantotta, 
amely egyben lakhelyéül is szolgált. 

Gergely középiskolai tanulmányait 
szülővárosában, a Vámbéry Ármin Gim-
náziumban végezte. Negyedikes korá-
ban lehetősége nyílt a cserediák szer-
vezet által kijutnia az Újvilágba, ahol 
a St. Louis-i Lafayette High Scoolban 
szerezte meg érettségi bizonyítványát. 
Az amerikai tartózkodás az angol nyelv 
tökéletes elsajátításán kívül nagyszerű 
lehetőséget nyújtott számára az embe-
rek szemléletmódja és az oktatás jelle-
ge közötti összehasonlításra. Meglátá-
sa szerint nálunk szélesebb körűek, ám 
felületesebbek az átadott ismeretek, 
míg a tengerentúlon a diák egyéni fel-
készülési terv szerint tanulhat. Ez a gya-
korlatban a kreditrendszer középiskolai 

alkalmazázását jelenti. Mindenkinek 
saját felkészülési terve van, az adott 
körülmények között meghatározott 
tantárgyakat adott óraszámban kell 
teljesíteni, miközben különórák által le-
hetősége nyílik az ismeretek mélyebb 
elsajátítására is. Kellemes meglepetés 
volt számára a tengerentúli tanárok 
lelkes hozzáállása és a tanítványaiknak 
nyújtott segítség, ami növeli annak esé-
lyét, hogy a végzősök bejutnak az or-
szág legmagasabb színvonalú egyete-
meire. Ebben a tekintetben a Lafayette 
Amerika vezető intézményei közé tar-
tozik. Ez utóbbi tapasztalatán igazán 
érdemes elgondolkodnunk: magyar 
iskoláink olyan mértékben lesznek 
vonzóak, amennyiben versenyképesek 
tudnak maradni a továbbtanulásra je-
lentkezők számára. Jaj nekünk, ha eb-
ben a versenyben lemaradunnk! 

Tudvalevőleg egyáltalán nem rózsás 
pedagógusaink helyzete. A panasz-
áradatot semmiben sem enyhíti, hogy 
a műszaki és tudományos értelmisé-
gé sem az, a társadalomtudományok 
képviselőiről nem is szólva. Azt már 
meg sem említve, hogy az egészség-

Takács Gergely
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ügyben dolgozók havi háromszáz órát 
letudva sincsenek jobb anyagi helyzet-
ben. De ha nem helyezzük megfelelő 
magasságba a lécet, vagy ha átbújni 
igyekszünk alatta, az nemcsak oktatás-
ügyünk, iskoláink, de magyarságunk 
végét is jelenti.

Takács Gergely számára az érettségi 
bizonyítvánnyal a zsebében hazatér-
ve kiderült, hogy már csak a pozsonyi 
Műegyetem gépészmérnöki karán van 
felvételi vizsgalehetőség, így aztán 
mintegy sorsszerűen édesapja nyom-
dokaiba lépett. Az első (BSc.) fokozatot 
mechatronikából 2004-ben, a mesterit 
két évvel később szerezte meg, amit 
2009-ben a PhD fokozat követett.

Az egyetem Automatizáció, Mérés 
és Alkalmazott Informatika Intézetében 
folyó kutatásainak kapcsán érdemes 
elmondani, hogy az intelligens gépek 
kifejlesztésével foglalkoznak, legfőbb 
területük az irányításelmélet, különfé-
le algoritmusok kutatása a megoldan-
dó műszaki problémák számára. Egyik 
ilyen kérdéskör az alkatrészek – pl. a 
helikopter forgószárnya – rezgéseinek 
(vibrációjának) csillapítása. 

Takács Gergely a tudományos ered-
ményeiről nemzetközi konferenciákon, 
szimpóziumokon számol be a világ 
minden táján: napjainkig többek kö-
zött Oxfordban, Cambridge-ben, Fok-
városban, Pekingben, Bangkokban, 

Novoszibirszkben, Lisszabonban és 
New Yorkban adott elő.

Mechatronikai szakcikkeit tudomá-
nyos folyóiratokban, közleményekben 
publikálja. Két tankönyv társszezője, 
további két tudományos monográfia is 
fűződik a nevéhez.

Az ifjú kutató tevékenységének 
jelentőségére az anyaországban is 
felfigyeltek, erről tanúskodik, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia által a 
jelentős tudományos tevékenységet, 
nemzetközileg is elismert eredménye-
ket felmutató külföldi magyar kutatók 
számára alapított Arany János díjat 
2014-ben Takács Gergelynek adomá-
nyozta „kiemelkedő fiatal kutatói tevé-
kenységéért”.

Immár befutott kutatóként hálá-
val emlékszik vissza dunaszerdahe-
lyi, egykori Alma Materére, kiemelve, 
hogy sokat adott neki a magyar iskola, 
a több nyelv, a több kultúra, amelyet 
alkalma volt elsajátítani. Amerikának 
viszont a nagyfokú önnállóság elsajátí-
tását köszönheti. Való igaz: kisebbségi 
komplexusban szenvedő hazai ma-
gyarjaink döntő többségével ellentét-
ben, akik haptákba vágják magukat, 
ha államnyelvi megnyilvánulás üti meg 
a fülüket, üdítőleg hat Takács Gergely 
nyugodt magabiztossága. Az ő hozzá-
állásában, személyes megnyilvánulása-
iban már feldereng az új nemzedék ön-

tudata: tudják, hogy bárkivel szemben 
képesek felvenni a versenyt. Nemcsak 
idehaza, bárhol a világ összes táján. 

Szülővárosához szoros kötelékek 
fűzik: ma is Dunaszerdahelyen él an-
goltanárnő párjával, Sipos Jankával, 
és naponta ingázik fővárosi munkahe-
lyére. Nem is szándékozik változtatni 
ezen a számára ideális helyzeten, bár 
a hangjában némi szomorúsággal 
felveti, hogy rendkívül szűkösek a pá-
lyázati lehetőségek. Magyarán: nincs 
pénz. Viszont elég csak a műfaj nagy 
klasszikusára, a szélhámosok királyára, 
Strassznoff Ingácra utalni, aki szerint 
pénz mindig van, csak épp a rossz he-
lyen. Ha majd egyszer a döntéshozók 
azon is elgondolkodnak, hogy a tudás-
alapú társadalom kiépítése nemcsak a 
nagy országok kiváltsága, és hogy nem 
elég ezt a kérdést csak a nyilatkozatok 
szintjén tárgyalni, de a valóságban is 
tenni kell érte valamit, akkor legtehet-
ségesebb kutatóink is optimizmussal 
nézhetnek a jövőbe. Akkor Takács Ger-
gelyt és sorstársait még negyedszázad 
múltán is idehaza, szülőföldjükön talál-
hatjuk. Ellenkező esetben jön a nagy 
agyelszívás. Akkor viszont az Isten irgal-
mazzon nekünk és maradékainknak.

Ozogány Ernő  
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2015. november 27-én ismét megtelt 
a  pozsonyi Ifjú Szivek székháza olyan 
alap- és középiskolásokkal, valamint ta-
náraikkal, akik szeretik a szép szót, szíve-
sen szavalnak, és vállalják a pluszmunkát 
is akár a  felkészüléssel, akár a  felkészí-
téssel. A Kulcsár Tibor nevét viselő ren-
dezvény 10 éve ösztönzi a hazai magyar 
fiatalokat a  szlovákiai magyar irodalom 
olvasására, megismerésére, s talán meg-
szeretésére is. 

A szervező pozsonyi Duna utcai Ma-
gyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázi-
um három kategóriában várta a  jelent-
kezőket: alapiskolásokat, gimnazistákat 
és szakközépiskolásokat. Idén minden 
iskola csak 2-2 versenyzőt nevezhetett 
be kategóriánként, de talán így a legjob-
bakat hallgathatta meg a zsűri, akik közt 
Haraszti Mária (A Magyar Interaktív Te-
levízió műsorigazgatója), Szemet Edit (a 
Pátria Rádió szerkesztője) és Fónod Ma-
rianna (a Duna utcai MTAG tanára) fog-
lalt helyet. Az idei kerek vagy „félkerek” 
évfordulót ünneplő szlovákiai magyar 
költők, írók – a 85 éves Duba Gyula, a 80 
éves Tőzsér Árpád, a 75 éves Tóth Elemér 
és Zirig Árpád, a 65 éves Vajkai Miklós 
és Varga Imre – közül Duba Gyula és 
Zirig Árpád tisztelték meg jelenlétükkel 
is a rendezvényt. 

A  versenyzők egyike sem távozott 
üres kézzel. Emléklappal, ill. néhány 
ajándéktárggyal köszöntük meg részvé-
telét azoknak, akik nem állhattak a kép-
zeletbeli dobogó három fokának egyi-
kére sem. A verseny  legszínvonalasabb, 
legmeggyőzőbb előadói voltak: 

I. kategória vers
1.hely:  Gál Réka Ágota, Hetény,

felkészítő: Németh Nóra
2.hely:  Horváth Kitti, Párkány,

felkészítő: Jakubík Terézia
3.hely:  Rigó Terézia, Vásárút,

felkészítő: Mózes Hajnalka
I. kategória próza
1.hely:  Králik Máté, Komárom,

felkészítő: Laboda Róbert;
2.hely:  Fehér Fruzsina Flóra,

Gúta,  
felkészítő: Pákozdi Anita;

3.hely:  Németh Viktória,
Dióspatony,  
felkészítő: Egri Margit;

II. kategória vers
1. hely: Katona Eszter, Pozsony,

felkészítő: Kulcsár Móni-
ka; 

2. hely: Karácsony Laura, Vám-
béry Ármin Gimnázium 
Dunaszerdahely, felkészí-
tő: Földes József; 

3.hely: Béhr László, Magángim-
názium Dunaszerdahely, 
felkészítő: Simon Beáta;

10. Kulcsár Tibor Szavalóverseny Pozsonyban
II. kategória próza
1. hely Ziff Stella, Pozsony, felké-

szítő: Kulcsár Mónika;
2. hely Köles Bence, Magángim-

názium Dunaszerdahely, 
felkészítő: Simon Beáta;

3. hely Szabó Dózsa Marek, Rozs-
nyó, felkészítő: Lőrincz 
Tímea;

III. kategória vers
1. hely: Farkaš Eszter, Szenc, felké-

szítő: Pongrácz Flóra;
2. hely: Čulák Nikolett, Kereske-

delmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola Komá-
rom, felkészítő: Tóth Ivett;

3. hely: Pongrácz Emese, Szenc,
felkészítő: Pongrácz Flóra;

III. kategória próza
1.hely Gál Dominika, Szenc,

felkészítő: Pongrácz Flóra;
2.hely Pongrácz Emese, Szenc,

felkészítő: Pongrácz Flóra;
3.hely Csepi Anikó, Kereske-

delmi és Szolgáltatóipari 
Szakközépiskola Komá-
rom, felkészítő: Tóth Ivett.

n Morvay Katalin igazgatónő szól a 
résztvevőkhöz n Az esszéverseny győztesei

n Szakmai tanácskozás
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A XI. Országos Esszéíró Pályázat 
huszonhárom 13–16 éves szlovákiai 
magyar tanulót szólított meg, akik a 4 
téma közül választva dolgozták ki a mi-
nimum kétoldalas munkájukat. A törzs-
tagoknak számító háromtagú zsűri (Cs. 
Liszka Györgyi, Haraszti Mária és Sze-
met Edit) véleménye alapján 2015. nov-
ember 27-én az Ifjú Szivek Székházában 
ők vehették át a fődíjat, illetve az egyes 
témakörökben kiosztott 1 díjakért az 
ajándékokat:

 – Fődíj: Vojtek Lili, Szenc, 
téma: Ilyenek a szlovákiai ma-
gyarok

1.díjasok:
Molnár Ildikó, Ekecs, téma: Erős vá-

runk a…
Bánki Bence, Komárom, téma: Ilye-

nek a szlovákiai magyarok
Jacenko Oksana, Pozsony, téma: Ha 

lenne két életem…
Mojzeš Max, Komárom és Kováts 
Virág Borbála, Kéty, téma: Végy 
egy…

Nagy köszönet jár támogatóinknak:
 – RATIO EDUCATIONIS – a 

pozsonyi Duna utcai Magyar 
Tannyelvű Alapiskola és Gimná-
zium alapítványa;

 – Pomichal István, mérnök, 
Pozsony megye képviselő-testü-
letének képviselője, Fél község 
polgármestere, a rendezvény 
fővédnöke;

 – Szlovákiai Magyar Protestáns 
Oktatási és Közművelődési 
Egyesület; 

 – Frideczky János, a VIDÉO 
Alapítvány alapítója;

 – Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Pozsony-Szenc TV;

 – Szlovákiai Magyar Szülők Szö-
vetségének Duna Utcai alapszer-
vezete;

 – Vasárnap szerkesztősége;
 – IFJÚ SZIVEK Magyar Tánc-

együttes;

Gratulálunk minden versenyzőnek és 
felkészítőnek! 

Egy év múlva ismét találkozunk!
A szervezők

A Szlovákiai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége Tőketerebesi Terüle-
ti Választmánya 2015. október 22-én 
Nagykaposon, az Erdélyi János Magyar 
Tanítási Nyelvű Alapiskolában szervezte 
meg a Magyar iskola szeretlek elnevezé-
sű tantárgyverseny első fordulóját. 

Négy kategóriában folyt a verseny az 
alsó tagozatos tanulók részére, minden 
évfolyam külön kategóriában verseny-
zett. Az I. forduló a nevelési tantárgyak 
– ének, rajz, testnevelés – versenye volt.

A régióból ebben a fordulóban 6 is-
kola nevezett be, szinte minden kategó-
riában képviseltették magukat, összesen 
44 tanulóval. 

A zsűri tagjai voltak: Barkó Zsuzsa, 
a Deregnyői Alapiskola pedagógusa, a 
zsűri elnöke, valamint Kássa Melinda, a 
Nagykaposi Magyar Óvoda óvodapeda-
gógusa és Petőcz Szandra, a Nagykaposi 
Szabadidő Központ pedagógusa. 

A versenyt a Magyar Nemzetpolitikai 
Államtitkárság Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma támogatta.

Az összesített pontszámok alapján a 
következő eredmények születtek:

Magyar iskola szeretlek 
tantárgyverseny

I. kategória (1. osztály):
1. Boczán Anna Fruzsina, Nagykapos,
2. Dobos Emma, Királyhelmec
3. Lakatos Adrián, Mátyóc
II. kategória (2. osztály):
1. Szabó Zille, Nagykapos
2. Varjassy Zsófia, Nagykapos
3. Sánta Borbála, Nagykapos
Különdíj: Tóbiás Simona, Vaján
III. kategória (3. osztály):
1. Mondok Anna, Nagykapos
2. Kállai Ákos, Nagykapos
3. Tóth András, Vaján
IV. kategória (4. évfolyam):
1. Pogány Zille, Nagykapos
2. Lakatos János, Tiszacsernyő
3. Csörgő Eszter, Nagykapos
Különdíj: Lajos Eszter, Csicser

Minden sikeres tanulónak gratulá-
lunk, és várjuk őket a II. fordulóra, ame-
lyet januárban szervezünk!

A szervezők
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A  pályaorientáció célja, hogy az 
egyén megtalálja a számára legmegfe-
lelőbb szakmát, életutat. Ehhez elenged-
hetetlen, hogy akkor, amikor a jövőjével 
kapcsolatos döntéshelyzetben találja 
magát, lélek- és személyiségfejlődés te-
kintetében elérkezzen egy olyan elégsé-
ges szintre, amikor felelősségteljesen és 
a  lehető legtöbb információ birtokában 
hozza meg döntését. Sok esetben azon-
ban ennek az érettségnek az elérése nem 
esik egybe a  társadalom által megha-
tározott határidőkkel, mint például kö-
zépiskolások esetében az érettségi előtti 
időszakkal. Hogy mit is értünk ez alatt?

Fejlődéslélektan, és ami 
mögötte van
Erik Erikson a személyiségfejlődés 

mindenkire vonatkozó lépéseit foglalta 
össze a pszichoszociális fejlődéselméle-
tében. Freud elméletét (pszichoszexuá-
lis fejlődéselméletét) továbbfejlesztve a 
személyiségfejlődést nem tekintette a 
felnőtt korban lezártnak, hanem az egész 
életet végigkísérő folyamatként értel-
mezte. Elmélete szerint vannak olyan 
szakaszok, amelyeken mindenki átesik, 
és valamilyen kihívásként, krízisként éli 
meg. Itt eltekintünk az elmélet behatóbb 
elemzésétől, és inkább csak a  középis-
kolás diákokra vonatkozó részt ragad-
nánk ki. Eszerint 12 és 20 éves kor kö-
zött az identitás kialakulásának szakasza 
a  jellemző. Felmerül a  hitelesség, 
hűség kialakulásának kérdése: Hűek 
tudunk-e maradni önmagunkhoz? 

Pánikban a fiatalok? 
pályaválasztás és felnőtté válás előtt

Teljesítményeink révén kialakul az a 
kép bennünk arról, hogy mire vagyunk 
képesek, kik is vagyunk. Ha túl hamar 
döntünk erről, akkor egy olyan 
szerepkörbe kerülhetünk, amely nem il-
lik hozzánk, esetleg összezavarodunk a 
sok lehetőség között. Jó esetben azon-
ban kialakul identitásunk, amely megha-
tározza további viselkedésünk irányát.

Pályaválasztás éretlenül?
James Marcia klinikai szakpszicho-

lógus Erik Erikson nézeteire alapozva 
kidolgozott egy interjúmódszert, amely-
ben többek között a pályaválasztás kér-
désére tért ki. 86 fővel készített alapos 
kutatása alapján – csakúgy, mint Erikson 
– 4 hozzáállás típust különít el az identi-
tásfejlődés folyamatában lévő serdülők-
nél a pályaválasztás illetően: 
– elért/valódi identitás:  

a serdülők túl vannak már a keresés 
folyamatán, meghozták döntésüket 
a pályaválasztásról. Innentől 
kezdve aktívan törekszenek céljaik 
elérésére. A legflexibilisebb, a 
legintegratívabb, a legmegismerőbb 
a státuszok közül. Saját magukra 
már nem úgy gondolnak, mint 
pszichológus, informatikus, orvos 
hallgatóra, hanem mint jövendőbeli 
pszichológusra, informatikusra, 
orvosra. Ez az általános énfejlődés 
magas szintje, amely az emberek 
kis százalékánál fordul elő. Ők azok, 
akik tinikként több nyári brigádot, 

állást, önkéntes munkát, utazást 
a hátuk mögött tudva, tudatosan 
választották meg szakmájukat és azt 
hivatásként tüntetik fel. 

– korai zárás: ezek a fiatalok is 
elköteleződtek már valami mellett, 
de nem estek át identitáskrízisen. A 
szüleiktől átvett identitásmintákat 
használják, igazából sohasem 
szervezték át a személyiségüket. 
A családjuk álláspontját sohasem 
kérdőjelezték meg. Nagyon 
közeli kapcsolatban vannak 
családjukkal, amit ők melegnek és 
gyermekcentrikusnak észlelnek, 
és amelytől nekik nagyon nehéz 
különbözniük. Lehetnek közöttük 
elkötelezettek, együttműködők, 
de merevek és dogmaisták is. Ha 
valaki megkérdőjelezné átvett 
mintáikat, teljesen elvesznének. 
A kognitív és a morális fejlődést 
tekintve a legalacsonyabb szintű 
állapot. Hajlanak az izolációra. Ilyen 
példa a generációkon átívelő orvos, 
vállalkozó, vagy jogász foglalkozás 
a családban, ahol bár az egyénben 
felüti a fejét a kétely, mégsem hagyja 
annak hangját annyira felerősödni, 
hogy más utat is kipróbáljon, és 
inkább hagyománytiszteletből 
követi a családja által már kitaposott 
ösvényt.

– moratórium: éppen átélik 
az identitáskrízist, még nem 
köteleződtek el semelyik oldal 

n Élő Könyvek
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felé, aktívan keresik a válaszokat. 
Morálisan és személyesen a 
legérzékenyebbek. Hajlanak 
ambivalens kapcsolatra 
a családjukkal. Ellentétes 
viselkedésmintákat mutatnak: 
ellenállás és belenyugvás. Ők 
azok, akik az aktív keresők közé 
tartoznak, és pont az információ- 
és támpontéhségük miatt 
kiválóan alkalmasak arra, hogy 
hozzáértő segítséggel (legyen 
az karrier-tanácsadó, vagy 
akár szakpszichológus) valódi 
identitást érhessenek el. A krízisen 
átlendülve, meghozott döntésük és 
elköteleződésük erős.

– diffúz identitás: ezek a serdülők 
már több identitást kipróbáltak 
anélkül, hogy elköteleződtek volna 
bármelyik mellett. Sokszor cinikusan 
viszonyulnak a problémákhoz. 
Nem rendelkeznek integrált 
énképpel, s mivel a keresés fázisát 
elutasítják, ezért nem is nyitottak 

1. táblázat: Marcia identitás állapotainak ábrázolása 2 dimenzió mentén

 
IGEN

KERESÉS

NEM

ELKÖTELEZŐDÉS
IGEN elért identitás korai zárás

NEM moratórium diffúz identitás

a pályaválasztás kérdésével 
való foglalkozásra. Szerencsére 
a középiskolások körében ez van 
a legkisebb százalékban jelen. 
(Waterman, 1982; Marcia, 1987; Cole, 
Cole, 1998)
Ha ábrázolni szeretnénk a négy álla-

potot, akkor 2 dimenziót adhatunk meg: 
az elköteleződést és a keresés folyama-
tát. E kettő mentén el tudjuk különíteni 
az állapotokat. Elért identitás esetén 
mind az elköteleződés, mind pedig a 
keresés megtörtént. Korai zárás esetén 
volt elköteleződés, de a keresés kimaradt 
a serdülő életéből. Moratóriumban lévő 
személynél a keresés éppen folyamat-
ban van, de még nem történt meg az el-
köteleződés. A diffúz identitás állapotnál 
egyik sem figyelhető meg. Általában a 
korai zárást és a diffúz identitás állapotát 
alacsonyabb identitás szintnek tartják, 
míg a moratóriumot és a valódi identi-
tást magasabb szintű állapotnak (Step-
hen, Fraser, Marcia, 1992).

A típusokat az 1. táblázat foglalja össze:

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Akkor lehet a diákokkal pedagógus-

ként, de akár szülőként is foglalkozni, 
hogyha felismerjük, éppen hol tart az 
identitáskeresés szakaszán belül. Továb-
bá, ha tudjuk, hogy például egy mora-
tórium állapotában lévő diák az, akinek 
a  legtöbb támogatásra, információra és 
segítségre van szüksége ahhoz, hogy 
identitása megszilárdulhasson, és meg 
tudjon hozni egy megalapozott pályavá-
lasztási döntést.

A legelőször kialakuló identitás nem 
a végleges. Az az állapot, amit a serdü-
lő kialakít, csak az első választ jelenti az 
identitás kérdésére. A serdülő és később 
a fiatal felnőtt továbbra is nyitott az új 
tapasztalatokra, hogy egy hasonló krízist 
később is sikeresen tudjanak megolda-
ni. Ezzel kapcsolatban a  legfontosabb 
azt megjegyeznünk, hogy a  krízisbe 
került egyén kereső szándéka ad utat 
új lehetőségek feltárására az egyén 
életében és pályaválasztásában is, pe-
dagógusként és szülőként ekkor kell ké-
szen állnunk a segítségnyújtásra.

Borvák Mária  
a TANDEM, n.o.  
pályaválasztási  
programjainak 
 koordinátora

Magyar nap
a Kassai SteelParkban

Hogyan ég a gyertya? Mit mutat valójában a mérleg? Mi-
ért lebeg a kisvonat az elektromágneses pálya fölött? Ilyen és 
hasonló kérdésekre kaptak választ azok a diákok, akik 2015. ok-
tóber 27-én részt vettek a „Magyar nap a Kassai SteelParkban” 
című rendezvényen.

A gyerekek a kassai Šafárik Egyetem Természettudományi 
Kara által összeállí¬tott laboratóriumi gyakorlatok közben pró-
bálták ki a VinciLab mérőműszereit, és a kassai Műszaki Egye-
tem és a Szlovák Tudományos Akadémia által készített több 
mint 50 műszaki érdekességet is megnézték az interaktív kiál-
lítóközpontban – ezúttal magyar módszertani anyagok segít-
ségével. 

A laboratóriumi gyakorlatokat a kassai Műszaki Egyetem 
hallgatói vezették: Kulik Róbert, Magyar János, Tóbiás Gergely 
és Pásztor Dénes. A foglalkozások célja elsősorban a természet-
tudományok népszerűsítése volt. Emellett a felső tagozatos diá-
kok számára élmény volt az is, hogy találkozhattak a szlovák mű-
szaki egyetem olyan hallgatóival, akik magyar alapiskolákból 
indultak, és jelenleg szlovák nyelven tanulnak az egyetemen.

A kassai régióból – Buzitáról, Tornáról, Szepsiből az Állami 
Alapiskolából és a Salkaházy Sára Egyházi Iskolaközpontból, 
valamint a Kassai Márai Sándor Alapiskolából – összesen 60 ta-
nuló érkezett a programokra.

A rendezvényt az SZMPSZ Kassai Területi Választmánya 
szervezte, a Talentum Cassoviensis Alapítvány és Kikelet Ifjúsá-
gi Szervezet támogatta.

A természettudományi élménynap fővédnöke Magyaror-
szág Kassai Főkonzulátusa volt.

Hanesz Angelika
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Bercsényi Miklós háromszázöt-
ven évvel ezelőtt, 1665. december 
6-án a Trencsén vármegyében fekvő 
Temetvény várában született. Nagy-
szombatban a jezsuitáknál, majd rövid 
ideig ugyanott, a Pázmány Péter által 
alapított egyetemen tanult. Tanulmá-
nyai befejeztével Esterházy Pál nádor 
szolgálatába szegődött, ám a nevezetes 
esztendőben, 1683-ban előbb meghó-
dolt az I. Lipót ellen török és francia 
szövetségben felkelt „kuruc király”, 
Thököly Imre előtt, majd Kara Muszta-
fa nagyvezír Bécs mellett elszenvedett 
döntő fontosságú veresége után visz-
szatért a császár hűségére. Hamarosan 
már a Magyarország területét a török 
iga alól felszabadító Szent Liga seregei-
ben bukkant fel. A harcokban többször 
is kitüntette magát. Bercsényit 1685-
ben Vágsellye kapitányává, majd Buda 
1686. évi felszabadítása után ezredes-
sé léptették elő, és Szeged és környéke 

A Rákóczi-szabadságharc 
második embere

„Bercsényi szelleme, amely 
nem tudta elviselni az egyen-
lőséget, a nála alacsonyabbak 
szemében keménynek és tűr-
hetetlennek látszott… Konokul 
tisztelte a saját véleményét, de 
többnyire megvetette a másokét. 
Beszédben ékesszóló volt, cselek-
vésben tétovázó, kétes esetekben 
ingadozó, tanácsa, elméjének 
nagy kiterjedése miatt határo-
zatlan és bizonytalan volt, sze-
rencsétlen körülmények miatt 
mindig másokat okolt. Bercsényi 
szeretetből és kényszerűségből 
ragaszkodott hozzám, így… sok 
mindenben támogattam… Ezért 
a többiek hallgatólagosan azzal 
vádoltak, hogy gyenge vagyok 
vele.”

II. Rákóczi Ferenc Bercsényi Miklósról

kapitányának nevezték ki. Nem sokkal 
ezt követően Bercsényi Miklós megnő-
sült, Drugeth Krisztina grófnőt vette 
feleségül.

1689-ben, immár a bányavidék he-
lyettes főkapitányaként apjával együtt 
maga is grófi címet kapott, és arany-
sarkantyús vitéz lett. 1691-ben Ung 
vármegye örökös főispánjának ne-
vezték ki. 1696–1697-ben Felső-Ma-
gyarország főhadbiztosa, ekkor már 
egyre gyakrabban elégedetlen a Habs-
burgok magyarországi politikájával. 
Igaz, 1697-ben még tevékeny résztve-
vője Thököly egykori embere, Tokaji 
Ferenc rövid ideig tartó hegyaljai ku-
ruc felkelésének.

1696-ban ismerkedett meg Sáros 
vármegye fiatal örökös főispánjával, 
a hatévi távollét után 1694-ben Ma-
gyarországra visszatért II. Rákóczi Fe-
renccel.   A két főúr között hamarosan 
barátság szövődött. A két főispán hol 
Eperjesen, hol Ungváron találkozott 
egymással, s itt beszélték meg az or-
szág sanyarú helyzetét. 

Az 1699. évi karlócai békével a 
Temesvidék kivételével a török meg-
szállás alól megszabadult ország nem 
érezhette magát teljesen felszabadult-
nak. I. Lipót király és köre meglehe-
tősen érzéketlen politikát folytatott 
Magyarországon. A déli Szerém, Ve-
rőce, Valkó és Pozsega vármegyéket 
leválasztották az ország területéről, s 
azokból a bécsi udvar által közvetlenül 
felügyelt Határőrvidéket hozták létre. 
A megkisebbített területű országból az 
udvar nagyobb jövedelmeket igyeke-
zett kisajtolni. Magyarország 4 millió, a 
Bécsből kormányzott Erdély előbb 800 
000, majd 600 000 évi adóforinttal volt 
köteles hozzájárulni a birodalom ter-
heihez. A Magyar Királyság megyéiben 
a Neoaquistica Comissio (Újszerzemé-
nyi Bizottság) tetszése szerint döntött 
a nemesi birtokok sorsa fölött. A Jász-
Kun kerületet Bécs 500 000 forintért 

zálogba adta a Német Lovagrendnek. 
A só árát ötszörösére emelték. A job-
bágyokra új kötelezettségeket róttak 
ki. Hiába volt a sok panasz, az udvar 
által irányított hivataloknál ezek süket 
fülekre találtak. 

Az egyre súlyosbodó elnyomó po-
litika az országban egyre nagyobb fe-
szültséget váltott ki. Az elégedetlenség 
végül a 17–18. század fordulóján egy 
újabb főúri összeesküvésben testesült 
meg, melynek élére Bercsényi Miklós 
és az elején még óvatos, ám idővel egy-
re bátrabbá váló Rákóczi-Zrínyi leszár-
mazott, II. Rákóczi Ferenc állt. A nem-
zetközi események a szervezkedőknek 
kedveztek. 1700. november 1-jén utód 
nélkül meghalt Spanyolország királya, 
II. (Habsburg) Károly. A spanyol örök-
ség miatt hamarosan európai méretű 
háború robbant ki XIV. Lajos Francia-
országa és I. Lipót között. Ez utóbbi 
élvezte az ún. tengeri hatalmak, Anglia 
és Hollandia és a feltörekvő Porosz-
ország támogatását is. A kedvezőnek 
tűnő nemzetközi helyzetet látva Rákó-
czi és Bercsényi emlékeztetőkkel és le-
velekkel próbáltak kapcsolatba kerülni 
a Napkirállyal. A levelek azonban a 
legilletéktelenebb kezekbe kerültek – 
egyenesen I. Lipótéiba. Az udvar vála-
sza nem váratott sokáig magára. 1701. 
április 18-án éjjel a király emberei a 
nagysárosi kastélyban letartóztatták 
II. Rákóczi Ferencet, akinek néhány 
híve szintén fogságba esett. Bercsényi 
azonban kisiklott a császári katonák 
markából – Ung vármegye főispánja 
Lengyelországba menekült.

n Gróf Bercsényi Miklós (1665–1725)
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A szintén forrongó Rzeczpospoli-
tában, vagyis a Lengyel–Litván Nemesi 
Köztársaságban Bercsényi előbb egye-
dül, majd amikor 1701 őszén a halálra 
ítélt, de a bécsújhelyi börtönéből érde-
kes körülmények között megszökött 
Rákóczi Ferenc szintén Lengyelország-
ba érkezett, már együtt próbálták meg 
megnyerni ügyüknek XIV. Lajost, il-
letve XII. Károly svéd királyt, nem sok 
sikerrel. A két magyar főúr du Héron 
lengyelországi francia követ segítségé-
vel az egyik legbefolyásosabb lengyel 
méltóság, Adam Sieniawski palatinus 
brezáni várában talált menedéket, ahol 
a lengyel főméltóság felesége, Elzbieta 
Helena Lubomirska Sieniawska vette 
őket pártfogásába. 

A brezáni várban talált rá 1703 már-
ciusában Rákóczira és Bercsényire Pap 
Mihály elszegényedett nemes és Bige 
György, Thököly egykori hadnagya, 
akik a magyarországi elégedetlenek 
élére kerestek vezért. Az események 
felgyorsultak. Áprilisban és májusban 
újabb küldöttségek érkeztek Magyar-
országról Brezánba. Ennek az eredmé-
nye lett a Rákóczi, valamint a tiszaháti 
felkelők képviseletében érkezett Esze 
Tamás és Kis Albert között létrejött 
egyezség, mely szerint Rákóczi a ma-
gyarországi felkelők élére áll.

A Rákóczi gyűrűspecsétjével ellá-
tott, 1703 májusának elején megszöve-
gezett brezáni kiáltványban az aláírók, 
„Fejedelem Rákóczi Ferenc” és „Gróf 

Bercsényi Miklós” az ország minden 
lakosát mozgósították a közelgő harc-
hoz. Május végén, még Rákóczi meg-
érkezése előtt a vezér tiltása ellenére 
Esze Tamásék ki is bontották a felke-
lés „Cum Deo pro Patria et Libertate” 
feliratú zászlaját. Június 16-án maga 
Rákóczi is átlepte a lengyel–magyar 
határt. Kezdetét vette a nyolc éven át 
tartó Rákóczi-szabadságharc (1703–
1711).

Bercsényi a Lengyelországban és 
Moldvában toborzott zsoldos drago-
nyosokkal csak valamivel később ér-
kezett meg Magyarországra. Viszont 
innentől a szabadságharc második 
emberének számított. A felkelés fő 
katonai vezetője, generális lett. A sza-
badságharc első évében ő irányította a 
sikeres felső-magyarországi hadműve-
leteket. Nem csupán a hadvezetésben, 
de a diplomáciában is fontos szerepet 
játszott. A kurucuk részéről Bercsényi 
Miklós vezette a végül kudarccal vég-
ződött 1704. évi selmecbányai és az 
1706. évi nagyszombati béketárgyalá-
sokat a bécsi udvar delegációival. 

Az 1705. évi szécsényi országgyű-
lésen, ahol Rákóczit vezérlő fejedelem-
nek választották, Bercsényi javaslatá-
ra jött létre a rendi konföderáció. Őt 
magát országos főtábornoknak és első 
szenátornak nevezték ki, 1706-ban pe-
dig Érsekújvár főkapitánya lett. A kö-
vetkező évben már Nagy Péter orosz 
cárral tárgyalt Varsóban az orosz segít-
ségről, illetve Rákóczi lengyel királlyá 
választásának lehetőségeiről. Az 1707. 
évi ónodi országgyűlésen neki tulaj-
donítják az „Eb ura, fakó, József csá-
szár nem királyunk többé!” mondatot, 
amikor Rákócziék – a magyar történe-
lem során másodízben – kimondták a 
Habsburg-ház trónfosztását.

Az 1708-as trencséni csatavesztést 
követően már Bercsényinek sem si-
került újból ütőképes erővé formálnia 
a kuruc seregeket. Hamarosan pes-
tisjárvány tört az országra. A halálos 
betegségtől rettegő Bercsényi nem ta-
lálta a helyét. Nagy megkönnyebbülést 
jelentett számára, amikor 1710-ben 
Rákóczi Lengyelországba küldte, hogy 
ott az oroszokkal megint az esetleges 
cári segítségnyújtásról tárgyaljon. A 
tárgyalások nem vezettek eredmény-
re. Lengyelországban érte a szatmári 
béke híre. A felkínált hazatérési fel-

Hibaigazítás
Előző számunkban sajnálatos hiba 

történt: a 19. és a 20. oldalon össze-
cserélődtek a képaláírások. 

Helyesen: a 19. oldalon lévő kép: 
A Pragmatica Sanctio utolsó lapja, a 
20. oldalon: A Szatmári békekötés zá-
radéka, a nemesi aláírásokkal. A cikk 
szerzője és olvasóink szíves elnézését 
kérjük!

A szerkesztők

tételeket Bercsényi gróf nem fogadta 
el, lengyel földön maradt. 1711–1716 
között Brezánban élt, tehát azon a he-
lyen, ahonnan Rákóczival elindultak a 
szabadságharc sikeres megvívása re-
ményében.

1716-ban újabb háború tört ki a 
Habsburgok és a törökök között. Rákó-
czi ennek a háborúnak a hírére utazott 
Franciaországból az Oszmán Biroda-
lomba. Bercsényi a szultán meghívá-
sára további bujdosókkal a nagyvezír 
chotzini táborába vonult, az Al-Duná-
hoz. 1717-ben kurucokból és törökök-
ből álló húszezres hadával Orsovánál 
betört Magyarországra, ám a császári 
hadak visszavonulásra kényszerítették. 
A háború a törökök vereségével vég-
ződött. E vereség következményeként 
vesztette el a Porta egyebek mellett a 
Temesközt. 

Az 1718-ban megkötött pozsareváci 
béke értelmében a Rákóczi-emigráció 
tagjait a szultánnak a Habsburg-biro-
dalom határaitól távolabb kellett elhe-
lyeznie. Ennek következtében került 
1720-ban Rákóczi társaival, köztük im-
már Bercsényi Miklóssal és annak má-
sodik feleségével, Csáky Krisztinával 
együtt Rodostóba. Bercsényi 1723-ban 
másodszor is megözvegyült, ám hama-
rosan újra megnősült: a család szolgá-
latában álló Kőszeghy Zsuzsannával 
lépett frigyre. Bercsényi Miklós 1725. 
november 6-án hunyt el Rodostóban. 
Hamvait – a Rákóczi- és a Thököly-
emigráció több más személyiségének 
földi maradványaival együtt – 1906-
ban Magyarországra szállították. A Rá-
kóczi-szabadságharc második emberét 
is a kassai Szent Erzsébet-székesegy-
házban helyezték örök nyugalomra. 

Pelle István

n A brezáni kiáltvány Bercsényi írásával 
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Őfelsége miniszterelnöke 1940. 
december 8-án egy szokatlanul hosszú 
levelet küldött az Egyesült Államok újra 
megválasztott elnökének, Rooseveltnek. 
Levélírási szándékát Churchill már ko-
rábban jelezte az Elnöknek: „Igen hosszú 
levelet írok Önnek az 1941-es kilátások-
ról.”

Churchill levele valóban az egyik leg-
részletesebb összegzés az 1941-es hábo-
rús helyzetről, s azokról a legsürgősebb 
intézkedésekről és anyagi igényekről, 
amelyek a Birodalom megvédéséhez a 
háború következő esztendejében ok-
vetlenül szükségesek lehetnek. A mi-
niszterelnök úgy véli, hogy 1941-ben, a 
tengeren dől el minden. Ez 1940. végén 
valóban így látszott, hiszen például a 
„november 3-ára végződő héten 420 300 
tonnányi hajóteret veszítettünk – írja 
Churchill. Majd hozzáteszi: ebben a há-
borúban természetesen sokkal nehezebb 
korlátozni a veszteségeket, mint az elő-
zőben.” Mint ismeretes, a német tenger-
alattjárók és a német haderő repülőgépei 
a hadianyagot, élelmet, satöbbit szállító 
konvojokban óriási pusztításokat végez-
tek. Ezek a katasztrofális veszteségek ok-
kal aggasztják a britek miniszterelnökét 
– „nincs megfelelő mennyiségű és minő-
ségű utánpótlás”.

S az a megállapítás sem elhanyagol-
ható, amikor azt írja az Elnöknek, hogy: 
„egyetlen akna vagy torpedó is döntő vál-

AZ ÉRTELEM CSŐDJE
tozást eredményezhet az erőviszonyok-
ban”.

Mint látható, az „emberhús tartalék” 
(Andreas Latzkó: Emberek s a háború) 
harci eszközök nélkül már kevés a sike-
res hadviseléshez, s az oly nagyon áhított 
győzelemhez.

A leírtakkal együtt Churchillt legin-
kább az aggasztja, hogy 1941-ben, ahogy 
írja, „csatahajó fölényünk vizeinken a 
szükséges szint alá fog csökkenni”. Ezt 
azzal a ténnyel indokolja, hogy a néme-
tek „januárra bizonyosan szolgálatba 
állítják a Bismarckot”, amely a Tirpitzcel 
együtt komoly veszedelmet jelenthet az 
angolok számára… Ám a Bismarck meg-
jelenése önmagában is döntő fordulatot 
eredményezhet az atlanti térség vizein!

Churchill gyenge stratéga volt – erre 
az első világháborús döntései az ékes 
bizonyítékok –, ám az új német hadiha-
jóval kapcsolatos felismerése a pillanat 
óriási jelentőségét dokumentálja. Ennek 
magyarázata egyszerű. A Bismarckot a 
maga idejében, vagyis a múlt század de-
rekán elsüllyeszthetetlen csatahajónak 
tartották. 

Az első világháború után a németek-
nek tilos volt – sok egyéb között – har-
mincezer tonnánál nagyobb vízkiszo-
rítású hadihajók építése. Ezt semmibe 
véve 1936 júliusában Hamburgban hoz-
záláttak az ötvenezer tonna vízkiszorí-
tású Bismarck építéséhez a Blohm und 

Voss gyártelepén. A hajót 1939-ben bo-
csájtották vízre. „S amikor elkészült – írja 
Churchill –, kétségkívül a világ legerő-
sebb hadihajója volt.” (A második világ-
háború – I.).

Valóban így igaz! 
A vízkiszorítása – feltöltve – ötven-

kétezer tonna. Fegyverzete: nyolc 380 
mm-es, tizenkét 150 mm-es, tizenhat 
105 mm-es és tizennyolc 20 mm-es ágyú. 
Ezenfelül számos gépfegyverrel és egyéb 
fegyverekkel szerelték fel. Legénysége 
2400 fő.

Ludovic Kennedy Óriások csatája c. 
könyvében jegyzi meg: „ilyen hadihajót 
még nem látott a világ”. 

Mindazt, amit eddig leírtam, azzal 
a szándékkal tettem, hogy érzékeltes-
sem: amit az emberi értelem az elmúlt 
évezredekben műszaki téren a huszadik 
századig megismert, elért és képessé vált 
megalkotni, az ebben a Bismarck nevű a 
kolosszusban megtalálható volt. A pán-
célzattól kezdve a toalettpapírig…

Hitler 1941. május 5-én – vezérkará-
val együtt – látogatást tett a Bismarckon, 
amikor is Lütjens admirális tájékoztatta a 
Führert, mondván, hogy a Bismarch „… 
hadba tud bocsátkozni bármilyen kon-
vojkísérettel”.

„Hihetetlenül lenyűgöző látogatás 
volt – írja naplójába aznap Hewel. – Kon-
centrált erő és a legmagasabb műszaki 
színvonal.”

S ez a „koncentrált erő és a legmaga-
sabb műszaki színvonal” az egészben a 
leglényegesebb!

Churchill nem ok nélkül aggó-
dott, amikor ezt írta: „… a két német 
csatahajó miatt akkora erőket kell 
összpontosítanunk, mint ebben a 
háborúban eddig soha.”

Ez időben a Bismarck még a 
gotenhafeni (gdynai) kikötőben hor-
gonyzott. Mégpedig egyrészt azért, mert 
Dönitz admirális félt az angolok repülő-
itől, másrészt a tengeralattjárókat része-
sítette előnyben. Megígérte Hitlernek, 
hogy a tengeralattjárók, a „farkas-falkák” 
az Amerikából érkező hadianyagokkal 
megrakott konvojokat a tenger fenekére 
küldik. Nem volt ez nagyképű elképzelés, 
s kezdetben komoly sikereket könyvel-
hettek el a németek. Ám később a mély-
vízi aknák, valamint a Spittfayerekről és 
más repülőgépekről ledobott torpedók 
már komoly veszteségeket okoztak a 
németeknek. Így egyre több hadianyag 
jutott el a brit szigetekre. Csak példá-
nak említem, hogy milyen tételekről van 
szó: Churchill 1941-re Roosevelttől havi 

n A Bismarck csatahajó. Névadója Otto von Bismarck, Poroszország miniszterelnöke és a 
német császárság első kancellárja
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kétezer harci repülőgép „leszállítását” 
igényli, „s jó volna – folytatja –, ha minél 
több volna a nehézbombázó közöttük”. 

Feltehetően a németek is látták, hogy 
az USA segítségével a brit haderő egyre 
komolyabb ellenfélnek bizonyul a tenge-
reken és a levegőben, így óriási veszte-
ségeik keletkezhetnek. Lehetséges, hogy 
ennek következtében döntöttek arról, 
hogy a Bismarckot és a Tirpitzt csatasor-
ba állítják az északi vizeken.

És az «elsüllyeszthetetlen» csatahajó 
– a koncentrált erő –, a Bismarck 1941. 
május 18-án 21 óra 30 perckor kifutott 
Gotenhafenból. 

Ezt megelőzően a csatahajó raktárait 
feltöltötték minden szükséges anyaggal – 
lőszerrel, élelmiszerrel stb. –, csupán az 
üzemanyagtartályokkal tettek kivételt: 
azokat csak háromnegyedére töltötték 
fel.A későbbiekből vált világossá, hogy a 
németek két végzetes hibát követtek el. 
Az első az volt, hogy elhitették maguk-
kal: a Bismarck valóban elsüllyeszthetet-
len hajó. A másik tévedésük pedig az lett, 
hogy az üzemanyag gyorsabban fogyott 
a tervezettnél… Így a hajó akciórádiusza 
erősen lecsökkent.

Amint már említettem, a Bismarck 
május 18-án futott ki a tengerre. Az 
angolok igyekeztek követni az útját, de 
annak többször nyoma veszett. Amikor 
– már az északi vizeken – megtalálták, 
Anglia első világháborús büszkeségét, 
a sok győztes csatát megvívott legen-
dás csatahajót, a Woodot indították el a 
Bismarck megsemmisítésére. Azonban 
arról aligha volt elképzelése a Wood ka-
pitányának, hogy a német hajó fedélzeti 
fegyverzete milyen pusztító erővel bír.

A két hajóóriás találkozója szokatla-
nul gyorsan ért véget.A Bismarck irány-
ba fordult, s fedélzeti ágyúinak néhány 
sortüzével öt perc alatt megsemmisítette 
a Wood-ot! A csatahajó kettétörött, s több 
mint 1400 angol tengerész lelte halálát az 
Északi-tenger jeges hullámaiban.

Ide még egy megjegyzés kívánkozik: 
a Wood fedélzete az elő világháború ide-
jében készült, gyenge acéllemezekből. A 
Bismarck 380 mm-es lövegei ezeket a le-
mezeket játszva semmisítették meg. 

Így volt elégséges a Bismarck első és 
utolsó győzelméhez öt percnyi idő és 
néhány sortűz.

Később a németek győzelmi mámo-
rával együtt a Bismarck egy időre megint 
láthatatlanná vált. Aztán hol felbukkant, 
hol meg eltűnt – mintha bújócskát ját-
szana az angolokkal… Lényegét tekintve 
nem is volt ez más, mert veszedelmesen 

fogyott az üzemanyag, s igyekezniük 
kellett elérni a legközelebbi hazai kikötőt.
Hanem az angolok újra a nyomára buk-
kantak, s ekkor a Z-209-es Castaina típu-
sú vadászbombázó torpedója 26-án, 10 
óra 30 perckor eltalálta az „elsüllyeszt-
hetetlen” Bismarck egyetlen sebezhető 
pontját – a kormánylapátot! 

Amikor az angolok már szinte le-
mondtak arról, hogy utolérjék a Bis-
marckot, bekövetkezett a csoda, amire 
senki sem számított. Ahogy L. Kennedy 
írja: „a kormánylapát bal, 15 foknál be-
szorult… a hajó körbeforgást végez.”

A Bismarck kapitánya, Lindemann 
jelzést küldött Berlinbe: „A hajó kormá-
nyozhatatlan. Harcolunk az utolsó tölté-
nyig. Éljen a Führer!”

A hajó pedig önállósulván, északke-
letnek fordult „a veszedelem felé”…

A továbbiakban az angoloknak már 
nem volt nehéz dolguk: a brit csatahajók 
körbe fogták a Bismarckot, s csakhamar 
ronccsá lőtték…

A legyőzhetetlennek hitt csodálatos 
erejű csatahajó 1941. május 27-én 10 
óra 40 perckor elsüllyedt, 2400 fős sze-
mélyzetével együtt.A nem várt győzelem 
után azonban az angolok a siker okozó-
inak kilétét a legszigorúbb titokban tar-
tották. Nem volt se kitüntetés, se nyil-
vánosság. A Z-209-es vadászbombázó 
pilótái – történetesen Smith zászlós is, 
akinek a torpedója eltalálta a Bismarckot 
– ugyanis az Egyesült Államok polgárai 

voltak, és  Godffey Winn újságíró Sandy 
Express-ben megjelent cikkében ennek 
megfelelően tehát egy szó sem esik az 
amerikaiak jelenlétéről. 

Egy névtelen feljegyzés– 1941 júliu-
sából – azonban megmaradt az Admi-
ralitás irattárában, amelyben az olvasha-
tó, hogy „a Castaina gépeken amerikai 
tisztek voltak”. Továbbá egy ironikus 
„javaslat”, miszerint, ha ezek a pilóták 
„említésre méltó szerepet játszottak a 
hadműveletben, akkor jó lenne, ha az Ad-
miralitás elismerné érdemeiket… Talán 
ezüsttárcák, megfelelő bevéséssel, kellő-
képpen szolgálnák a célt”. 

Ennek ellenére az amerikai Smith 
zászlós a döntő találatért még csak egy 
„köszönömöt” se kapott.

  Se akkor, se később.
Ez a csata világosan megmutatta, 

hogy az emberi tudás szépsége miként 
változhat az emberi értelem csődjévé. E 
tény első acélroncs-dokumentuma ott 
fekszik ma is négyezer méteres mélység-
ben az óceán fenekén.

A Bismarck 1941. május 18-án futott 
ki a tengerre, és 1941. május 27-én meg-
semmisült.

Ennek a hajónak a megépítése – a 
tervezéssel együtt – tíz évig tartott.

És élt tíz napot…
Az én időszámításomban itt kezdő-

dik az EMBERI ÉRTELEM CSŐDJE.
Gál Sándor

n A Bismarck pozíciója a Dánia-szorosban. 
Forrás: http://logout.hu/cikk/oriasok_csataja_a_bismarck/nyomtatobarat/teljes.html
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének sajtóközleménye a „Szülőföldön magya-
rul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv-és taneszköz támogatás, ill. hallgatói támogatás 
igénylésére.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ), a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény vég-
rehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 32/B § (3) bekezdésben foglaltak szerint meghirdeti „Szülőföldön ma-
gyarul“ nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz támogatás, ill. hallgatói támogatás ösztöndíj pályázatát.

Támogatásra jogosultak köre:

•	 azok	az	óvodáskorú	gyerekek,	akik	a	2015/2016-os	tanév	kezdetétől	Szlovákiában	működő	akkreditált	óvodában	
magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

•	 azok	az	általános-	és	középiskolás	tanulók,	akik	1997.	augusztus	31-ét	követő	időszakban	születtek	és	
Szlovákiában működő akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven 
folytatják,

•	 egyedi	elbírálással	részesülhetnek	támogatásban:	

– azok a tanulók, akik az 1997. augusztus 31-ét megelőző időszakban születtek és Szlovákiában működő 
akkreditált oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és az 
adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben 
részesülnek; 

– vagy speciális magyar nyelvű oktatásban részesülnek, mivel a lakóhelyükön, napi bejárással elérhető 
távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény, vagy magyar nyelvű tagozat; 

– az a sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú, aki nem akkreditált oktatási intézményben 
részesül magyar nyelvű oktatás-nevelésben; 

– az a kiskorú, aki sajátos nevelési igényeinek megfelelő - részben vagy egészben magyar nyelvű - oktatásban 
vesz részt az adott államban működő akkreditált oktatási intézményben, 

•	 hallgatói	támogatásban	részesülhet:	az	a	nappali	tagozatos	hallgató,	aki	Szlovákiában	működő	felsőoktatási	
intézményben alap vagy magiszteri tanulmányait egészben, vagy részben magyar nyelven folytatja. 

Támogatás összege és jogcíme: 

•	 NEVELÉSI,	OKTATÁSI	valamint	TANKÖNYV-ÉS	TANESZKÖZ	TÁMOGATÁS:	17 200.- HUF-nak megfelelő EUR

•	 HALLGATÓI	TÁMOGATÁS:	2 800.- HUF-nak megfelelő EUR

•	 A	támogatás	a	2015/2016-os	tanévre	egy	alkalommal	igényelhető.

A támogatás benyújtásának módja:

•	 A	jogosultak	a	2015/2016-os tanévre igényelhető támogatásra a kérelmet a megadott formanyomtatványon 
nyújthatják be 2016. január 15. – 2016. február 29. között. Az igénylés utolsó postára adási dátuma:  
2016. február 29. 

Az ösztöndíj támogatásra vonatkozó további igénylési feltételek a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlap-
ján: a www.szmpsz.sk címen megtekinthetőek.

A pályázati adatlap és annak melléklete szintén letölthető az SZMPSZ honlapjáról, ill. beszerezhető a honlapon találha-
tó gyűjtőhelyekről.

Komárom, 2015. december 15.  
Jókai Tibor elnök, SZMPSZ
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„Kultúrát nem lehet örökölni. Az 
elődök kultúrája egykettőre elpárolog, 
ha minden nemzedék újra meg újra 
meg nem szerzi magának.” 

Kodály Zoltán

2013 novembere több szempontból is 
meghatározó volt iskolánk, a galántai Ko-
dály Zoltán Gimnázium életében. Ekkor 
ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. 
Mátyusföld egykori és mai diákjai együtt 
mozdultak meg, hogy az intézmény ne-
véhez és múltjához méltóan színvonalas 
és gazdag programmal emlékezzenek. 
Néhány nappal később ismét emlékezett 
és ünnepelt a régió: az iskolánk névadója, 
Kodály Zoltán Galánta város díszpolgárá-
vá történt avatásának 70. évfordulóját, ill. 
a Galántai táncok bemutatójának 80. év-
fordulóját. 

Régen dédelgetett álom vált valóra 
2000. december 16-án. Az intézmény vég-
re felvehette Kodály Zoltán, a világhírű ze-
neszerző és zenepedagógus nevét. Mint-
ha az 1933-as, a Galántai táncok kapcsán 
írt gondolatát szerette volna meghálálni 
az utókor:. „Galántai népiskola, mezítlábas 
pajtásaim: rátok gondolva írtam ezeket. A ti 
hangotok cseng felém ötven év ködén át.”

Nem volt akadálymentes az 1953 óta 
eltelt időszak. Az éppen aktuális politikai 
széláramlatok próbáltak hol ideológiai, 
hol nemzetiségi vihart kavarni. Az iskola 
mindig kiállta a próbát. A tudás átadása 
mellett a mindenkori helytállás, a meg-
maradás erkölcsi értéke, a példamuta-
tás játszotta a legfontosabb szerepet. A 
rendszerváltozás hozta rövid enyhülés 
utáni politikai nyomás jelentette az egyik 
legnagyobb kihívást. Akkor nem csak a 
régiónak, de az egész felvidéki magyar 
kisebbségnek megmutatta, hogy tanári 
és szülői összefogással talpon lehet ma-
radni. 1996-ban a galántai gimnázium pe-
dagógus- és szülői közösségének ítélték 
oda az előző évben iskolájukért kifejtett 
munkáért a Czabán Samu Díjat.

Kötelez a névadó, kötelez a díj, de 
bő hat évtizede kötelez a kisebbségi lét. 
Sajátságos helyzetben van az iskola. Má-
tyusföld egyetlen magyar tanítási nyelvű 
gimnáziumaként megalakulásunk óta 
legfontosabb feladatunknak az általános 
műveltség megszerzését és a felsőoktatá-
si intézményekbe való felkészítést tartjuk. 

Termékeny évek  
és nem csupán számok, adatok bűvöletében

Iskolánk 1993 óta már nem csak négy, 
hanem nyolc évfolyamos gimnáziumként 
is működik. Hogy versenyképes tudást 
biztosító iskola, azt mi sem bizonyítja job-
ban, mint azok a kedvező visszajelzések, 
melyek szerint a galántai diákok a felsőok-
tatásban is megállják helyüket. Egy sike-
resen működő iskola diákjai nem csupán 
felvételt nyernek az egyetemekre, hanem 
tudatosan keresik és megállják helyüket 
a világban. Ezért tartjuk szem előtt, hogy 
az évek alatt megszerzett tudásukat alkal-
mazni képes fiatalokat indítsunk útjukra. 

Nem könnyű megbirkózni az egymást 
követő új és újabb kihívásokkal, a válto-
zó világgal,  változó módszerekkel. Nem 
könnyű felkészültnek lenni egy folya-
matosan egymást váltó fiatal nemzedék 
igényeivel szemben. Célunk az eladható 
tudás megszerzése, ezért tehát olyan te-
rületekre fókuszálunk, amelyek nélkül ma 
már nehezen boldogulnának a fiatalok. 

Az eredményes tanulmányi órák 
mellett nem kevés tanításon kívüli tevé-
kenységgel adunk lehetőséget mind a 
tehetséges, mind az adott terület iránt 
érdeklődő diákoknak. Remek lehetősé-
get kínálnak a tanulmányi versenyek, 
ám mindenkor szem előtt tartjuk, hogy 
bár a világ azt sugallja, sikerorientáltnak 
kell lenni, az örömforrásnál nincs fonto-
sabb. Fontosnak tartjuk, hogy a tehetsé-
gesekben megtartsuk az érdeklődést, és 
tudásukat, képességeiket kibontakoz-
tathassák a versenyeken. Rendszeresen 
bekapcsolódunk a matematikai verse-
nyekbe – olimpia, Kenguru, Pitagorász, 
Katedra –; minden évben mind az orszá-
gos, mind a nemzetközi versenyeken he-
lyezéseket érünk el. Hasonlóan sikeresen 

szerepelnek diákjaink évek óta sikeresen 
szerepelnek diákjaink a történelmi vetél-
kedőkön, a Gloria Victisre évek óta sikeres 
csapatokat indítunk. A magyar irodalom-
ra, az újságírásra fogékony diákjaink szép 
számmal kapcsolódnak be, és rendre sike-
res helyezésekkel térnek haza. Szavalóink, 
színjátszóink, bábosaink nélkül ritkán zaj-
lanak országos versenyek.

A sport iránt rajongóknak sem kell 
aggódniuk, hisz tanulmányait sem kell 
megszakítania annak, aki nemzetközi 
szintű eredményeket tudhat a magáénak. 
Támogatjuk az edzésterveket, a felkészü-
lési időszakokat, s összhangba hozzuk a 
tanulmányi elvárásokkal. Emellett labda-
rúgóink, röplabdásaink iskolai bajnoksá-
gok, járási, kerületi versenyek résztvevői.

Általánosan elmondhatjuk, hogy a 
kreativitás, az önálló gondolkodás, a vita-
kultúra, az új dolgokra való fogékonyság 
támogatói vagyunk. Ugyanakkor nem fe-
ledkezünk meg arról a tényről sem, hogy 
vannak, akiket fel kell zárkóztatni, vannak 
sajátos nevelési igényű diákok és nem 
utolsó sorban életkori sajátosságok, me-
lyekhez nekünk kell alkalmazkodnunk.

A kívülállók nem is győzik követni azo-
kat az eseményeket, amelyek az iskolában 
rendszeresen zajlanak. 

Évek óta hagyományosak az őszi 
nyugat-európai körutak, melyek mind a 
kultúrára, mind az idegen nyelvekre fo-
gékonyabb diákoknak nyújtanak óriási 
élményt.

Olyan programokba kapcsolódunk 
be, amelyek kissé ellensúlyozzák a digi-
tális világ árnyoldalait. A virtuális világ-
ban kínált lehetőségekkel szemben mi a 
személyesen megélt élmények, a szemé-
lyesen ápolt kapcsolatok hívei vagyunk. 
Ezért működik sikeresen a Határtalan és a 
Rákóczi Szövetség utaztatási programja. 
KA különös gonddal megtervezett utak 
révén új barátságok köttetnek, új helye-
ket fedezünk fel.

Úgy tárjuk ki a világot, hogy tanít-
ványaink ide mindig visszataláljanak. 
Büszkék vagyunk arra, hogy második, 
harmadik generációs diákjaink koptatják 
a padokat, olyanok, akiket szüleik, nagy-
szüleik tereltek hozzánk. A felőlük érkező, 
belénk vetett bizalom erősíti munkánkat, 
hitünket, s arra ösztönöz, hogy továbbra 
is második otthona maradjunk Mátyus-
föld magyar ajkú fiataljainak.

Bergendy Mónika
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