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2006. január 21-én oktatásügyi fórumot szervezett az
SZMPSZ Lévai és Nagykürtösi Területi Választmánya
Ipolyságon a Pongrácz Lajos
Alapiskolában. A mintegy 80
résztvevő oktatásügyünk
aktuális kérdései mellett
részletesen megismerkedhetett az Ipoly menti magyar
iskolák helyzetével, illetve az
Ipolysági Közös Tanügyi
Hivatal működésével.

A ZSELÍZI GIMNÁZIUM
SZAKMAI NAPJA

A Zselízi Magyar Gimnázium január 12-én szakmai
tanácskozásra hívta a régió
magyar szakos pedagógusait.
Az összejövetelen előadások
hangzottak el a tankönyvírásról, a tankönyvek kiadásáról, a digitális technika
alkalmazásáról a magyar
nyelv és irodalom
tanításában.
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Kezdjük talán a beszélgetést a 2006 januárjában bekövetkezett változásokkal
az oktatásügyben.
– Jogalkotás szempontjából a legfontosabb hír az,
hogy valószínűleg február elejére elkészül az új közoktatási
törvény tervezete. Ez előbb
társadalmi vitára kerül, majd
a tárcaközi egyeztetés után a
kormány is megvitatja március végén, április elején. Ha
minden rendben lesz, a parlament mondja ki a végső szót.
Egyelőre sok a kérdőjel, de az
a lényeg, hogy most már rövid
időn belül el fog készülni a
törvénytervezet, és elindulhat
a jogalkotási folyamat. Mi természetesen csak akkor fogjuk
támogatni, ha a parlamenti
frakciónk számára elfogadható lesz.
Az is fontos információ,
hogy a minisztérium tervezi a
középiskolai felvételikkel
kapcsolatos rendelet módosítását. A Monitor felméresek
objektívabbá tételével kapcsolatban elképzelhető, hogy
szigorodnak az írás feltételei.
Természetesen ez már csak a
következő év felvételi vizsgáinál következhet be. Az a
terv, hogy egy külső személy,
egy középiskolai pedagógus
ellenőrzi majd a Monitor
megírását. Ez hitelesebbé
tenné a mérések eredményét.
Arról is szó van, hogy fokozatosan bővíteni kellene a tantárgyak számát. Az egyes iskolatípusoknál eltérő a tananyag, bizonyos szakiskolákban az ún. profil tantárgyakat
bővíteni lehetne más tantárgyakkal.
Január tól vál toz ott a

tanulók fejkvótája is.
– Igen, összességében a minisztérium költségvetése 14
milliárd koronával emelkedett, ebből közel 2 milliárd
koronával a közoktatás költségvetése. Igaz, hogy a normatívába ebből alig több mint
700 milló került. Gyakorlatilag minden iskolatípus normatívája emelkedett, az alapiskoláknál ez 900-1000 korona
között mozog, attól függően,
milyen klimatikus zónában
van az intézmény. A nemzetiségi iskolák esetében ehhez
még 8 százalék jön kiegészítésként. Egyetlen iskolatípusnál csökkent csak a normatíva, mégpedig a most speciális
iskoláknak nevezett, egykor
kisegítő iskolákként ismert intézményeknél. Itt alacsonyabb
a normatíva, de számukra 7
különböző kategóriát vezettünk be, és csak az elsőnél, a
standard kisegítő iskoláknál
nem emelkedik a normatíva,
a többinél igen.
A pénzügyi keret 2006-ban
valamivel magasabb, mint az
előző évben volt. Jut iskolaépületek állagmegőrzésére,
karbantartásra, a balesetveszély kezelésére, illetve olyan
programok finanszírozására
is, amelyek a fejlesztést segítik elő. Tovább működik az
Infovek program is, külön
pénzeket különítettünk el a
pedagógiai programok bevezetésére, a tartalmi transzformáció indítására. Minimális
pénzcsomag lesz iskolabuszok beszerzésére, a testnevelés és a sport fejlesztésére.
Köztudott, hogy nagyon
sok iskola rossz állapotban
van. Pályázhatnak a fenn-
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programja és a közoktatási törvény

tar tók é pül etei k fel újí tá-sár a,
korszerűsítésére?
– Sajnos, az európai uniós alapokból
meríthető pénz el-fogyott. Azok a
lehetőségek, amelyek erre a célra az
oktatási minisztériumban rendelkezésre
állnak, igen szerények. Arra meríthető
pénz, ha például az isko-la beázik, a
fűtéssel van gond, vagy spe-ciális
helyiséget kell felújítani. Szerény
támogatásra lehet számítani, de 5-10
milliós projekteket ebből a pénzből finaszírozni nem lehet.
A sajtóból tudjuk, hogy EU-s pályázatokból Magyarországon sok iskolát fel lehet majd újítani. Lesz ilyen
projekt nálunk is?
– Igen, nagyon érdekes, hogy míg
Magyarországon erről csak beszélnek,
mi már két értékelésen túl vagyunk. Nálunk a régiófejlesztési minisztérium 1
milliárd koronát már kimerített iskolafelújítási projektekre, gyakorlatilag kimerítette azt a pénzcsomagot, amely a
rendelkezésére állt. Már csak néhány 10
milló korona maradt, de a következő tervezési időszakra, a 2007–13-as évekre
ötször ennyi forráshoz jut Szlovákia.
Megvan az esély arra, hogy azok a projektek, amelyek most nem nyertek, de a
tartalék projektek között ott szerepelnek, azok 2007-től megkapják a kért
összegeket. Ötször több pénz lesz, valószínűleg 5 milliárd korona.
Visszatérnék az Infovekre. Hallottuk, hogy a program folytatódik. Ez
azt jelenti, hogy újabb fejlesztésekre
is lesz pénz?

– Egyelőre a minisztérium prioritása
a képzés, a digitális tananyagfejlesztés.
Vannak azonban olyan elképzelések is,
hogy a későbbiekben notebook vásárlásra vagy számítógéppark fejlesztésre
is legyenek források, de 2006-ban eszközvásárlásra, számítógép beszerzésére
nem lesz lehetőség.
Mi a helyzet az utalványokkal, ezen
a téren várható valamilyen változás?
– Az utalványok rendszerében minden marad a régiben. A különbség talán
csak az, hogy 2005-ben havonta küldte
a pénzügyminisztérium a kerületi tanügyi hivataloknak a pénzt, most ez féléves bontásban történik. Tehát feltételezhetjük, hogy nem lesz akadozás a finanszírozásban.
A családok támogatása terén is történtek változások januártól.
– Igen, gyakorlatilag mintegy 50 ezer
diákot érint ez a változás. A szociális
támogatás igényelhetőségének kritériuma változott, az a család kérheti, amelyiknek a bevétele nem éri el a létminimumot.
A sajtóból értesültünk arról is,
hogy készül az MKP új választási
programja, ezen belül az oktatásé is.
Mit lehet tudni erről a folyamatról?
– 2006 a parlamenti választások éve.
Az MKP is készíti a választási programját, ennek szerves része az a fejezet, amely az oktatásüggyel foglalkozik. A
múlt hét folyamán ülésezett a párt oktatásügyi bizottsága, mely tulajdonképpen
már 4 évvel ezelőtt létrejött, akkor a
kongresszuson minden járás delegált a
testületbe szakembereket. Most tehát
meghatároztuk a feladatköröket, és több
olyan fontos témát tűztünk napirendre,
amelyek a felvidéki közoktatás és a felsőoktatás számára is prioritás. Január
31-ig várom a bizottság tagjainak a javaslatait. Öt olyan prioritást szeretnénk
a választási programban megfogalmazni, amelyek a felvidéki magyarok számára kardinális kérdésként jelennek meg.
Az előző programban az egyetem
jelent meg prioritásként.
– Való igaz, hogy az elmúlt 4 évben
a felsőoktatás volt a kulcskérdés. Hála

istennek, ezt a problémát sikerült megoldani, működik Komáromban a Selye Egyetem. Úgy gondolom, hogy ez komoly
eredmény, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ha gyengül a közoktatás, akkor a későbbiekben ezt a felsőoktatás is megérzi. Az elkövetkező
időszakban egyértelműen a közoktatási
problémák kezelése és megoldása lesz
a feladatunk. A prioritások között mindenképpen kell szerepelnie a kisiskolák,
a szórvány- és peremvidék magyar oktatásának. A finanszírozási rendszert úgy
kell módosítani, hogy ezek az intézmények nagyobb költségvetéssel működhessenek, illetve további prioritás az anyanyelvi oktatási reform, a mi esetünkben a magyar nyelvű oktatási intézmények számára a háttérintézmények újragondolása.
Van lehetőség a program készítésénél arra, hogy ne csak általánosságban fogalmazódjanak meg a teendők,
hanem az egyes régiók sajátos problémái is megjelenjenek benne?
– Egy választási program nem vázolhatja fel nagyon részletesen a feladatokat, meghatározott terjedelműnek kell
lennie, 2-3 oldalra szorítkozhat, vagyis
nem lesz megyékre, járásokra lebontott
oktatási program. Az viszont már a párt
belső struktúráinak a feladata, hogy ezek
a programpontok alsóbb szinten is megjelenjenek, foglalkozzanak vele, s keressék a megoldásokat.
A legsúlyosabb probléma azonban
a csökkenő gyermeklétszám a magyar
iskolákban. Erről mintha kevesebb
szó esne a közéletben, pedig ez nemcsak az iskolák és a pedagógusok
ügye...
– Nemzetmegmaradási stratégia
szempontjából egyértelmű, hogy az anyanyelvi oktatásnak kulcsfontosságú
szerepe van, persze együtt a demográfiai
helyzet javításával. Valóban az óvodába
és az iskolába beíratott gyerekek száma
fogja meghatározni, hogy évtizedek
múlva hány magyar nemzetiségű ember
él majd Szlovákiában.
Köszönöm a beszélgetést.
Lendvay Tibor
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Továbbképzés Komáromban és Léván
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Regionális Pedagógiai
Központja 2005 őszén harmadik alkalommal szervezte meg az őszi szakmai napokat.
A továbbképzések szervezője Jókai Tibor, a regionális pedagógiai központ vezetője.

December elején a komáromi Munka
Utcai MTNYAI-ban tanulás-módszertani bemutató órán vettek részt a járás pedagógusai.
A foglalkozást Héczné Tóth Mária, a
mosonszentmiklósi Széchenyi Általános
Iskola igazgatója tartotta. A tanulás-módszertani órán a tanulók az emlékezet fogalmával és annak fajtáival ismerkedtek meg.
A szlovákiai magyar iskolákban nem szokványos másfél órás tanítási-tanulási folyamatban az egyéni munka, a játék és a kooperatív tanulási forma váltották egymást.
Az órát figyelő pedagógusok meggyőződhettek arról, hogy a kooperatív tanulás lehetőséget kínál a tárgyi tudás mellett a tanulók kommunikációs, szociális és együttműködésen alapuló képességeinek fejlesztésére is.
Az élményszerűen megszervezett fog-

lalkozást óraelemzés követte, melynek során több pedagógusban is megfogalmazódott, valóban nagyobb gondot kell fordítanunk
a tanulók tanulási
képességeinek fejlesztésére.
December 15én a lévai Juhász
Gyula MTNYAIban került megrendezésre az osztályfőnökök számára
szervezett továbbképzés, melyet Pusztai
Katalin, a XIII. kerületi Pedagógiai és
Szolgáltató Központ szakelőadója tartott
Önismereti játékok az osztályfőnöki órán
címmel.
A tanfolyam
célja: a mai gyerekek többsége nincs
tisztában a saját képességeivel, gyakran alul-, sokszor
pedig felülértékeli
magát. Ezek az önismereti játékok alkalmasak önmagunk és környezetünk, saját személyiségünk megismerésére, kommunikációs készsé-

günk és kapcsolataink karbantartására, érzéseink gazdagítására.
Minden gyereknek, fiatalnak oldott, feszültségmentes közösségben kellene tanulnia, ahol jól érzi magát. Az oktatás mellett nagyobb hangsúlyt kellene helyezni a
nevelésre. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, a pedagógusnak ismernie kell azt,
akivel dolgozik, akit tanítani szeretne. Ugyanakkor őszinte kapcsolatoknak kell kialakulni a szülőkkel.
A résztvevők a képzés elején kifejezték
elvárásaikat, valamint fenntartásaikat a
programmal kapcsolatban. Ezen szempontokat figyelembe véve az előadó igyekezett úgy megfelelni, mondanivalója tartalmát és formáját úgy alakítani, hogy a megelégedettség minél magasabb lehessen anélkül, hogy mindez a minőség rovására
menjen.
A képzés résztvevői aktívan vettek részt
a csoportmunkában, nyitottak voltak és érdeklődők.
Kiss Éva

Három nemzedéket nevelt fel
Angyal Irén 1959-ben iskolái befejezése után hagyta el Sánkfalvát,
szülőfaluját. Szeptember 1-jétől a Bénai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kezdő tanítója lett. Abban az
időben hatalmas utat jelentett a két
helység közötti távolság. A lánygyermekből egyszerre felnőtt, komoly tanító néni vált.
Szinte azonnal bekapcsolódott a
falu kulturális életébe. Tánccsoport,
színjátszó csoport megalakításában

segédkezett. A citeracsoport, melynek
létrehozásában is nagy részt vállalt, országos hírűvé vált.
Az akkori rendszer megkövetelte,
hogy egy falusi tanító nem maradhatott
ki a politikai életből sem.
1992-ig kisebb megszakításokkal /anyasági szabadság/ irányította az iskolát.
1996-ig, nyugdíjba meneteléig tanított.
2003-ban helyettesítő tanítóként még mindig tudása legjavát adta a gyerekeknek,
és példát mutatott a pedagógusoknak.

Két fenőtt gyerek édesanyja. Ma
édesanyját ápolja, és unokáját készíti
fel az életre.
Béna község karöltve a helyi alapiskola és óvoda igazgatóságával 2005.
december 22-én adományozta A Bénai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda tiszteletbeli igazgatója címet Angyal Irénnek, a falu Ildi
nénijének.
Gratulálunk!
Laboda Róbert
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Az előkészületek jegyében
A komáromi területi választmány üléséről
Dr. Csermely Péter Hogyan segítik a
hálózatok diákjaink gondolkodását című
előadása nyitja meg a 2006. február 13-a
és 17-e között tizenegyedik alkalommal
megvalósuló Komáromi Pedagógiai
Napok rendezvénysorozatát. Az öt napon
át tartó eseményen más neves előadók is
tiszteletüket teszik majd Jókai Mór városában. Ha nem jön közbe semmi, az érdeklődők láthatják-hallhatják többek között
Zombori Ottót, Szigetvári Jánosnét, Kézy
Ágnest, Előd Nórát, Kiss Rékát, Both Lehelt, Bordás Sándort, Strédl Teréziát, Vajda Barnabást. Az előadások mellett néhány egész napos tréning, valamint a művészeti iskolában mesterkurzus színesíti
majd a programot.
Sok egyéb mellett ez is elhangzott az
SZMPSZ Komáromi Területi Választmá-

nya január 18-án megtartott ülésén.
A továbbiakban Jókai Tibor számolt
be a komáromi székhelyű regionális pedagógiai központ tevékenységéről. Elmondása szerint az RPK által szervezett őszi
szakmai napok továbbképzésein, amelyeknek a Komáromi és az Érsekújvári járás néhány iskolája adott otthont, mintegy
250 pedagógus vett részt. A jövővel kapcsolatban a központi iroda vezetője elmondta: májusban kétnapos Bartók-konferenciára kerül sor a neves zeneszerző évfordulója apropóján. A nyáron Komárom
– Dunaszerdahellyel párhuzamosan – valószínűleg nyári egyetemet is szervez,
melyre elsősorban a nevelési tárgyakat
oktató pedagógusokat várják majd. A
tervek között szerepel még a III. Jókai Mór
Vers- és Prózamondó Tábor megszerve-

A XI. Komáromi Pedagógiai Napok programja
Az SZMPSZ Komáromi TV, a Komáromi RPK és a Selye János Gimnázium
tisztelettel meghívják Önt a XI. KOMÁROMI PEDAGÓGIAI NAPOK szakmai
rendezvénysorozatára (2006. február 13tól 17-ig, Selye János Gimnázium).
Program
2006. február 13., hétfő
13.30 – Megnyitó: Bastrnák Tibor,
Szigeti László és Andruskó Imre
9.30 – A szövegértés fejlesztése elméletben és a gyakorlatban az alsó tagozaton /előadó Fülöp Mária, az Apáczai Kiadó tankönyvszerzője/
Helyszín: Eötvös Utcai Alapiskola
13.45 – A hálózatok szerepe a társadalomban és a természetben /előadó: dr.
Csermely Péter, Semmelweis Egyetem/
2006. február 14., kedd
8.00 – Kolozsálás az óvodában – előadás, kiállítás, gyakorló foglalkozás óvónők részére /előadó: Novák Ágnes; hely:
művészeti alapiskola, Jókai utca/
9.00 – Szövegértés – tréning jellegű
foglalkozás /előadó: Kézy Ágnes; helyszín: Mariánum Egyházi Alapiskola/
9.30 – Testvériskolák Európában –
a pedagógiai innováció az eTwinning
programban /előadók: Szakáll Tamás,
Kárpátiné Barna Henriett/
Helyszín: Eötvös Utcai Alapiskola
9.45 Éljenek a törtek! – számolás
törtekkel; bemutató óra (matematika):

Horváth Katalin
9.45 – Zimná dovolenka – skloňovanie podstatných mien v ženskom rode; bemutató óra (szlovák nyelv): Szinek Judit
10.00 – A fiatalkori bűnözés és következményei /Izsák Attila járási ügyész/
14.00 A Rákosi-rendszer (Kiss Réka)
14.00 – A magyar nyelv a XXI. században /előadó: Balázs Géza/
2006. február 15., szerda
8.00 – Hogyan írjunk tanítási drámát
– Légy jó mindhalálig tanítási dráma – bemutató óra a 9. évfolyamban – egész napos
tréning jellegű foglalkozás /előadó: dr.
Előd Nóra; helyszín: Eötvös U. AI/
8.30 – Projektmódszer alkalmazása
az óvodai nevelésben /előadó: Szigetvári
Jánosné Kurta Jolán; helyszín: Mariánum Egyházi Óvoda, Nádor utca/
9.00 – Szóló és négykezes – zongorajáték /előadó: Both Lehel; helyszín: művészeti alapiskola, Nyár utca/
9.45 – Iskola, sport kultúra – konverzációs óra /bemutató óra, német nyelv:
Sáfi Zsuzsanna/
10.00 – Földrengések Komáromban
a PV szakemberek szemszögéből /Mikolai György és Broczky József/
10.30 – A közlekedés – kombinált bemutató óra, angol nyelv: Barta Anna
11.50 – Az Állami Pedagógiai Intézet
(ŠPÚ) által kidolgozott, az idegen nyelveknek az alap- és középiskolákban tör-

zése is.
Andruskó Imre elnök javaslatára a
területi választmány kitűzte az SZMPSZ
járási konferenciájának az időpontját. Erre
2006. április 19-én kerül sor a Selye János
Gimnázium dísztermében.
A területi választmány ülésén megjelent Pék László, az SZMPSZ országos
elnöke is. Felszólalásában említést tett a
közelmúltban Komáromban és Rozsnyón
megrendezett alapszervezeti elnökök országos találkozójáról. Érintette a beiratkozási program kérdéseit, majd felhívta a
figyelmet a szervezet (www.szmpsz.sk)
honlapján is fellelhető pályázati lehetőségekre. Röviden beszámolt még a Pázmány
Péter Alapítvány pályázati kiírásában eszközölt módosításokról is.
Pelle István
ténő oktatásával kapcsolatos stratégiai
javaslata – beszámoló /Kustyán Ilona/
13.00 – „Mesterséges paradicsomok”
– drogmegelőző előadás
Előadók: Orbán Katalin, Gáspár Anikó, Karácsony Szimona, Kuszala Andrea, a Selye János Gimnázium diákjai/
14.00 – 1956 visszhangja a Felvidéken /előadó: Vajda Barnabás/
14.00 – Hogyan neveljünk gátlástalan, agresszív gyermeket? /előadó. Oldal
Krisztina/
14.30 – Új utak és lehetőségek a geometria tanításában /Árki Tamás/
2006. február 16., csütörtök
8.30 – A nevelés örömei és ürömei –
eszme- és tapasztalatcsere óvónők részére
Előadó: Strédl Teréz; helyszín: Eötvös
utcai óvoda
14.30 – Csillagászat az űrkorszakban
Előadó: Zombori Ottó, az Uránia csillagvizsgáló igazgatója (Budapest)
14.30 – Drog és kisebbségi lét
Előadó: Bordás Sándor
2006. február 17., péntek
9.45 – Ady Endre költészete – összefoglaló, bemutató óra (magyar nyelv és
irodalom): Spátay Adrianna
10.50 – EU-s oktatási programok
Előadó: Fűri Szerén
Az előadások helyszíne: Selye János
Gimnázium, Komárom; az ettől eltérő
helyszíneket külön feltüntettük.
Támogatóink:
Komárom város önkormányzata
Szülőföld Alap
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Továbbképzések a Szülőföld Alap jóvoltából
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége a Szülőföld Alap 2005 őszén
kiírt pályázatára Tananyagkorszerűsítés a
szlovákiai magyar közoktatásban – Pedagógus-továbbképzések a szemléletváltás
kialakítása céljából, a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztéséért, a tervezhető és fenntartható jövő érdekében
címmel pályázatot nyújtott be. A pályázat
sikeres volt. Ez azt jelenti, hogy minden
területi választmány 2006. január–május
hónapokban szakmai igényeinek megfelelően pedagógus-továbbképzéseket tervezhet és valósíthat meg a pályázat tartalmának megfelelően. A továbbképzések anyagi támogatását a Szülőföld Alap támogatása alapján az SZMPSZ biztosítja.
A pedagógus-továbbképzések tervezésének és szervezésének kritériumai:
– A képzéseket fogadó intézményekben
(konkrét óvoda, iskola) kell lebonyolítani.
– A képzések tartalmánk a pedagógusok
módszertani kultúrája fejlesztésére kell
vonatkoznia.
– A képzések időtartama egész napos (8
órás) /esetleg két félnapos/, szervezése tréningszerű, kiscsoportos megoldásokkal.
– A továbbképzések előadói-trénerei között, ha csak lehetséges, szerepeljenek hazai előadók is.
– A továbbképzés keretszáma a választmányokon belül az egyes választmányok
taglétszáma szerint alakul 1 és 4 között.
– A továbbképzések főszervezője az adott
régió SZMPSZ regionális pedagógiai központja, társszervezője a TV elnöke, mód-

szertanosa, vagy akit a választmány ezzel
a feladattal megbíz.
– A tervezés szempontjából az SZMPSZ
RPK vezetője és a TV elnöke kölcsönösen
kommunikáljanak egymással.
Ezért 2006. január 25-ig:
– Tervezzék meg pedagógus-továbbképzési igényüket és hozzá a költségvetést is.
– A tervezéskor számoljanak az előadó
tiszteletdíjával, útiköltségével, indokolt esetben szállásköltséggel, a résztvevők számára étkezési költséggel, melyek szintén
a pályázat és a támogatás részét képezik.
– Ha tanácstalanok, jelezzék, igényelneke segítséget szakmai programjukhoz (téma, előadó).
– A fő- és a társszervezők, akik a pedagógus-továbbképzést megszervezik, lebonyolítják, munkájukért honoráriumot kapnak, indokolt esetben útiköltségüket is
megtérítjük. Feladatuk: megtervezni a továbbképzést, megkeresni az előadót, kommunikálni az előadóval, megnyerni a
résztvevőket a továbbképzésnek, írásban
értékelni a megszervezett továbbképzést,
felelősséget vállalni a képzésekért a terve-

zéstől a lebonyolításon át az elszámolásig.
– Az SZMPSZ Szülőföld Alap pályázat
koordinátorai: Pék L. elnök, Ádám Z.
szakmai alelnök és Jókai T. irodavezető.
– A január 25-ig a területileg illetékes
RPK-vezetőkhöz beküldött tervezetek egyeztetése januárban az RPK-vezetőkkel
közösen történik január 27-én Komáromban a központi irodában az SZMPSZ Országos Elnökségének ülése után.
Szakmai tervezetükhöz segítséget a
következő helyeken találnak:
– az SZMPSZ honlapján az RPK-k továbbképzési programjai – www.szmpsz.sk;
– Selye János Egyetem Comenius PI programkínálata;
– Magyarországi akkreditált programok:
www.sulinova.hu (szakmai igazgatóság
címszó alatt – pedagógus-továbbképzések
és akkreditált programok – jegyzék).
Információt és szakmai segítséget Pék
László, Ádám Zita és Jókai Tibor ad a következő telefonszámokon és e-mailen:
Pék L. – 031/7807928, pek@szmpsz.sk
Ádám Z. – 0907/051188, rpk.rsz@szmpsz.sk
Jókai T. – 0908/335804, szmpsz@szmpsz.sk

A képzések száma az SZMPSZ regionális pedagógiai
központjai és területi választmányai szerint
Galántai RPK /Galántai TV – 4 továbbképzés, Pozsony-Szenc – 1, Dunaszerdahely – 4/
Komáromi RPK /Komárom – 4, Érsekújvár – 2, Léva–Nagykürtös – 2/

Rimaszombati RPK /Losonc – 2, Rimaszombat – 2, Rozsnyó – 2, Nagyrőce –
1/
Királyhelmeci RPK /Kassa – 1, Tőketerebes – 2/

Intézményfejlesztést segítő továbbképzések

kolákat érintő képzés tantestületi tréningként is igényelhető (kisebb létszámú tantestületek esetén 2-3 tantestület számára közös
képzésként). Ebben az esetben a képzés
helyszíne megegyezéssel módosítható.
Jelentkezési határidő:
– 1. sz. képzésre (óvodák): 2006. febr. 17.;
– 2. sz. képzésre (alapiskolák): febr. 10.
Jelentkezési cím:
– az 1. sz. képzésre: ZŠ Lajosa Pongrácza s vjm, Mládežnícka 24, 93601 Šahy;
vagy: lendvay@zsmladsahy.edu.sk;
– a 2. sz. képzésre: ZŠ Jánosa Stampayho s vjm, Stampayho ul., Gbelce;
vagy stampay@zsmgbelce.edu.sk.
Az óvónők csoportjának első kétnapos
képzése március elején, az alapiskolai
tanárok első képzése a tavaszi szünetben
valósul meg.
Az érdeklődőknek bővebb tájékoztatást Geri Valéria (tel. 036/7592441, 0905279115) és Lendvay Tibor (tel. 036/7410871, 0907-893588) TV-elnökök nyújtanak.

Az SZMPSZ Érsekújvári TV, Lévai és
Nagykürtösi TV és a Comenius PI 30 órás,
az SZK OM által akkreditált továbbképzéseket (tréningeket) szervez az alábbi témákban:
1. Óvodai nevelési program tervezése
és TQM-alapú minőségbiztosítása
Célcsoport: a két területi választmány
hatáskörébe tartozó óvodák vezetői, pedagógusai, iskolatanácstagok, a fenntartók
képviselői.
Időpont: 2006. márc.–április; 2x2 nap.
Tervezett helyszín: Egeg (Hokovce).
Csoportlétszám: max. 25 fő. (Megj.: Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 25 főt, úgy a képzés 2 csoportban valósul meg, eltérő időpontokban.)
2. Iskolai pedagógiai program tervezése és TQM-alapú minőségbiztosítása
Célcsoport: a két területi választmány
hatáskörébe tartozó alapiskolák vezetői,

pedagógusai, iskolatanácstagok, a fenntartók képviselői.
Időpont: 2006. február–március (2 x
2 nap).
Tervezett helyszín: Egeg (Hokovce).
Csoportlétszám: max. 25 fő. (Megj.: Amennyiben a jelentkezők száma meghaladja a 25 főt, úgy a képzés 2 csoportban valósul meg, eltérő időpontokban.)
Az egy főre eső képzési költség (szállás,
étkezés, előadók költségei, segédanyagok)
2500 korona, ebből 500 koronát a résztvevő fizet, 2000-et a szervező területi választmányok biztosítanak. (A résztvevő által befizetendő összeget a munkaadó vagy a szülői szövetség átvállalhatja; a befizetésről a
szervezők hivatalos számlát állítanak ki.)
A képzésen elsajátított ismeretek intézményi bevezetését nagymértékben segíti,
ha egy-egy intézményből nagyobb létszámban vesznek részt. A 2-es számú, az alapis-
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Tanácskozás európai uniós pályázati lehetőségekről
Dobora Olga és Török Tamás /a Nagyszombati Kerületi
Tanügyi Hivatal szaktanácsadói/ részletes információt nyújtottak a pályázati feladatok kidolgozásának módjairól, sőt
még a pályázati űrlap egyes
pontjaira adható válaszokról is.
Felhívták a figyelmet a pályázat
olyan fontos részleteire is, mint
például annak a felelős személynek a kijelölésére, aki a kezdeti
kidolgozástól egészen a végső
megvalósításig felügyeli a pályázat lefolyását. TermészeteAz SZMPSZ Dunaszerdahelyi Területi Választmánya a
Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatallal közösen a járás
alap- és középiskolás igazgatói,
pályázatokért felelős pedagógusai részére 2006. január 9-én
a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal épületében a Nagyszombati Tanügyi Hivatal kihelyezett részlegén 13.30 órai kezdettel tanácskozást szervezett,
melynek egyetlen témája az
volt, hogy a megjelenteknek ismertették azokat a pályázati lehetőségeket, témaköröket, ame-

sen a megjelent igazgatók, pedagógusok csaknem minden
feltett kérdésre választ kaptak.
A pályázati lehetőségekről a
www.minedu.sk internetes oldalon lehet tájékozódni.
Az iskolaügyi minisztériumba január 15-ig lehetett eljuttatni a pályázati előzeteseket, amelyek összesítése alapján kéri
az oktásügyi meg a többi minisztérium is a pályázható öszszeget az EU-tól.
Gúgh Béla
a TV elnöke

lyekre az Európai Unió keretén
belül a 2007/2013-as időszakban pályázni lehet.
Gúgh Béla, a TV elnöke rövid megnyitója és új évi köszöntője után Hecht Anna, a
TV alelnöke, a Nagyszombati
Kerületi Hivatal Tanügyi Hivatalának elöljárója kért szót, aki
hangsúlyozta a téma időszerűségét és fontosságát. Külön felhívta a megjelentek figyelmét
azokra a témákra, amelyek lehetőséget adnak a pályázatok
kidolgozására, elfogadásuk esetén a megvalósításukra.

Az Iskolavezetők Országos Társulásának munkaterve 2006-ra
1. A készülő új oktatásügyi törvényekre, rendeletekre
és egyéb alacsonyabb rangú jogi normákra vonatkozó, szakvélemények javaslatok, elképzelések és állásfoglalások
megfogalmazása:
– a magyar iskolavezetők ezekkel kapcsolatos véleményének kimunkálása, kikristályosítása,
– ezen állásfoglalások és javaslatok tolmácsolása a médiák
által a szülők és a pedagógusok széles körében,
– az ágazati államigazgatás egyes szintjein (oktatási minisztérium, tanügyi hivatalok, fenntartók),
– az oktatásügyi önigazgatási szerveknél (iskolatanácsok:
helyi, városi, regionális iskolatanács),
– a nemzeti kisebbség érdekeit megjelenítő szervezeteknél
és fórumokon.
2. A kisebbségi oktatásügyi fejlesztés koncepciójának
megfogalmazása, kimunkálása és az elképzelések rugalmas,
folyamatos alakítása az adott belső és külső feltételeknek
megfelelően, az egyes iskolatípusok sajátosságai szerint.
3. Az iskolák kistérségi együttműködésének segítése,
koordinálása.
4. Az iskolák magyarországi támogatási rendszerének véle-

ményezése – javaslatok megfogalmazása, közvetítése a nemzeti kisebbség érdekeit megjelenítő szervezetek és fórumok felé.
5. A magyar iskolák sajátos problémáinak megjelenítése
és képviselete az Állami Tanfelügyelet szintjén, valamint az
Állami Pedagógiai Intézetben.
6. A SZMPSZ digitális tananyagfejlesztésre, mérésekre és
értékelési rendszerre vonatkozó fejlesztő törekvéseinek segítése, támogatása, az iskolai adaptációk irányítása helyi szinten.
7. Az iskolavezetők tehermentesítése koncepciójának kimunkálása, a kölcsönös tapasztalatcsere előmozdítása, segédanyagok közreadása.
Rendezvények és tanácskozások:
– egynapos országos szakmai konferencia a magyar iskolák
vezetői részvételével. A délelőtti közös programot a délutáni
műhelyek (szekciók) programjai egészítik ki az egyes iskolatípusok sajátosságainak megfelelően;
– az állásfoglalások kimunkálása céljából a véleményt tolmácsoló iskolavezetők és más szakemberek kisebb csoportjainak összehívása – szükséges gyakorisággal;
– vezetőségi tanácskozás negyedévenként;
– értékelő közgyűlés 2006-ban egy alkalommal.
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A Comenius Pedagógiai Intézet hírei
(2005. november – december)
Az alábbiakban a Selye János Egyetem Comenius Pedagógiai Intézetét érintő eseményekről adunk rövid, hírszerű
összefoglalót.

Fodor Attila és Geri Valéria

November 10-én az ipolysági alapiskolában Lendvay
Tibor, az SZMPSZ Lévai TV
elnöke, Geri Valéria, az Érsekújvári TV elnöke és Fodor Attila, a PI igazgatója közös pá-

lyázatot dolgozott ki a Szülőföld Alap felhívására, amelynek célja a két régióban az óvodai, ill. az iskolai pedagógiai
programok kidolgozásának a
támogatása.

November 5-én Füleken tartották a XI. Nógrádi Pedagógustalálkozót, amelyen Szigeti
László oktatási államtitkár,
Miklós László környezetvédelmi miniszter, Lendvay Tibor
ipolysági iskolaigazgató, Duró
Zsuzsa tehetséggondozó (Szegedi Egyetem) és Mihály Ottó
oktatáskutató (SuliNova Budapest) mellett a PI igazgatója,
Fodor Attila tartott előadást az
intézményfejlesztés és a pedagógus-továbbképzés kapcsolatáról.
*
November 7-én Komáromban a Selye János Egyetemen
tartotta 3. ülését a SJE Comenius PI igazgatótanácsa Erdélyi Margit elnök vezetésével.
Az igazgatótanács értékelte az
intézet megalakulása óta (2005.
február 1.) végzett munkáját és
a költségvetés alakulását.
*
November 9-én a Győr melleti Bőnyben tartottak nyílt bemutató napot a BGR-modell

szerint működő óvodában és
alapiskolában, amelyen részt
vett a PI BGR-koordinátora,
Geri Valéria is, a búcsi óvoda
igazgatónője, a búcsi alapiskola
igazgatóhelyettese és a köbölkúti óvoda igazgatónője társaságában.
*
November 14-én a PI igazgatója és Geri Valéria külső
munkatárs Győrben tárgyaltak
Görcsné Muzsai Viktóriával,
a CED Groep Rotterdam magyarországi képviselőjével. A
megbeszélés tárgyát a Belső
Gondozás Rendszere (BGRmodell) szlovákiai bevezetését
célzó projekt tartalmi kidolgozása és az ehhez kapcsolódó
EU-s pályázat megbeszélése
volt.
*
November 15-én Komáromban a helyi művészeti alapiskola szervezésében szakmai
napra került sor a dél-szlovákiai művészeti alapiskolák
igazgatói és iskolatanács-elnö-

kei részvételével. A tanácskozáson Fodor Attila, a PI igazgatója tartott előadást a művészeti alapiskolákat érintő jogszabályokról, az intézmények
finanszírozásáról és a készülő
közoktatási törvényről
*
November 15-én Dunaszerdahelyen járási pedagógusfórumot szervezett az SZMPSZ
területi választmánya. A fórumon Fodor Attila az intézményfejlesztés lehetőségeiről
és az emberi erőforrásokkal
való gazdálkodásról tartott
előadást.
*
November 18-án Budapesten a Szülőföld Alap pályázati
felhívására a Comenius PI 3 pályázatot nyújtott be: (1) A szlovákiai magyar nyelv- és irodalomkönyvek korszerűsítése /kidolgozta Csík Zoltán/, (2) A
matematikaoktatás innovációja
a számítástechnika bevonásával /kidolgozta Csiba Péter/,
(3) Oktatásfejlesztést támogató
szakemberképzés /kidolgozta
Fodor Attila/.
*
November 22-én a szentpéteri Kossányi József MTNY
Alapiskola tantestületi továbbképzést szervezett, ame-

lyen Fodor Attila a tartalmi reform és az intézményfejlesztés
témakörében tartott előadást.
*
November 24–26-án Párkányban tartották a IV. Gramma Nyelvészeti Napokat, amelyen Csík Zoltán pedagógiai főmunkatárs a magyar
nyelv és irodalom tantárgyat érintő felmérés eredményeit ismertette, továbbá kezdeményezte a tankönyvek szakmai elemzésének lebonyolítását.
*
December 2–3-án a búcsi
Katona Mihály MTNY Alapiskola a Comenius PI-vel együttműködve 20 órás tréningszerű továbbképzést szervezett
A pedagógusok munkájának
értékelése címmel. A képzést
Cseh Györgyi, a szegedi Qualitas Kft. szakembere vezette.
*
December 3-án Komáromban befejeződött az a négyszer
kétnapos oktatáskutató-képzés, amelyet a Határon Túli
Magyar Oktatás Fejlesztéséért
Alapítvány és az Agóra Iroda
szervezett. A zárónapon Fodor
Attila, a PI igazgatója tartott
előadást a hazai közoktatás fejlesztésének lehetőségeiről,
gondjairól és terveiről.

November 24-én az iolysági
Pongrácz Lajos MTNY
Alapiskola járási szakmai
napot szervezett a magyar
szakos pedagógusok számára.

A rendezvényen Csík Zoltán
pedagógiai főmunkatárs a
Comenius PI által lefolytatott
országos tantárgyvizsgálat
eredményeit ismertette.
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November 25–26-án Deákin
országos óvodapedagógiai
konferenciát szervezett az
Óvodapedagógiai Társaság. Az
intézet szakemberei közül
Strédl Terézia és Fodor Attila
tartott előadást, Szabó Edit
szekciófoglalkozást vezetett,

November 16-án a Társult
Községek Ógyallai Tanügyi Hivatala tréningszerű továbbképzést szervezett a kistérség polgármesterei, óvodavezetői és
iskolaigazgatói számára. A tréninget – melynek témája a kis-

térségi kooperáció és oktatástervezés volt – Fodor Attila, a
Comenius PI igazgatója vezette
Kocskovics Gabriellának, a
tanügyi hivatal munkatársának
a közreműködésével.
*

December 7-én a Pátria Rádió Pulzus című műsorában
Tóth Erika beszélgetett az óvodai nevelés és az óvodák
helyzetéről Szabó Edit és Vankó Terézia óvodapedagógusokkal, valamint Fodor Attilával, a PI igazgatójával.
*
December 10-én Komárom-

ban a Selye János Gimnáziumban került sor az SZMPSZalapszervezetek elnökeinek
találkozójára, amelyen – a pedagógusszövetség vezetői, Pék
László és Ádám Zita mellett –
Fodor Attila tartott tájékoztatót a Comenius Pedagógiai Intézet tevékenységéről és szakmai szolgáltatásairól.

9
ill. mindhárman részt vettek a
pódiumbeszélgetésben is. A
rendezvény tartalmi és szervezési biztosítója Vankó Terézia,
az Óvodapedagógiai Társaság
munkatársa, a PI óvodapedagógiai szaktanácsadója volt.
/8-9. o.: Csík Z./

Bukovský János és Écsi Gyöngyi

Selye János Egyetem
COMENIUS PEDAGÓGIAI INTÉZETE
Komárom
Kedves kollégák, tisztelt partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Selye János Egyetem
Comenius Pedagógiai Intézete, khsz., levelezési címe és
elektronikus elérhetőségei 2006. jan. 27-ével megváltoztak.
Az érvényes címek, elérhetőségek
Az intézet irodái:
1. Komárom, Tiszti Pavilon (a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége központjában)
2. Komárom, Selye János Egyetem, Mezőgazdasági utca
1519. (gazdasági részleg)
Az intézet levélcíme:
Comenius – PI Univerzity J. Selyeho
Roľníckej školy 1519
945 01 Komárno

December 6-án Köbölkúton
a Stampay-napok keretében
regionális szakmai napot
szervezett az iskola vezetősége,
az SZMPSZ területi választmánya és a Comenius PI. Délelőtt
az Érsekújvári járás óvoda- és
iskolaigazgatói tanácskoztak
(két szekcióban); az óvodai
szekció munkáját Fodor Atti-

la, a PI igazgatója irányította.
Délután Geri Valéria, a PI
BGR-koordinátora szervezésében a Belső Gondozás
Rendszere elnevezésű fejlesztési modellt mutatta be Görcsné Muzsai Viktória, a győri
CED Hungaria képviselője és
Jan van de Wiel, a CED Groep
Rotterdam munkatársa.

Telefonszámok és e-mail címek:
Általános elérhetőségek:
Telefonszám: 00421-35/7714765
E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk
Faxszám: 00421-35/7714766
Fodor Attila, igazgató:
Telefonszám: 00421/905-912006
E-mail: fodor.attila@comeniuspi.sk
Csík Zoltán, pedagógiai főmunkatárs:
Telefonszám: 00421-35/7714767
E-mail: csik.zoltan@comeniuspi.sk
Fuksz Katalin, gazdasági előadó:
Telefonszám: 00421-35/7901774
E-mail: fuksz.katalin@comeniuspi.sk
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Két járás magyar pedagógusai találkoztak Ipolyságon
A Honti Pedagógusok Találkozója 2006. január 21-én
harmadik alkalommal került
megrendezésre Ipolyságon.
A Pongrácz Lajos Magyar
Tannyelvű Alapiskola éttermében mintegy 90 óvónő, isA program első részében
Lőwy János, Ipolyság város
polgármestere számolt be a város oktatási intézményeinek
működéséről. Lendvay Tibor
iskolaigazgató helyzetértékelő
előadásában a régió magyar tanítási nyelvű oktatási intézményeit mutatta be, Szigeti László, az SZK OM államtitkárának
előadása oktatásunk időszerű
kérdéseiről szólt, végül Fodor
Attila, a Comenius PI igazgatója közoktatásunk tartalmi reformjáról tartott eladást a PISA
mérés tükrében.

kolavezető, alap- és középiskolai tanár hallgatta érdeklődéssel a szakmai előadásokat. A résztvevők 100 kilométeres körzetből érkeztek a
Lévai és Nagykürtösi járásból Nagyölvedtől Inámig.
A közös előadások után három szekcióban folyt a tanácskozás. Az iskolavezetőket Pék
László, az SZMPSZ OV elnöke tájékoztatta a szövetség tevékenységéről, illetve Fodor
Attila és Geri Valéria, a köbölkúti Stampay J. Alapiskola igazgatója egy intézményfejlesztési
modellt mutatott be. A közös
tanügyi hivatalok működéséről
Révész Angelika, Ipolyság Közös Tanügyi Hivatalának munkatársa számolt be a jelenlévőknek. Az óvónők gyakorlati foglalkozás keretében ismerkedtek

Előadás az iskolavezetők szekciójában

Vankó Terézia /Deáki Óvoda/
segítségével az óvodai nevelési
program készítésével. A harmadik szekcióban általános szakmai kérdéssel, a tehetségfejlesztéssel foglalkozott a legnépesebb csoport. Az előadók

Bizonytalan az Ipoly mente
magyar iskoláinak jövője
A címben leírt megállapítás talán nem
is tükrözi teljes mértékben a helyzet súlyosságát. A találkozó bevezető előadása erről
szólt. Nem kell mást tenni, mint
összehasonlítani az óvodák és
iskolák diáklétszámait az előző
évi adatokkal, vagy a lakosság
létszámával, és rövid, józan
mérlegelés után arra a következtetésre jutunk, hogy inkább
bizonyos, mint nem a régió magyar nyelvű oktatási intézményeinek drasztikus leépülése.
Hogy a helyzet nyugtalanító, az nem most derült ki. A számok eddig is rendelkezésünkre
álltak, a következtetéseket eddig is levonhattuk. Ami elszomorító, hogy
eddig sem vizsgálta senki felelősséggel ezeket a folyamatokat, és most sem teszi. A fórumon leadott vészjelzések – eddigi tapasztalataim ezt mutatják – ismét következmények nélkül halnak majd el.
Az Ipoly mente oktatásáról szólva úgy
fogalmaztam, hogy ennek a régiónak nincs
gazdája. Nincs a magyar oktatásügynek
ebben a térségben pontos leltára, nincs
körülhatárolva sem földrajzilag, sem szerkezetileg. Nem foglalkozik vele sem hivatal,

sem szervezet, sem intézmény. Nem elemzi
senki a helyzetét, nem jegyzi senki a veszteségeket sem. Talán az sem fog feltűnni, ha

végleg eltűnik a térségből.
Csak néhány adat az elmondottakhoz.
A Nagykürtösi járásban 3 év alatt a magyar nevelési nyelvű óvodákban 254-ről
224-re csökkent a gyermekek száma, ez 12
%. A Lévai járásban 929-ről 789-re, itt a
csökkenés 16 %. Vagyis 3 év alatt 170 gyerekkel van kevesebb a két járás magyar
óvodáiban. Ennyien mennek biztosan kevesebben magyar iskolába a következő 23 évben. Megszűntek s meg fognak szűnni
magyar óvodák, kisiskolák.

Geri Valéria /köbölkúti Stampay J. AI/ és Duró Zsuzsa, a
Szegedi Tudományegyetem tanára voltak. A szakmai találkozó kísérőrendezvényeként az
Apáczai Kiadó mutatkozott be.
-lend-

Ha a térségben egy-egy polgármester
gondterhelten nyilatkozik az oktatásügyről,
akkor csak a saját problémájára gondol,
egy konkrét intézményre, a sajátjáéra, annak költségvetési nehézségeire. Távlatokban, mélységekben, összefüggésekben nem
gondolkodik. A kisebbségi magyar oktatásügy szélesebb körű összefüggései kívül esnek érdeklődési körén. Még a magyar színekben
indult képviselő vagy polgármester sem tölt időt azzal, hogy
a témába elmerüljön. Legalábbis az elmúlt években e tekintetben nincs nyoma semmilyen regionális jellegű kezdeményezésnek. Az oktatási fórumokra is csak kevesen jönnek
el, többnyire csak azért, hogy
találkozzanak az államtitkárral
vagy a rangosabb vendégekkel.
Ki foglalkozik hát az Ipoly mente, a
Nagykürtösi és a Lévai járás magyar nyelvű oktatási problémáival? Ipolyságon két
civil szervezetet: az egyik a Pongrácz Lajos
Társaság, mely a régió beiratkozási programjában vesz részt, a másik a pedagógusszövetség, amely időnként továbbképzéseket szervez pedagógusok részére, meg – ha
erejéből, erőmből futja – oktatási fórumot.
De ez kevés, nagyon kevés. Ez nem mentheti meg a süllyedő hajót.
Lendvay Tibor
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Magyartanárok szakmai fóruma
a Zselízi Magyar Tannyelvű Gimnáziumban
Igény van a Garam mentén
is a szakmai pedagógustalálkozókra. Méltó bizonyítéka ennek
a Zselízi Magyar Tannyelvű
Gimnáziumban 2006. január
12-én megrendezett színvonalas szakmai fórum. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének iskolai alapszervezete és a gimnázium igazgatósága szakmai fórumra hívta
meg a térség magyar szakos pedagógusait. Az előadók szorosan egymásra épülő témákat
boncolgattak.
Csík Zoltán beszámolt a
Comenius Pedagógiai Intézet
kutatásairól, Urbán Zsolt, a
Szlovák Tankönyvkiadó magyar részlegének főszerkesztője Dudás Anna szerkesztőnővel a kiadó helyzetéről, munká-

járól, céljairól tájékoztatták az
oktatókat, kiállítás keretében
bemutatták a legújabb tankönyveket is. Csicsay Károly az Infovek magyar honlapját ismertette, és látványos bemutatót
tartott a számítógép használatának lehetőségeiről az iskola
multimediális szaktantermében. A szép számban megjelent
alap- és középiskolai tanár rengeteg információt, ötletet, tanácsot kapott a szakemberektől.
Nem csoda, hogy az előadásokat felszólalások, hosszú szakmai beszélgetések követték. A
kellemes légkörben zajlott találkozón megegyeztünk: a jövőben rendszeresen találkozunk.
Felelősek vagyunk a gyermekeinkért. A térségben élő magyar diákoknak megfelelő tanu-

Tankönyvekről, tantervekről,
diákokról
A zselízi módszertani találkozón élénk vita bontakozott
ki a régióból összegyűlt magyartanárok között a gyakorlat
és az elmélet közti éles szakadékról, a ellentmondásokról, a
megoldhatatlannak tűnő problémákról. Az alábbiakban három hozzászólásból közlünk részleteket.
Csicsay Károly /Állami Pedagógiai Intézet, Pozsony/: A
kilencedikesek felvételije még
egy-két évig a jelenlegi formában marad, aztán felváltja a
MONITOR 9. Az alapiskolás
tantervek régiek, ebben a tanévben kellett volna átdolgozni az
alsó és felső tagozatos tantervet. Sajnos, nem valósult meg
a pedagógiai intézetben történt
személycserék miatt. Jövőre halasztódott, most októbertől felelőse is van a területnek, egy
kolléganővel bővült a munkatársak köre. A tantervek java részét nem a pedagógiai intézet
munkatársai írják, szakemberek
csoportja dolgozik a feladaton,
aztán a 2-3 verzióból kerül ki a

legmegfelelőbb. A középiskolás tantervek jórészt már elkészültek, megjegyzem, ezek sem
szentírások, nem jelentik azt,
hogy nem szabad tőlük eltérni.
Én a tantervet úgy értelmezem,

Urbán Zsolt, a Szlovák Tankönyvkiadó munkatársa

lási lehetőségeket kell biztosítani, amely számukra ugyanolyan
esélyeket ad, mint a többségi anyanyelvűeknek. Szüntelenül
fáradozni kell az anyanyelvi ta-

nulás megszerettetésén, emelni
kell a tantárgy presztízsét, hogy
értéke és haszna is legyen a tanulók jövőjében.
Gubíkné Harmati Mária

mint egy ajánlatot.
A kilépés szabja meg, mit
kell tanítani. A középiskolákban rájöttünk, hogy abszurdum,
amit az egyetemi felvételiken
kérnek. Ha a diák mindazt tudná amit tőle kérnek, nyugodtan
diplomát kaphatna. Tavalyelőtt
már változtattak a feladatokon,
figyelembe vették a tankönyve-

Horváth Géza: A pedagógusok mindig úgy fognak tanítani, ahogy az iskolát ellenőrzik. Ha a Monitor a mérce, akkor a tanárok a Monitorban szereplő példákra fognak összpontosítani, ehhez igazodnak. Ez azonban formalizmus. A jó pedagógus nem kötődik a tankönyvhöz. Hozzászoktunk a központi
irányításhoz, a helyi tantervekhez nehezen fogunk eljutni.
Gubík Mária /Zselízi MT
NYG/: A gimnáziumban is találkozunk azzal, hogy a gyerek
nem érti, amit olvas. A másik
fontos észrevétel, ami, sajnos,
ezt a régiót is jellemzi, s kell
róla beszélnünk: a szegénység.
Borzasztó látni, hogy egy-egy
osztályon belül is milyen nagy
különbségek vannak. A tehetős
családok gyermekeinek természetes dolog már az internethozzáférés is, de sok diáknak
gondot okoz egy szakkönyvet
megvenni. Nekik fontos a tankönyv, van olyan diák, aki csak
a tankönyvhöz jut hozzá, csak
azt olvassa el.
-lt-

ket, a diákok mégsem teljesítettek jól, mert a feladatok között
olyanok is voltak, amelyeket ugyan a középiskolás tankönyvből választottak ki, de egészen
apró részletekre vonatkoztak.
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A (szlovákiai) magyar iskolák anyanyelvoktatásáról,
ill. miért van szükség folyamatos fejlesztésekre
Sokasodnak az információink arról, hogy
a közoktatás nem követi elég rugalmasan a
társadalmi-gazdasági változásokat. Ezek az
elvárások a központi politikai vezérlés megszűntével atomizálódtak, szinte családonként, közösségekként újrafogalmazódtak.
Tény, hogy a magyar iskolának jobban
kell teljesítenie, mint a szlováknak ahhoz,
hogy talpon maradjon. Az első megmérettetést hazai földön szenvedjük el, s csak azután nemzetközi porondon. Küzdelem ez a
saját gyerekeink megtartásáért. Pozícióink
megerősödését az anyanyelvűségtől remélhetjük: az anyanyelvnek a tanulásban, gondolkodásban, tudatban és a személyiségben
betöltött szerepétől. Szembeállítva az idegen
nyelvet az anyanyelv jelentőségével, menynyivel kisebb szelete az egésznek a szlovák
nyelv tanulásban, gondolkodásunkban, tudatunkban és személyiségünkben betöltött
szerepe! Csupán egy lehet a sok közül, mert
az új Európa további szeleteket követel az
angol, a német s más nyelvek, kultúrák számára. Az anyanyelv az építmény alapját képezi. Amennyiben evidenciának tekintjük az
anyanyelv kulcsszerepét az egyén egész életen át tartó fejlődésében, ne szégyelljük ezt
lépten-nyomon hangsúlyozni, miközben
nem zárkózhatunk el az önvizsgálattól sem.
A két évvel ezelőtti PISA felmérés magyarországi eredményei tanúsítják, hogy
nemzetközi összehasonlításban a 15 éves
magyar diákok olvasási-szövegértési képessége átlag alatti, ismereteiket nem tudják önálló feladatmegoldásokban alkalmazni, problémamegoldó képességük alacsony szintű.
Nem vigasz számunkra az sem, hogy a szlovák iskolák még ettől is gyengébben teljesítettek.
Az olvasási problémákra már évtizedekkel ezelőtti vizsgálatok is rávilágítottak, de
az eredmények nem kaptak szélesebb nyilvánosságot. Az egyik nemzetközi mérés
1996-ban húsz ország 16 és 65 év közötti
népességének olvasási kultúrájáról gyűjtött
adatokat. Nem azt kutatta, hogy ki olvasta a
világirodalom nagyjait, hogyan értelmezte
a műveket, hanem az életben szükséges olvasási képességeket elemezte. Milyen szinten tárulnak fel az egyén számára az információk az újságcikkekben, hirdetésekben,
használati utasításokban, tankönyvekben,
szakkönyvekben stb. A magyar népesség
egyharmadáról kiderült, hogy képtelen megérteni, mit olvas. Nem tudna szakácskönyv
alapján összeállítani egy ebédet. További 43
százaléknak nem okozna ugyan gondot a
szakácskönyv alkalmazása, de nagy nehézséget jelentene számára, ha valami újat kel-

lene tanulnia a szakmájához.
Magas szintű írás-olvasás tudása a magyar lakosság 3 százalékának van. Svédországban ez az arány 32 százalék. A magyar
felnőttek 33 százaléka nem érti a térképeket,
menetrendeket, ábrákat, nem tudja kitölteni
a jelentkezési lapokat, formanyomtatványokat stb. Svédországban 6 százalék nem értett
semmit ezekből, s 36 százalék teljesített magas szinten.
A skandináv országokban alig volt különbség a magas és az alacsonyabb végzettségű szülők gyerekeinek teljesítménye között. A szülők iskolázottsága szerint a teljesítményekben tapasztalható eltérés Magyarországon volt a legnagyobb. Ez azt is jelenti,
hogy nálunk az egyén sorsát az határozza
meg, hová születik. A leszakadóknak esélyük
sem lesz a munkaerőpiac változásaira reagálni.
A történelmi Magyarország első tanterveinek tudásanyagát még nem kísérték viharos viták. A XIX. század második felében,
amikor a magyar iskolarendszer alapstruktúrája kialakult, a lakosság 75 százaléka egyetlen ágazatban, a mezőgazdaságban dolgozott. Az ismereteket családi szocializáció útján, s nem iskolában szerezték az emberek.
Ebben az időben Angliában már csupán a
lakosság 18 százaléka dolgozott a mezőgazdaságban. A rendszerváltás idejére érte el
Magyarország a 15 százalékot, amikor Angliában a lakosság 6 százaléka élt mezőgazdaságból. Napjainkra jutott el Magyarország
Anglia tíz évvel ezelőtti szintjére.
A foglalkoztatottság szerkezete átalakult,
s megváltozott a munkavégzéshez szükséges tudás. Amíg a nyugati világban évtizedeken keresztül formálódott át az oktatás, a
mi országainkban mindez az utóbbi tizenöt
évbe zsúfolódott bele. Új szakmák keletkeztek, átalakultak, elhaltak. A változások azt
eredményezték, hogy tanulás nélkül még ugyanabban a szakmában sem sikerülhet életünk végéig megmaradni. A sokféle igénynek megfelelni, általános tudásminimumról
konszenzust kialakítani roppant nehéz.
Az iskolarendszer mennyiségi növekedéssel, expanzióval igyekszik megfelelni a
kihívásoknak. 1869-ben a lakosság 30 százaléka tudott írni-olvasni, 1941-ben már 94
százaléka. Az Eötvös-féle közoktatási törvény fiúknak 12 éves korig, lányoknak 10
éves korig tette kötelezővé az iskolalátogatást. Mára 18 éves korra emelkedett ez az
idő. 1937-ben a lakosság 10 százaléka érettségizett, 2000-ben már a 75 százaléka. Látható továbbá, hogy az expanzió átkúszik a
felsőoktatásba.

Az expanzió a tananyag mennyiségét
sem kerülte el. A korábbi egyetemi tananyag
lekerült a középiskolába, a középiskolából
az alapiskolába. Eluralkodott az időhiány,
a megtanítás helyett a letanítás vált gyakorlattá. Az óriási tananyag társadalmi feszültségeket gerjesztve áthárult a családokra, a
magánórákra, az otthoni tanulásra. Az oktatásban keletkezett zsúfoltság és időhiány
kiszorította a szóbeli feleletet és az írásbeli
fogalmazást, s általánossá váltak a tesztek.
Az iskolarendszer hiányosságai növelik
a gyerekek szegregációját. Társadalmi különbségeket gerjeszt a családok szociokulturális háttere szerint. Gondoljunk a cigány
származású tanulóinkra! Az olvasáskultúra
vizsgálatai azokban az országokban mutattak kiemelkedő eredményeket, ahol a tanulók tudásában és képességeiben a szülők iskolázottsága vagy iskolázatlansága nem volt
döntő.
A gyerekszám csökkenése azt eredményezi, hogy az eddigi expanzió nem folytatható. Nem küldhető több gyerek a magasabb
oktatási szintekre, mert nincs elég gyerek.
Nem nyújtható el a kötelező tanulási idő,
mert a gazdaság nem bír el nagyobb terheket. A tananyag mennyisége sem duzzasztható tovább, amíg tantárgyi struktúrák léteznek, mert időkerethez vannak kötve. A pedagógusok számának növelése sem igazolta a
feltevéseket, hogy kevesebb tanulóval jobb
eredményeket lehet elérni. A 70-es évektől
kezdődően drasztikus romlás mutatkozott
az olvasási képességek területén annak ellenére, hogy kisebb létszámúak lettek az osztályok.
Érzékelhető, hogy extenzív fejlesztésekre
már nincs mód az oktatásban, egyes kutatók
intenzív fejlesztésekre való áttérést sürgetnek.
Az oktatás nyelvére lefordítva azt szorgalmazzák, hogy az iskola alapozó szakaszában a minden iránt érdeklődő tanuló tanulási
motívumait ne törjék le, hanem erősítsék.
A szorongás és kudarc nélküli tanulás lehetőségének megteremtésében, az alapképességek kifejlesztésében látják a továbblépés
reményét. A letanítás stratégiáját fel kellene
váltania a megtanítás stratégiájának.
Magyarország és Szlovákia népessége
hasonló traumákat él át, s ezek metszetében
a szlovákiai magyarság nem különben. Nyilvánvaló, hogy a jelen kételyeire az oktatás
átalakításával adható méltó válasz. Mit kellene tennünk az egyes tantárgyak szintjén?
Két évvel ezelőtt kérdőíves módszerrel
próbáltuk feltárni a magyar nyelv- és irodalomtanítás helyzetét az iskoláinkban. Érde-
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mesnek tartok jelzésszerűen felvillantani belőle néhány meglátást.
1. Csökkenteni kellene a tananyag menynyiségét. Az elévült anyagrészeket kihagyni,
esetleg az életkori sajátosságoknak, a gyerekek érdeklődésének jobban megfelelőkre
cserélni. Fontos volna bizonyos memoritereket egységesíteni. A mennyiség helyett a
minőségre összpontosítani.
2. Nehezebben elsajátítható tartalmakat
át kellene csoportosítani egyik évfolyamból
a másikba, leginkább fölfelé.
3. Tantárgyközi kapcsolatok révén enyhíteni kellene az időhiányt bizonyos ismeretek
megtanításával honismeret, történelem, zene, rajz stb. órákba ágyazva.
4. Összhangba kellene hozni a munkafüzeteket a tankönyvekkel.
5. A feladatokat a mindennapi életből
kellene gyűjteni.
6. Meríteni kellene a kiemelkedő szlovákiai magyar szerzők legjobb alkotásaiból is.
7. Szükség lenne korszerű tansegédletekre, feladat- és tollbamondás-gyűjteményekre, fogalmazási munkafüzetekre, audovizuális segédeszközökre, használható könyvtári
állományra.
8. A tankönyvekhez korszerű módszertani útmutatókat kellene készíteni.
Bár a szlovákiai magyar lakosság aránya
kicsi az összlakossághoz vagy az összmagyarsághoz képest, így tankönyveink előállítása költséges, számos okból kifolyólag
mégsem mondhatunk le folyamatos korszerűsítésükről. Az utóbbi években meggyőződhettünk róla, hogy nincsen olyan intézményünk, amely egymagában gondoskodhatna a tantárgy fejlesztéséről, törődhetne a
tartalmi szabályozás kérdésével, a tankönyvek és tansegédeszközök megújításával, ezért intézmények közötti együttműködést
szorgalmaztunk. Az elmúlt év májusában
találkoztunk először, s megállapodtunk egy
internetes véleménycserében a magyar
nyelv és irodalom fejlesztésének kérdéseiről. A továbblépés érdekében azonban dinamikusabb együttműködésre van szükség,
olyanra, amely elindítja a tankönyvek szakmailag megalapozott vizsgálatát és korszerűsítését.
Szükség lenne egy koordináló testületre,
amelyben helyet kapnának intézményeink,
valamint az iskolaszintek és iskolatípusok
képviselői. A testület tagjai munkacsoportokat szerveznének és segítenének:
1. felkészülni a tankönyvek elemzésére,
2. elvégezni a tankönyveink sokszempontú vizsgálatát,
3. az eredményeket kiadványban hozzáférhetővé tenni,
4. ösztönözni a tankönyvírást.
Tudományosnak nevezhető tankönyvvizsgálatokat a múltban először a Népszövetség végzett a két világháború között. A
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tankönyvrevíziónak nevezett ellenőrzéseknek az volt a célja, hogy a háborúban szemben álló népek egymás elleni uszítását meggátolják. Az akkori vizsgálatok különösen
a történelem- és földrajzkönyveket érintették. A II. világháború után közvetlenül,
majd a hidegháborús években az UNESCO
és az Európa Tanács szorgalmazta a tankönyvegyeztetéseket. Az ideológiai tartalmak vizsgálata mellett egyre nagyobb teret
kapott a tankönyvek tartalmi és módszertani
megtervezése. A 70-es évek végétől bekövetkezett az enyhülés időszaka, amely során
a tankönyvrevíziós célú elemzéseket tudományos tankönyvkutatás váltotta fel.
A szaktudományok bevonása a tankönyvkutatásokba a 80-as évek végére professzionálissá, ill. speciálissá fejlődött.
Magyarországon robbanásszerű változást a centralizált tankönyvkiadás bürokratizmusának megszűnése hozott a 90-es évek
elején. Azonban szervezett tankönyvkutatásról akkor még nem beszélhettünk. Sem a
magyar, sem a nemzetközi tapasztalatok
nem épültek be a tanárképzésbe. Néhány
pedagógiai szaklap közölt tankönyvelemzéseket és tankönyvbírálatokat, ill. tankönyves
konferenciák szerveződtek.
Hasznosak voltak azok a tankönyvelemzések, amelyek felmutatták, hogy milyen tanuláselméleti felfogás, didaktikai elv, tudáskoncepció érvényesül a tankönyvben, feltárták a tudományos ismeretek pedagógiai redukcióját, tankönyvi transzformálását, didaktikai megvalósítását. Kutatni kezdték a
módszertani megoldások sokféleségét, a
multidimenzionalitást. Vizsgálták a multidiszciplinaritást, az adott tudományterület
mögött álló tudományokat, a pszichológiát,
szociológiát, nyelvészetet, oktatáselméletet
stb. Kutatni kellett a muntiperspektivitást,
a tankönyveket használók, kutatók, kiadók,
iskolavezetők, tanárok, szülők, diákok, tankönyvfejlesztők speciális igényeit.
A tankönyvek többféle funkciót töltenek
be egyidejűleg, ezért a kutatások irányai is
ezekből határozhatók meg. Napjaink legismertebb tankönyvkutatói köréből Kerber
Zoltán, Dárdai Ágnes és Kojanitz László
munkásságát emelném ki. Kerber Zoltán kifejezetten a magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzésével, Dárdai Ágnes pedig
az általában vett tankönyvek hazai és nemzetközi tapasztalataival, a tankönyvkutatás
elméletével foglalkozik. Kojanitz László a
rendszerszerű tankönyvfejlesztést megalapozó kutatások szakembere.
Dárdai Ágnes tankönyvkutatásainak elméleti megközelítéséből a következő szempontokat érdemes szemügyre venni:
1. A tankönyv mint kortörténeti dokumentum
A vizsgálat lehet hosszmetszeti, amikor
a tankönyv keletkezését, fejlődéstörténetét
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vizsgálja meg. Lehet keresztmetszeti, amikor egy adott pillanat esetleg évek politikai,
társadalmi, ideológiai és mentális viszonyait
kutatja.
2. A tankönyv mint politikum
Egy korszak történelmi tudatának, ideológiájának, hatalmi rendjének a feltárását
vizsgálhatja.
3. A tankönyv mint ismerethordozó
Elemezheti, hogyan segíti a tanulót a
megismerés folyamatában. Mennyire felel
meg a tudományosság követelményeinek,
a témák lényegesek, tipikusak, reprezentatívak-e? Nem tartalmaz-e szakmai pontatlanságokat, vitatható állításokat, következetesen alkalmazza-e a szakterminológiát? Megfelelő-e a tananyag kiválasztása, strukturáltsága és a megjelenítése?
4. A tankönyv mint pedagogikum
A tankönyv pedagógiai-didaktikai területei vizsgálhatók a tanulók, a tanulás oldaláról, ill. a pedagógus, a tanítás szemszögéből.
Az első esetben figyelembe veszi-e a tanuló
életkori sajátosságait, a tanulás-módszertani
szempontokat, nyilvánvalóak-e a célok, követelmények, motiváló-e, érdeklődést kelte, ösztönöz-e a tanulásra, gyakorlásra? Milyen a reproduktív, elemző, gondolkodtató
kérdések aránya? A pedagógus szemszögéből vizsgálva, mennyire tanítható szerkezetileg, tartalmilag, tanítás-módszertanilag.
5. A tankönyv mint médium
A tankönyveket az utóbbi időben szokták
vizsgálni kommunikációelméleti, ill. nyelvészeti szempontból is. A szöveg feleljen meg
a nyelv helyesírási és nyelvhelyességi szabályainak, legyen közérthető, választékos, tartalmazza az idegen, régies, tájnyelvi kifejezések magyarázatát. A szókincs feleljen meg
a tanulók életkorának.
6. A tankönyv mint szocializációs faktor
Kevés mérési eredmény ismert arról,
hogy milyen hatást gyakorol a tankönyv a
tanulóra, hogyan hat a médiumok közegében, erősíti, gyengíti, korrigálja, kompenzálja-e azok hatását.
A tankönyvkutatásnak nem elegendő a
tartalmakat elemeznie, a jelen feszítő pedagógiai kérdéseire kell irányulnia. Ezeknek
a kérdéseknek a gyakorlatból kell eredniük,
amelyek a hatékony, minőségi tanulást és
tanítást eredményezhetik.
Az anyanyelv minden tanulás alfája és
omegája. A magyar nyelv és irodalom tantárgy megújulása szempontjából alapvető
jelentősége van a jó tankönyveknek. A megújulás új oktatási stratégiát igényel. A paradigmaváltás azonban nem csupán a magyar
szakos tanár feladata, hanem konszenzus
alapján minden oktatásban érdekelt félé.
Csík Zoltán

/Elhangzott a magyartanárok zselízi
találkozóján./
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Bemutatkozik:
A Csemadok Művelődési Intézete
mellett működő Népzenei Adattár felvidéki magyar népzenei gyűjtések felvételeit őrzi. A gyűjtemény hosszú évek
munkájának eredménye. Őrzésével és
továbbadásával tiszteletünket rójuk le a
népdalokat megszólaltató elődeink és a
népdalokat összegyűjtő jeles népzenekutatók, népzenegyűjtők előtt, valamint
Ág Tibor népzenekutató előtt, akinek
munkássága nélkül nem lehetnénk e hatalmas kincs birtokában.
A Népzenei Adattár a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának
székházában, Dunaszerdahelyen található. Működésének anyagi és technikai feltételeit a Csemadok Dunaszerdahelyi
Területi Választmánya, személy szerint
Huszár László, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának titkára, a Művelődési Intézet igazgatója teremtette, ill. teremti meg.
A Népzenei Adattár vezetője Ág Tibor, munkatársai Pelle Andrea és Huszár Ágnes.
A Népzenei Adattár tevékenysége
A Népzenei Adattárban többrétű
munka folyik. A szalagokon és CD-ken
lévő népzenei felvételek lejegyzése és
rendszerezése az adattári munka alapja.

A lejegyzéskor a népdal dallamán és
szövegén kívül megállapítjuk a népdal
zenei jellemzőit, tematikáját, gyűjtésének helyét és időpontját, a gyűjtő(k) nevét és az énekes(ek) adatait: nevét, születési helyét és születési időpontját.
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a Népzenei Adattár
Minden dallam a hozzá tartozó adatokkal együtt bekerül a lejegyző füzetekbe
(kottafüzetekbe). A gyűjtések jegyzőkönyvei – olyan számítógépes adatbázisok, melyek tartalmazzák a dallam adatait – lehetővé teszik a keresést a gyűjtés
adatai, az adatközlők adatai és
a felgyűjtött anyag tematikai és
zenei jellemzői
alapján.
A hozzánk kerülő hazai önkéntes és professzion ál is gyűjtők
gyűjtéseit, ill. az
adattár szervezésében t ört én t
gyűjtéseket digitalizáljuk, tehát
az adatokat elektronikus formában (CD-n) őrizzük.
A Népzenei Adattár létrejöttének egyik célja, hogy a felgyűlt és megőrzött
felvidéki népzenei hagyomány visszakerüljön a népdalénekesekhez, népdalkörökhöz és citerazenekarokhoz, hogy azok a Népzenei Adattár népzenei gyűjteményéből is merítve állítsák össze népdalcsokraikat. Ezek a népzenei felvételek a pedagógusok számára is
hasznosak lehetnek az oktatásban, és segítséget
jelenthetnek az
iskolai gyermeknépdal körök
munkájában. A
Népzenei Adattár ilyen jellegű
szolgáltatása lehetővé teszi minden érdekl ődő
sz ám ára , hogy
helyben tanulmányozza a szakirodalmat, és válogasson
a gyűjtések anyagából. Ez általában úgy
történik, hogy az érdeklődő felkeresi az
adattár munkatársait, és egy bizonyos témához vagy egy bizonyos tájegységhez,
faluhoz kapcsolódó hangzóanyagot kér.

A felvételek kiválasztása szakmai szűréssel történik, ép népdalváltozatokat
másolunk át az érdeklődő számára, mely
alapanyagként szolgálhat népdalcsokrok
készítéséhez, és ha szükség van rá, a
népdalcsokor összeállításához tanácso-

kat is adunk.
A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya a Gyurcsó István Alapítvány Könyvek sorozatában vállalta a
szlovákiai magyar tájegységek népzenei
anyagának kiadását is. Ebben segítségére vannak az adattár munkatársai a népzenei kiadványok kottagrafikájának elkészítésében.
A sorozat 2004-ben kiadott népzenei
publikációi: Ág Tibor: Semmit sem vétettem Nyitra városának. Nyitra-vidéki
magyar népdalok. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 29. Dunaszerdahely,
2004.
Harmath Lajosné Vörös Kornélia:
Köszöntsük a Jézuskát! Régi karácsonyi
énekek. Gyurcsó István Alapítvány
Könyvek 31. Dunaszerdahely, 2004.
Tari Lujza, szerk.: A kolonyi templom előtt. Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből. Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 32. Dunaszerdahely,
2004.
A Népzenei Adattár gyűjteménye
és kézikönyvtára
A digitális és hagyományos hanghordozókon több mint 10 000 gyűjtési egység található. Nagy részét vokális, kisebb részét hangszeres népzenei gyűjté-
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sek és szöveges gyűjtések teszik ki. A
gyűjteményben a Felvidék minden tájáról találhatunk gyűjtéseket (Csallóköz,
Mátyusföld, Vág és Garam köze, Ipoly
mente, Nyitra-vidék, Gömör, AbaújTorna, Kassa-vidék, Bodrogköz, Ungvidék), melyek az 1950-es évektől napjainkig történtek.
A gyűjtemény meghatározó részét Ág
Tibor gyűjtése és a Csemadok más munkatársainak gyűjtései (Takács András,
Quittner János, Bodonyi András, Méryné Tóth Margit), valamint a magyarországi kutatókkal (Olsvai Imre, Vargyas
Lajos, Sárosi Bálint, Martin György) közösen szervezett gyűjtések anyaga teszi
ki. A gyűjtemény részét képezik a Csemadok által több éven keresztül szervezett Nyári Néprajzi Szemináriumok
hallgatóinak gyűjtései, önkéntes néprajzi gyűjtők gyűjtései és a Csemadok által
kiírt pályázatokra beküldött gyűjtések
anyaga. Az 1990-es évektől a Csemadok
Dunaszerdahelyi Területi Választmánya
támogatásával megvalósult népzenei
gyűjtések anyaga is itt található.
Az adattár gyűjteményének része egy
gyermekjátékokat, mondókákat, kiolvasókat, lakodalmi verseket és vőfélyverseket tartalmazó gyűjtemény, mely egy
pályázati felhívás eredményeként az
1960-70-es években gyűlt össze a Csemadokban. Ide került a 70-es években
különböző felvidéki adatközlők által kitöltött néprajzi kérdőívek gyűjteménye
(egy tapogatózó néprajzi adatgyűjtés eredménye) is. A Népzenei Adattár kézikönyvtárában hazai és magyarországi,
illetve más kisebbségi magyar népzenei,
néptáncos és néprajzi kiadványok vannak. A népzenei gyűjtések, egyéb gyűjtemények, a kézikönyvtárban található kiadványok adatbázisai megtalálhatók a Csemadok honlapján (www.csemadok.sk).
A Népzenei Adattár a felvidéki magyar társadalom szolgálatában, az amatőr népzenei mozgalom és a pedagógusok munkájának támogatásában vállal
szerepet. Tudományos igénnyel feldolgozott népzenei gyűjteményéből meríthetnek az érdeklődők, és az adattár kézikönyvtára lehetővé teszi értékes néprajzi
kiadványok tanulmányozását.
Elérhetőségeink: Csemadok TV, Dunaszerdahely, Bacsák u. 240/13.; (tel.:
031/5522478).
Huszár Ágnes
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„Önöknek itt Komáromban csodálatos
gyerekeik vannak!”
A Komáromi Művészeti Alapiskola jótékonysági estje
MUDr. Daniela Seinová, a pozsonyi
Gyermek Onkológiai Klinika főorvos
asszonya a címben idézettekkel fejezte be
köszönő szavait a Kantha Dóra Alapítvány, a Komáromi Művészeti Alapiskola
és a Városi Művelődési Központ által
2005. december 12-én rendezett IV. karácsonyi jótékonysági esten.
Az alapítványt, amely nem befektetési
alap, Dórika szülei, Kantha Mária és Géza
hozták létre egy hónappal szeretett kislányuk elvesztése után. Az alapítvány célja,
mint azt az alapítók hirdetik: „Dórika nevében folytatni a rákellenes harcot, növelni az egészségügyi ellátás színvonalát,
hatékonyságát, bekapcsolódni a megelőzésbe.” Segíteni ahol s ahogy csak lehet!
Örvendetes, hogy a segíteni készek száma
egyre növekszik. A 2001. február 12-e és
2005. december 12-e közötti időszakban
átadott ajándékok értéke már elérte a 2,5
millió koronát. Az alapítvány a naptári év
folyamán számos rendezvényt szervez, amelyek közül a művészeti alapiskola karácsonyi jótékonysági estje ünnepélyességével külön is kiemelkedik. Csodálatos volt
az idei hangverseny is. Nem azért, mert a
színpadon ott állt a „csoda” érkezését jelző, ünnepi díszbe öltöztetett karácsonyfa,
hanem elsősorban azért, mert a pódiumról
áradt a szeretet. Az „ügyért” való őszinte
tenni akarás volt jelen a hangverseny első
percétől fogva: már az ügyeletet ellátó, a
színpadot „rendező” pedagógusok minden
mozdulatában, de a szereplő gyerekek „fegyelmezettségében” is. Hadd sorolom (nagyon megérdemlik) a szereplők s a felkészítő tanárok nevét: a művészeti alapiskola
harmonikazenekara – Božena Venesová;
kis vonószenekar – Domonkos Dezső;
Baross Laura – Szabó Vera; Édes Éva –
Fekete Éva; Ortuta Patrik – Andrássy
Katalin; Júlia Bundová – Anton Zemiansky; Dobai Eszter – Nánássy Ildikó;
Mikos Kornélia – Czókoly Éva; Farkas
Jenny – Kalmár Beáta; Kosár – Bartos
Ágota – Balogh Rozália; a művészeti alapiskola furulyazenekara – Szalay Szilvia; Horváth Attila – Szabó Veronika; a
művészeti alapiskola kamaraegyüttese –
Szalay Sz. – Balogh R. – Domonkos D.;
Ladislav Kamocsai – Jiři Lebida; Bertók
Tibor – Dobi Géza; a művészeti alapiskola
tánccsoportja – Zlatica Zvirinská és

Andrea Hodeková – korrepetítor: Mária
Bobálová.
Igaza volt a főorvos asszonynak: örülhetünk, mert valójában csodálatos gyerekeink vannak; de annak is, hogy ismét
meggyőződhettünk arról, hogy a fellépő
növendékeket felkészítő pedagógusok értői a szakmának, kiváló ismerői a zeneirodalomnak s a gyermekléleknek. Ezt mi
sem bizonyítja jobban, mint az est gondolati lényegét pontosan tükröző, hangulatának teljesen megfelelő kitűnő műsorválasztás, s az, hogy növendékeiket olyan
szép teljesítményekre tudták ösztönözni,
mint amilyeneket azon az esten hallhattunk. Ismét tapasztalhattuk, hogy a művészeti alapiskola egyre meghatározóbb szerepet játszik szeretett szülővárosunk zenei
életében, az ifjúság zenével nevelésében,
helyes esztétikai értékrendjének alakításában. A felnőtt szereplők: a művészeti alapiskola művésztanára, Balogh Rózsa operaénekesnő szépen csengő szopránja, a
Bécsből érkezett (nagy örömünkre visszajáró) kedves vendég, Boross Zsófia gitárművész virtuóz játéka nagyban emelte „az
est fényét”.
Ezen a „hétköznapi nagy ünnepen”
mindenki kapott ajándékot. Anyagiakban
a legtöbbet természetesen a pozsonyi gyermekklinika kapta: két speciális monitort
500 000 korona értékben, s az est bevételét, mintegy 30 000 koronát. Az alapítvány
emellett kilenc gyógyulásra váró gyereket
részesített tárgyi és pénzjutalomban. A
hangversenyen fellépő gyerekeknek a
gyermekklinikán gyógyulók küldtek saját
kezűleg készített apró ajándékokat. A felkészítő pedagógusok, az alapítvány és az
est lelkes támogatói egy szép kivitelezésű
– a művészeti alapiskola Szilva József
festőművész által vezetett képzőművészeti
tanszakát látogató növendékek munkáival
illusztrált – Kantha Dóra-naptárt kaptak.
Kantha Mária köszönetet mondott Varga
Annának, a Városi Művelődési Központ
igazgatójánek és Fekete Vincének, a művészeti alapiskola igazgatójának, az általuk vezetett intézménynek az alapítványnyal való példaértékű együttműködésért.
Mi, a közönség is kaptunk ajándékot:
egy csodálatosan szép, művészi élményekkel teli estét. Köszönjük.
Stirber Lajos
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JAVASLAT A MAGYARISKOLA PROGRAM
KIMUNKÁLÁSÁRA
Az a probléma, melyet Csete
Örs, az Apáczai Közalapítvány irodaigazgatója – munkaköréből adódóan is a határon túli oktatásügy
avatott szakértője – a „Javaslat a
Magyariskola Program kimunkálására” c. esszéjében felvázol, a
szlovákiai magyar pedagógustársadalmat húsbavágóan érinti. Sokat
beszélünk a magyar iskola fontosságáról, a beíratási programról, a
fogyásunkról. Vitatkozunk, ám többnyire csak magunk között, mellékesen, rezignáltan, következmények
nélkül. Az előrelépést az is akadáELŐSZÓ
A határon túli területtel hivatásból foglalkozók közgondolkodásában bármiről is
essék szó – gazdaságról, munkaerő piaci
helyzetről, nemzeti fejlesztési tervről, uniós források becsatolásáról – az oktatás területe (kimondva-kimondatlanul) mindig
ott van a háttérben: képzett emberek utánpótlása nélkül ugyanis mindez csak ideigóráig sikerülhet. A határon túli magyar
oktatás amellett, hogy a munkaerőpiacra, az ott elfoglalt pozícióra felkészítő
folyamat, egy másik, rendkívül jelentős
funkcióval is bír: a magyar identitás
megőrzésének eszköze és a család, az
egyház mellett legfontosabb (sőt olykor
kizárólagos) színtere. Éppen ezért elsőrendű fontossággal kellene bírnia a határon
túli magyar ügyek diskurzusában.
Azonban a jelenlegi nyilvános és magánbeszélgetések elsősorban a támogatás
intézményrendszerének megváltoztatásáról1 szólnak. Holott előbb abban kellene

lyozza, hogy az ügy, a /Kárpát-medencei/ magyar oktatás kérdése,
gazdátlan. Ráadásul nagyon sok
szelete van, itt a Felvidéken is. Amit
biztosan tudhatunk: nincs elképzelésünk, tervünk a megmaradásra.
Nincs koncepciónk a magyar iskolák megtartására.
Csete Örs vitára invitáló megállapításai segíthetnek a közös gondolkodásban, az első lépés megtételében a cselekvés felé. Ezért tesszük
közzé az írást teljes terjedelmében.
Lendvay Tibor

elmélyedni, hogy mit akarunk, hová szeretnénk eljutni. Az eszközök megválasztása – vagyis a programot végrehajtó intézményrendszer átalakítása – csak követheti, és semmiképpen sem előzheti meg
ezt.
A területen tevékenykedő szakértők évek óta tudják, hogy változni, változtatni
kellene2 – de hogyan? A javaslat a változtatás egy alternatívájaként a határon túli
oktatástámogatás kormányzati ciklusokon átívelő megújítását célozza. A javaslat feltételezi, hogy a területet ismerő szakértők olvassák, így rövid megállapításokra
szorítkozik, hangsúlyokat tesz ki, ellenben
nem nyújtja a terület mélységi analízisét,
diagnózisát. Ha hozzájárul ahhoz, hogy
most már végre a határon túli oktatás nagy
rendszeréről is essék szó határon innen és
túl, egy centiméterrel talán közelebb jutunk célunkhoz. Az anyag elkészítésekor3
tapasztalat volt, hogy minden változik,
mozgásban van, így nem biztos, hogy a
javaslatban felvázolt út a legrövidebb.

1 – Ehhez elegendő az interneten rákeresni a megfelelő kifejezésekre (pl. határon túli támogatáspolitika stb.) és a találatokat
végigolvasni. Döntő rész foglalkozik a forráselosztás mikéntjével,
kisebb rész a támogatás céljaival.
2 – A szándék mostanában felerősödött: ennek bizonyítéka számomra a Magyar Kisebbség 2003. év végi vitasorozata, az Illyés
Közalapítvány 2005. tavaszi támogatáspolitikai körkérdése, a Hídvégi Mikó Imre Alapítvány 2005. júniusi támogatáspolitikai vitairata és ankétja.
3 – Köszönet azoknak, akik észrevételeikkel segítették a javaslat
elkészítését, különösen Fluck Évának, Horváth Tamásnak, Kulcsár-Szabó Enikőnek, Petri Zsoltnak, Ríz Ádámnak és Uliscsák

Mégis vállalni kell: a cölöpök leverve,
folytatódjék az épület helyreállítása.
1. A HELYZET
A jelenleg a szomszédos államokban
élő 2,5 millió magyarból 0,5 millió az iskoláskorúak száma. Az Európában általánosan ismert demográfiai trend, a születések évről évre csökkenő száma előrevetíti,
hogy a szomszédos országokban élő magyar iskoláskorúak száma is évről évre
csökken, illetve csökkenni fog4. A csökkenő korosztályi létszámadatokon túl a nem
magyar óvodát/iskolát választó részben
vagy egészben magyar szülőktől született
gyermekek, a szülőföldjüket elhagyók,
valamint a nem továbbtanulók hiányukkal
tovább erodálják a határon túli magyar oktatás intézményrendszerét. A magyar gyerekek közül hozzávetőlegesen minden negyedik5 nem magyar nyelven történő képzésben részesül.
A szomszédos államokat természetesen
nem különösebben érdekli6 a magyar nyelvű oktatási intézményeket sújtó gyermeklétszám-apadás, ellenben abban kifejezetten érdekeltek, hogy a saját, államnyelvű
oktatási intézményeik feltöltöttsége – akár
magyar gyermekekkel – biztosítva legyen.
A szomszédos országok magyar politikai
elitjei – elsősorban kormányzati szerepvállalásuk függvényében – eredményeket,
engedményeket rendszeresen elérnek. A
magyar kormányok milliárdokat fordítottak a határon túli oktatásügyre. Ám a magyar iskolákba beiratkozók létszámának fogyatkozását ez ideig jószerével
nem sikerült fékezni.
Az Európai Unióban alapérdek a munkaerő szabad mozgása. Nem vagyunk fel-

Szilárdnak.
4 – Ennek erdélyi vetületével foglalkozott Erdei Itala szociológus. Az Educatioban publikált kutatás szerint 2008-ra a magyar
általános iskolások száma Erdélyben az 1990. évinél 40 százalékkal alacsonyabb lesz.
5 – Bővebben olvasható a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet Mozaik
2001 – Magyar fiatalok a Kárpát-medencében c. kutatásról készült
jelentésében.
6 – Elég, ha arra gondolunk, mindez részben őket is sújtja
(például a milliós olaszországi, spanyolországi román vendégmunkásnak a helyi oktatásból hiányzó gyermekei).
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készülve arra, hogy rövid- és középtávon az EU a „helyben maradás” ellenében hat, a munkaképes népesség milliói
mozdulnak meg, boldogulásukat szülőföldjükön kívül remélve. Becslésem szerint a Magyarországon tanuló határon túliak száma mintegy 5-6 ezer, az itt dolgozók közel 100 ezren lehetnek, a munkavállalási engedéllyel letelepedési engedélyt
kért szakképzett munkaerő évente legalább 4 ezer főre tehető.
A Magyarországról a határon túli oktatásra fordított kormányzati forrás
2004-ben hozzávetőlegesen 3 milliárd
forint volt7 (a kedvezménytörvény által
biztosított 5,5 milliárd forintnyi oktatásnevelési támogatás nélkül); ennek 80 százaléka felsőoktatásra fordítódott, és 20
százaléka jutott az oktatás többi8 szegmensére. Az oktatásra fordított támogatások
döntő része (kb. 60 százaléka) a felsőoktatást és azon belül három intézményt9 érint. A közoktatásra fennmaradó rész legjelentősebb szelete, mintegy egyharmada
elsősorban kollégiumépítést, a forrás többi
része pedagógus továbbképzéseket, szórvány-ingáztatási programot, ösztöndíjakat
és rendezvényeket finanszíroz.
A támogatások címzettjeit jórészt a korábbi kormányzatok által meghatározott
kényszerpálya jelöli ki, így a támogatás
a három felsőoktatási intézmény esetében fejlesztő-fenntartó, a többi esetben
alkalmi-kiegészítő jellegű. A források
pénzügyi és technikai lebonyolításánál jelentős kiszervezés történt: számos határon
túli szervezet közvetlen végrehajtóként
szerepel a pénzosztásban. A kialakult oktatástámogatási rendszer több lábon áll: a
Sapientia Alapítvány, az Apáczai Közalapítvány, az OM Határon Túli Magyarok
Főosztálya, valamint az Illyés Közalapítvány mellett az elmúlt években a HTMH,
valamint az Informatikai és Hírközlési Minisztérium is a számottevő források sorába
lépett.
A jelenlegi kormányzat alatt törvényben rögzítették, hogy a szakképzési alap
2,5 százaléka határon túli célokat szolgál;
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új forrásként jelent meg a felnőttképzési
alap, amelynek 5 százaléka szolgálhatja a
határon túli magyar felnőttképzés céljait.
A kedvezménytörvénytől eltekintve az oktatásra fordított források – a 2002-es állapothoz képest – valamelyest növekedtek.
2. ALAPKÉRDÉSEK
Amikor határon túli magyar oktatásról
gondolkodunk, elöljáróban rögzíteni kell,
hogy a rendszer jelenlegi állapota az elmúlt 15 év fejlődésének eredménye10.
Töprenghetünk arról, hogy mi és miért alakult úgy, ahogy11, beszélhetünk arról, hogy
rossz az elosztó rendszer12, hogy nincs elegendő forrás, hogy jórészt tehetetlenség
uralja a határon túli ügyet. Álláspontom
szerint azonban nem ezek a legfontosabb
kérdések.
Első lépésként az alábbi kérdések
tisztázását tartom megkerülhetetlennek.
– Az EU csatlakozások fényében legalábbis megkérdőjeleződik az az ún. nemzetstratégiai, közmegegyezéssel bíró cél,
miszerint a támogatásokkal a „szülőföldön
maradást” kívánjuk elősegíteni. A legfontosabb kérdés az, hogy érvényes-e még a
„szülőföldön maradás” doktrínája?
Mivel nincs víziónk arról, hogyan képzeljük el magunkat a Kárpát-medencében
például 30 év múlva, így arról sincs elképzelés, hogy ehhez mit kell tennünk. A
„szülőföldön maradás” szlogenjével mintha a homokba dugnánk a fejünket: semmi
ne változzék, lehetőleg minden és mindenki maradjon úgy, ahogy és ahol most van.
Ez az álláspont kényelmes: nincs változás
– nincs konfrontáció. Mivel az egész EUs folyamat ennek ellenében hat, szembe
kellene nézni azzal, hogy a „szülőföldön
maradás” doktrinája lassan anakronizmussá13 válik. Jellemzően éppen a tanulás, és
a munka érdekében hagyják el a szülőföldjüket sokan évek óta, és valószínű, hogy
ez a trend a jövőben csak erősödni fog. A
valósághoz véleményem szerint tehát közelebb állna, ha úgy fogalmaznánk, hogy
legalábbis az „élhetőbb szülőföld” támogatása a cél. (Megjegyzem: ez tulajdon-

7 – A 2004. évi költségvetési törvény alapján becsült adatok.
8 – Nem szerepel a kimutatásban a Magyarországon a felsőoktatásban tanuló határon túliak kollégiumi ellátásának és ösztöndíjának összege, ami – becslésünk szerint – mintegy 0,6 milliárd forint.
Felsőoktatási képzésük költsége – ami nehezebben kimutatható –
meghaladja az 500 millió forintot.
9 – Nevezetesen: a II. Rákóczi Ferenc Főiskolát (10 szakon
600 diák), a Selye János Alapítványt (4 karon 600 diák) és a Sapientia Egyetem (30 szakon 3200 diák) fenntartását szolgálja.
10 – Főleg a magyarországi intézményrendszerre gondolok
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képpen Magyarországon is cél, hiszen a
képzett munkaerőt megtartó társadalmigazdasági környezet terén itt is jócskán
van tennivaló – nem véletlen, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai közé az
életminőség javítása is bekerült.)
– A határon túli oktatásról gondolkodva
az alapkérdés az, vajon érdemes-e magyar nyelven tanulni a szomszédos országokban, ha az egyéni érvényesülés, a
munkaerő piaci lehetőségek felől közelítjük meg a kérdést?
A szakosodással, a szakirányú végzettség megszerzésével a diáknak egyre inkább figyelembe kell vennie, életpályáját
milyen nyelvi közegben fogja kiteljesíteni.
Ha a magyar nyelvi tömbben, akkor a magyar nyelvű szak- és felsőoktatás választásának lehet értelme; ha azonban nem a
tömbben (vö. „szülőföldön maradás”), akkor a szakosodás, a szaknyelvi ismeretek
elsajátítása az állam nyelvén indokoltabbnak tűnhet. Alacsonyabb fokon érdemes
magyar nyelven tanulni, az egyéni életstratégiák függvényében a magyar nyelven
tanulás értelme az oktatás szakképzettséget adó, magasabb fokán dől el.
– A határon túli magyarság támogatása
Magyarország számára ugyanolyan fontos, mint a határon túl élők számára, azonban általában szemérmesen elhallgatódik
a kérdés: mi a 93 ezer négyzetkilométernyi Magyarország sajátos érdeke, avagy
a határon túli magyarok támogatása illeszkedik-e, illeszkedjen-e az anyaország demográfiai, munkaerő piaci szükségleteihez?
Kevéssé befolyásolható folyamat a
migráció, a Magyarországra való áttelepülés, munkavállalás életstratégiaként történő választása mindaddig, míg a szülőföld gazdasági kilátásai rosszabbak az anyaországénál. Magyarországnak ugyanakkor a nagy európai versenyhelyzetben
nyilvánvaló érdeke, hogy csökkenő népességét aktív korú, szakképzett, magyarul beszélő népességgel pótolja. Intő
/Folytatás a 18. oldalon/

(HTMH, közalapítványok, oktatási háttérintézmények stb.),
másodsorban a főként magyarországi forrásokkal létrehozott és/
vagy működtetett határon túli intézményekre (pl. a felsőoktatásban).
11 – Ennek politikai – kevéssé támogatáspolitikai – vetületeiről
lásd Bárdi Nándor Tény és való c. könyvét.
12 – Bővebben lásd az 1. sz. mellékletben.
13 – Tényszerűen meg kellene vizsgálni, mennyiben sikerült
az elmúlt 15 évben ezt a célt megvalósítani; hányan és milyen
végzettséggel távoztak onnan.
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/Folytatás a 17. oldalról/

jel ugyanakkor, hogy a „határon túli kérdéskör” jelenleg nem érdekli a magyarországi szavazópolgárok többségét.
Az oktatás területén az élhetőbb szülőföldhöz való hozzájárulás, a magyar nyelven való tanulás egyéni életstratégia választástól függő értelmének elfogadása,
valamint Magyarország érdeke azok az alapszempontok, amelyek figyelembe vételével a teendők számbaveendők.
2. TEENDŐK
I. CÉLOK
A határon túli magyar oktatás fejlesztése jelenleg nem a prognosztizálható demográfiai trendek, munkaerőpiaci szükségletek figyelembevételével történik.
Olyan oktatásfejlesztési stratégia megalkotására van szükség, amely:
– a magyar nyelvű oktatás alacsonyabb
szintjeire a jelenleginél több gyermeket
igyekszik bevonni,
– emeli a magyarság képzettségi szintjét
és az oktatás minőségét az oktatás minden szintjén, valamint
– figyelembe veszi az összmagyar munkaerőpiaci szükségleteket.
A magyarság fennmaradására a jelenlegi demográfiai és beiskolázási trendek
mellett a szórványban nincs esély. Ahol
nem a fejlesztés, hanem a fennmaradás a
tét, ahol a magyar oktatás a lét – nem lét
határán vegetál vagy már nem is létezik,
ott egyetlen feladat lehet: olyan helyzet teremtése, hogy a magyar gyermekek, pontosabban minden magyarul tanulni akaró
gyermek számára a magyar óvoda, iskola,
illetve az abba való eljutás biztosítva legyen. A beolvadás végigasszisztálása
helyett tervszerű cselekvések sorát kell
megkezdeni. A jövőben az oktatás minden szintjén és szegmensében a szórványmentésnek olyan horizontális céllá
kell válnia, amely elsősorban nem újabb
intézmények létrehozását és rendkívül
költségigényes, minden áron való fenntartását jelenti, hanem tervszerű, fegyelmezett kivonulást, ha tetszik: embermentést.
Melyik az a 3 + 1 csomópont, amik
mentén az eddigi támogatáspolitikát fejlesztéspolitika válthatná fel?
1. Szórványmentés a közoktatásban
Önmagában a magyar nyelvű felsőoktatás fejlesztése a továbbtanulók csak egy
részének nyújt valós perspektívát. Perspektívát nyújt a nyelvi tömbben (és ez alatt

Magyarországot is értem!) jövőjüket elképzelni szándékozóknak, a többieknek azonban aligha. A jelenlegi támogatások
oktatási rendszeren belüli főirányát tehát
jelentősen módosítani kell. A magyar
nyelven oktató közoktatási intézményt
választó diákok létszámának emelésére
kell törekedni. A magyar felsőoktatás
hallgatói utánpótlását a közoktatás
súlyozott fejlesztésével kell megerősíteni. Bármilyen fájó, ki kell mondani: a szórványban élő magyar gyermekeket össze
kell gyűjteni a magyar óvodákba, majd a
szórványközpontokba, a középfokú oktatásra pedig a nyelvi tömbbe. Támogatni
kell az ingázást, meg kell erősíteni az óvodák, a szórványközpontok befogadóképességét. Vonzóvá és elérhetővé kell tenni a
tömb közoktatási intézményeit, középiskolai tehetséggondozó programot kell indítani.
2. Szakkollégiumok
a felsőoktatásban
Természetesen meg kell őrizni mindazokat az eredményeket, amelyek eddig a
határon túli oktatás területén megvalósultak. Ilyennek tekintem legfőképpen a három önálló magyar felsőoktatási intézményt, valamint a pedagógus-továbbképzéseket, a nyugati magyar fiatalok
magyarországi tanulmányainak biztosítását. A felsőoktatási intézmények támogatását új, kiszámítható alapokra kell
helyezni, nagyságrendi forrásnövelést azonban a többi pontban felsorolt területen
tartok elengedhetetlennek. Mivel a magyar
nyelvű felsőoktatáson túl is „van élet”,
erősíteni kell a magyar diákok szerveződését, közösségi életének színtereit, szakkollégiumi hálózatot kell létrehozni a nem
magyar nyelvű felsőoktatás hagyományos
központjaiban.
3. Munkaerőpiaci fejlesztés a szakés felnőttoktatásban
Míg Magyarországon a felnőttképzésnek kialakult intézményrendszere van, addig ez a szomszédos államokban jórészt
hiányzik. A Magyarországon megszokottól eltérő módon a felnőttképzés, az erre
irányuló kezdeményezések jórészt nonprofit szervezetek kezdeményezésére valósulnak meg; a határon túli felnőttképzés
támogatása így jelenleg a határon túli
„harmadik szektort”, a civil szervezeteket
is erősíti. A felnőttképzési intézményrendszer megteremtése lehet a Magyarországról érkező támogatás fő feladata,
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valamint a magyar érdekeltségű felnőttképzési formák megerősítése. Alapvetően helyi igényekre alapozott, munkaerő-piaci szempontból alátámasztott projekteket kell generálni, amelyek révén a
határon túli magyarok szülőföldjükön történő foglalkoztathatósága, munkaerőpiaci pozíciója, illetve az őket foglalkoztató intézmények, szervezetek versenyképessége javulhat. A középfokú szakképzés, valamint az élethosszig tartó tanulás
támogatásával, kurrens ismeretekkel rendelkező, piaci szempontból rugalmas, magyar nyelven kommunikálni képes munkaerő megteremtése a cél.
+1. Diák- és oktatói kapcsolatok
A határon túli kérdés társadalmasítása,
kiszélesítése és a magyarországi polgárokkal való elfogadtatása, a személyes megtapasztalások lehetőségének felkínálása
rendkívül fontos a 2004. december 5-i
népszavazás eredménytelensége tükrében.
Ennek kapcsán a magyarországi polgárok
tájékozódását, ismereteit növelni kell a határon túli üggyel kapcsolatban, ezért Magyarországon a kérdéskört a jelenleginél
mélyebben beágyazott társadalmi szintre
kell emelni. A magyar–magyar diák- és
oktatói kapcsolatépítés, a tapasztalások
lehetőségét mindenki számára lehetővé
kell tenni. Ez nemcsak a határon túli diákok mozgását, hanem magyarországiak
mozgását is jelenti; ösztönözni kell a testvériskolai kapcsolatokat, lehetővé kell
tenni, hogy legalább egyszer minden magyarországi általános iskolás jusson el a
határon túlra. Ösztönözni kell az oktatói
mobilitást, a magyarországi felsőoktatást
meg kell nyitni a határon túli magyarok
számára a magyarországiakéval azonos
feltételek mellett.
II. ESZKÖZÖK
Tisztában kell lennünk azzal, hogy valamiféle „szerves fejlődés”, civil önszerveződés, pillanatnyi politikai akarat, az
„európai trendek” stb. eredményeképpen
a határon innen és túl semmi nem fog a
magyar nemzetstratégiai érdekek mentén
érdemben megváltozni. Itt van jelentősége
annak, hogy Magyarország forrásai olyan
határon túli célokra is fordíthatók, amelyekre a helyi magyar (politikai) érdekérvényesítő képesség nem elegendő, vagy
amelynek megvalósítását – és szerintem
ez a gyakoribb – taktikai okokból nem tudja felvállalni. Feladatmegosztásra van
szükség a határon túli magyar politikai e-
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littel – újra kell definiálni, mi az, amit ők
támogatnak, mi az, amihez a hozzájárulást
az anyaországtól várják. Világosan kell
látni azt is, hogy mi az adott állam feladata,
mik a lehetőségei és mi az, amit képes
vagy hajlandó elvégezni, végrehajtani.
Azonban jelenleg nincsen összehangolt
fejlesztési terv, és a regionális tervek is
egymás számára jórészt ismeretlenek. A
Kárpát-medencei szintű, a magyarságot
hátrányosan érintő folyamatokra (demográfiai, beiskolázási adatok) az oktatás
keretén belül régiókra bontott, de egységes célt megvalósító program (Magyariskola Program) alapján kell megoldásokat kimunkálni, azaz a folyamatok
követése helyett a folyamatok irányítása
felé kell elmozdulni. Ennek fontosabb elemei lehetnek a Magyarország érdekeit is
szolgáló, koncentrált és mérhető programok támogatása; a területre szánt források
növelése és törvényben rögzítése; a normatív finanszírozás bevezetése; az Európai Unióhoz belátható időn belül nem csatlakozó Kárpátalja és Délvidék kiemelt támogatása. A támogatási rendszer szereplőinek – Magyarországon és a határon túl
– egységes szabályozottsági és minőségbiztosítási követelményeket kell teljesíteniük. Erősíteni és támogatni kell a regionális együttműködéseket, valamint a
magyar – nem magyar közös projekteket
az oktatás területén.
Milyen csomópontokat tartok az eszközök sorában kiemelendőnek?
Hatáselemzés, adatbázisok,
programrendszerű végrehajtás
A kedvezménytörvény támogatásainak
hatáselemzése megkerülhetetlen feladat.
Az oktatás-nevelési támogatás jelenleg a
legjelentősebb összeg (közel 5 milliárd forint) az oktatástámogatásra fordított források sorában, ezért különösen lényeges
kérdés, hogy eléri-e célját, növekedett-e
a magyar oktatásban résztvevők száma.
Meg kell vizsgálni a magyar intézményekbe történt belépési adatokat, azt össze kell
vetni a demográfiai állapottal. Szükséges
lenne a támogatott családok motívumait
reprezentatív mintavétel alapján feldolgozni, illetve – a támogatási módok eltérése miatt – a felvidéki tapasztalatokat az
erdélyi tapasztalatokkal összevetni. A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása kapcsán vizsgálni kellene a kedvezményezettek ezzel kapcsolatos attitűdjét. A
vizsgálatok eredményétől függően kell a
támogatási formákat folytatni vagy módo-
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sítani. Ide kapcsolódik a korábban támogatott civil szervezeti, egyházi ingatlanvagyon felmérése, a támogatások hatékonyságának vizsgálata. Az elmúlt 15 évben becslésem szerint legalább 4 milliárd
forintnyi ingatlanfejlesztés történt részben
vagy egészben oktatási célból, részben
vagy egészben magyar állami forrásból.
Az ingatlanvagyon sorsáról, állapotáról,
hasznosulásáról semmilyen felmérés nem
történt. Egységes szempontú kimutatást
kell készíteni, az ingatlanokat adatbázisba
foglalni. Fel kell mérni azon ingatlanok
állapotát, funkcióját is, amelyek a magyar
egyházak vagy civil szervezetek rendelkezésére állnak, és stratégiai támogatási
területen (pl. szórványközpontban) fekszenek vagy kiemelt történelmi-kulturális
értékkel bírnak.
A tervező- és a döntés-előkészítő munka nélkülözhetetlen hátterét olyan szakmai
adatbázisok adják, amelyek naprakész adatokat tartalmaznak nem csupán a pályázókról és pályázatokról, hanem egy-egy
terület népességhelyzetéről, munkaerőpiaci adottságairól, a magyar intézmények
szervezetéről, a rendelkezésre álló ingatlanokról, más forrásokról stb. A már megkezdett ilyen irányú erőfeszítések folytatásaként törekedni kell arra, hogy a területen
folyó kutatások eredményei adatbázisszerűen legyenek kereshetők.
Helyre kell állítani (illetve alkalmazni
kell) a programrendszerű végrehajtás logikai sémáját, vagyis az előzetes kutatás
(problémafeltárás), a támogatási program
(problémakezelés) és a hatásvizsgálat
(mérés, visszacsatolás) hármas egységét.
Minőségbiztosítás, hálózatosság
Új feladat a minőségbiztosítás és szabályozottság bevezetése a legfontosabb
szereplőknél, továbbosztásnál szabályozott pályáztatási és elszámolási rendszer
megkövetelése. Ez a támogatási rendszer
valamennyi (pályáztató és lebonyolító,
bel- és külföldi), állami forrásból támogatást osztó intézményének kötelező lenne,
ennek hiányában senki sem diszponálhat
forrás fölött. A cél az, hogy a kisebb szervezetek is ebbe az irányba mozduljanak,
ezért ennek megvalósítását, költségeit célprogramokkal támogatni kell.
A hálózatosság támogatásának egyik
fontos alapfeltétele a hálózat résztvevőinek a hálózat központja általi kurrens nyilvántartása. Kiemelkedő jelentőségű a hálózatépítést és működtetést fenntartó
oktatási szereplők (pl. pedagógusszerve-
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zetek) támogatása. Új hálózatok létrehozását is serkenteni kell, ilyen lehet például
a szakoktatásban részt vevő intézményeké,
a szórványközpontoké, a felnőttképzési
központoké.
Normatív finanszírozás, uniós
források bekapcsolása
A normatív finanszírozást szervezeti átvilágítás előzi meg, szabályozottsági és
minőségbiztosítási követelményekkel, a
normativitásról szóló döntés 3 évre születik, évenkénti felülvizsgálással. Az időközbeni, tervben nem szereplő változások
(pl. a felsőoktatásban új szakok indítása,
megnövelt diáklétszám stb.) nem jelenthetik a kvóta növelését. A rendszert úgy
kell kialakítani, hogy elkerüljük a magyarországi normatív finanszírozás „kényszeres növekedést serkentő” hibáit. Következménye ugyanakkor a korábbinál szorosabb, rendszerszerű ellenőrzés lehetősége.
A határon túlra irányuló normatív finanszírozás vonatkozik
– a magán- vagy egyházi fenntartású óvodák működtetésére;
– a szórványban magyar óvodás és általános iskolás gyermekek magyar intézménybe való eljutásának, a diákétkeztetés és a
magyar óvodapedagógusok és tanítók fizetéskiegészítésének finanszírozására;
– a magán vagy egyházi fenntartású bentlakások, szakkollégiumok működtetésére
az oktatás minden szintjén;
– az önálló magyar felsőoktatási intézmények működtetésére;
– országos tehetséggondozó program finanszírozására;
– a minőségbiztosított, hálózattal rendelkező oktatási szervezetek, ernyőszervezetek működtetéséhez való hozzájárulásra.
Az uniós források bekapcsolását tapasztalatok átadásával, felkészítő programokkal kell elősegíteni.
3. EREDMÉNYEK
Számszerű adatoknak kellene itt következniük, valahogy így: ennyi ma, és ennyi
lesz holnap. (A kisebb számokat nyilván
nagyobbaknak kellene követniük.)
Azonban a határon túli területtel hivatásból foglalkozóként úgy vélem, a Magyariskola Program kimunkálásához
több szempontnak, nézőpontnak is teret
kell kapnia. Az együttgondolkodást közös
munkának kell követnie. Ezért bocsátom
közre a javaslatot.
Csete Örs
/Az íráshoz kapcsolódó 1. sz. melléklet
a 20. oldalon olvasható./
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/Folytatás a 19. oldalról/

1. sz. melléklet
A határon túlra irányuló oktatási
támogatás magyarországi
elosztórendszerének kritikája
Melyek a határon túli oktatástámogatási rendszer főbb hiányosságai Magyarországon?
1/ A támogatási rendszer sem a támogató intézmények, sem a programok tekintetében nem rendszer; végrehajtó szervezetei és megvalósítandó programelemei
aktuális rögtönzések eredményei14. Idővel
ezek az elemek kanonizálódnak, és azt a
látszatot keltik, mintha rendszerszerűen
tevékenykednének, valósulnának meg. A
magyar közigazgatás struktúrájába beágyazott ad hoc ötletek alapján a határon
túli oktatás támogatása mára a hierarchizált rögtönzés rendszerévé vált.
2/ A támogatási rendszer Magyarországon és a határon túl egyaránt rendkívül
átpolitizált. Ennek eredménye többek között a hatékonysággal gyakran ellentétes
kijárás túlsúlya, a ciklusonként változó
„kedvenc támogatottak” személye, a támogatói intézményrendszer elé állított,
jogszerűen gyakran végrehajthatatlan elvárások15 sokasága.
1/ A krónikus forráshiány a rendszertelenséget erősíti; a források jelenlegi
szintje mellett a támogatottaknak az az
érdeke, hogy a rendszer széttagoltsága
megmaradjon – így nagyobb esélyük van
forráshoz jutni, hiszen ha nem kap az egyik intézménytől, majd kap a másiktól.

A forráshiány eredménye a források gyakori keveredése (pl. ingatlantámogatások
esetében), a megvalósítás időbeni elhúzódása, a támogatások esetlegessége, kiszámíthatatlansága. A költségvetési támogatások kiutalása az elosztó rendszernek
gyakran hónapokat késik, ami aztán kapkodáshoz, előkészítetlenséghez vezet.
2/ A közigazgatás „nem határon túli”
témával foglalkozó intézményei előszeretettel feledkeznek meg16 a „határon túli
szempontról”, így a közigazgatás különféle szinterein ez gyakran nem jelenik
meg, háttérbe szorul, vagy csak az általános kijelentések szintjén említődik ez. A
jogalkotási nehézségek az egész területet
kezdetektől fogva jellemzik.
3/ A támogatási rendszer széttagolt,
kompetenciaproblémákkal küzd. A
számtalan párhuzamosság, a rendszer intézményi elemei közti feladatmegosztás
hiánya – illetve ennek semmibevétele –
lehetőséget ad az intézmények egymás elleni kijátszására.
4/ Mivel a következő évi költségvetés
dönti el minden évben a finanszírozási lehetőségeket, a rendszer intézményei rendszeresen rivalizálnak a nagyobb forrásokért. Nemcsak arról van szó, hogy a több
pénzzel a közigazgatáson belül hol húzódik majd az erőközpont17, hanem arról
is, hogy a közigazgatáson kívüli rendszerelemek (pl. közalapítványok) léte egész
egyszerűen attól függ, mekkora forrást
kapnak a következő esztendőre18.
5/ A rendszer intézményei önjárók, az
összes forráselosztó intézményre előírt
egységes pályáztatási és ellenőrzési mi-

14 – Legújabban ilyennek tekinthető az intézmények sorában
a Szülőföld Alap létrehozása, amellyel gyakorlatilag egy újabb
támogatást osztó szervezetet hoztak létre (felépítését tekintve az
Illyés Közalapítvány fő- és alkuratóriumi rendszere alapján). Az
alap főkuratóriumának összetétele az íratlan szokást figyelmen
kívül hagyja: korábban a döntéshozó testületekben csak Magyarországon élő állampolgárok vettek részt, az alap főkuratóriumát
ezzel szemben megnyitották a határon túli magyar politikai erők
delegáltjai előtt. Az alap támogatási jogosítványai lefedik az öszszes, már létező közalapítvány támogatási körét. Az újabb szereplővel a támogatási „piacon” előre láthatóan növekszik az amúgy
is létező kompetenciazavar.
15 – Ehhez illusztráció az Állami Számvevőszék honlapjáról
elérhető határon túli támogató közalapítványokról készült jelentések. (A felsorolt hibák tekintélyes része nem a közalapítványi
létből, működésből fakad, hanem a megrendelésekből.)
16 – Ennek voltunk véletlen tanúi a Szakképzési Alap tanácsának júliusi ülésén, ahol „adminisztratív hiba” miatt majdnem megszavazták a javaslatot, hogy a szakképzési támogatásokról szóló
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nimumkövetelmény nincsen meghatározva. Emiatt az egyik intézménynél
könnyebb forráshoz jutni, a másiknál nehezebb. A rendszer elemei sem egymással,
sem az EU-s pályázati rendszerekkel nem
kompatibilisek19, a pályázati technológia
fejletlensége a kiskapuk, a különalkuk melegágya.
6/ Kevés az átfogó program, amelytől
egy-egy kérdés stabil kezelését elvárhatnánk, hiányzik a középtávú programokban való gondolkodás. Szinte teljesen hiányzik az előzetes kutatás (problémafeltárás), a támogatási program (problémakezelés) és a hatásvizsgálat (mérés, visszacsatolás) hármas egysége; e háromból
rendszeresen csak a második teljesül.
7/ A rendszer viszonylagos merevsége
elsősorban a költségvetési meghatározottságból fakad, gyakran nem képes időben
reagálni olyan változásokra20, amelyek az
adott célországban támogatási igényként
jelentkeznek.
8/ A rendszer kizárólag az állami forrásokon alapul, csekély erőfeszítésektől eltekintve hiányzik a szponzorizáció, a
magántőke, az alternatív források bevonása.
Melyek az anyaországi oktatástámogatási rendszer főbb hiányosságai a határon
túl?
1/ A részben magyarországi segítséggel
létrehozott oktatási és civil intézmények,
szervezetek működési bizonytalansága
jellemzi az egész területet. A működés egy
része ezért programfinanszírozásból történik – csak azért szerveznek programokat,

törvényből kikerüljön a határon túli felsőoktatás támogatásának
lehetősége.
17 – Elég a korábbi kormányzat alatt az Oktatási Minisztérium
és a HTMH közötti kötélhúzásra gondolni. A küzdelem valójában
annak volt köszönhető, hogy az OM határon túli ügyekben ambiciózus közigazgatási államtitkára a határon túli oktatáspolitika irányítását a szaktárca keretein belül kívánta megvalósítani.
18 – Működésre fordítható költségüket az alapító okiratok, pl.
az éves kiadások százalékában határozzák meg – igen ám, de ehhez
bevételek is kellenek.
19 – A közigazgatás és a közalapítványok, ha használnak egyáltalán, zömmel különböző pályázatkezelő szoftvereket használnak;
pályázati és elszámolási szabályozottságuk mélysége eltérő; a rendszerből egyedül az Apáczai Közalapítvány rendelkezik ISO 9001:
2000 minősítéssel a döntés-előkészítés és -végrehajtás területén.
20 – Az erdélyi restitúciós törvény egyebek mellett jelentős
oktatási célú ingatlanokat juttatott vissza 2004-ben az egyházaknak. Ezek állagmegóvására, rendbetételére eddig tudomásom szerint semmilyen magyarországi forrás nem reagált.

2006. január
hogy az így elnyert forrásból
működni tudjanak. A finanszírozás hibái a kiszámíthatóság,
a tervezhetőség ellenében hatnak. Az állandó bizonytalanság
az ingatlanberuházások esetén
már-már krónikus: úgy kényszerülnek belevágni, hogy a
befejezés forrásai és időpontja
ismeretlen.
2/ Visszatérő vitaelem, hogy
az anyaországi pénzekről ki
döntsön. Ebben a tekintetben
tapintható a véleménykülönbség, például a magyarországi
döntéshozók és a határon túliak21, a határon túli civilek és
a határon túli magyar politikusok stb. között.
3/ Hiányoznak a rendszeres szakmai egyeztetések. Viszonylagosan hatékony egyeztetés elsősorban a politika, a
közélet szereplői között történik, ami gyakran a helyi magánvállalások fejlődését segíti, és
nem válik országos hatású
programmá.
4/ A támogatások célzottjai
gyakran közcél megvalósítását
vállaló civil szervezetek, akik
az elmúlt 15 évben milliárdos
ingó- és ingatlanvagyont szerezhettek. Azonban a jórészt támogatást biztosító anyaországnak és a helyi magyar közösségnek a felhalmozott vagyon
felett a továbbiakban semmilyen befolyása nincs, így az
évek múlásával („a helyzet
megváltozásával”) könnyen
magánérdekek szolgálatába állítható.
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5/ A határon túli helyi források láthatatlansága a támogatottaknak gyakran érdeke, a
támogatónak annál kevésbé. A
jelenlegi rendszer a többes elszámolások kiszűrésére emiatt
kevéssé alkalmas.
6/ Paradox módon, akik oktatási programjukat elsősorban
a magyarországi költségvetési
forrásokra építik, nem versenyeznek, nincsenek rákényszerülve belföldi források elnyerésére. A tekintélyelvűség, a korábbi eredményekre, támogatásokra, ismeretségekre való hivatkozás, olykor az etnikai kártya („adjatok forrást az ingatlanra, különben viszi a román
bank”) is rendszerünk sajátja.
7/ A határon túli szervezetek szabályozottsága hiányos,
így általános az összeférhetetlenségi, a továbbosztási szabályok hiánya.
Összefoglalva: a rendszer
nem hatékony, mind a működését, mind az eredményeit tekintve. A működés nem rendszerszerű, az intézmények feladatteljesítése a vezető(k) személyes kvalitásainak függvénye. A támogatáspolitika számos jelentős eredménye (magyar felsőoktatási intézmények
létrehozása, oktatás-nevelési
támogatás, építkezések, a téma
magyar közigazgatásba való
bevezetése) ellenére a támogatások nem koncentráltak, az
erők szerteforgácsolódnak.

21 – A javaslatnak nem célja erről részletesen szólni, azonban
véleményem mégsem hallgatom el: az anyaországi támogatásokról
szóló, százmilliós-milliárdos nagyságrendű stratégiai projektek
tekintetében – általános főszabályként – az előzetesen elfogadott
program alapján széles körű magyar–magyar egyeztetés alapján
kellene határozni (akár a MÁÉRT szakbizottságai keretében). A
milliós – néhány tízmilliós nagyságú projektek esetében a jelenlegi
közalapítványi, versenyeztetésen és pályáztatáson alapuló rendszert – azzal, hogy csak az előzetesen elfogadott programhoz illeszkedő pályázatokat ír ki – alapvetően megfelelőnek tartom. A néhány százezer forint alatti támogatások helyi, lokális kérdések megoldására szánt részéről való teljes döntés előkészítési, döntési és
végrehajtási folyamatot a határon túlra kell kihelyezni. A magyarországi költségvetési források hasznosulásának vizsgálatát Magyarországról kell irányítani, helyi közreműködők esetén ügyelve
az összeférhetetlenségi szabályok betartására.
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Alkotó pályázat
A Csemadok Érsekújvári Alapszervezete és az Anton Bernolák Könyvtár felhívással fordul a régió alap-,
ill. középiskoláinak tanulóifjúságához.
A 2006. április 11-én megrendezésre kerülő IV. VERSZUHATAG költészetnapi
versmondó maraton keretén
belül első ízben irodalmi alkotóversenyt hirdetünk.
Várjuk a diákok alkotásait
a következő műfajokban és
kategóriákban:
1. kat.: alapiskolások –
vers, próza (mese ...)
2. kat.: középiskolások –
vers, próza, tanulmány
Terjedelem mindkét kategóriában
Vers: min. 3, max. 8 alkotás
Próza: másfél – 6 oldal,
mely terjedelmet akár több
írás is alkothat

Tanulmány: min. 3 oldal,
max. 8 oldal
Téma: mindhárom műfajban szabadon választott
Beküldési határidő:
2006. március 15.
Az alkotásokat a következő posta-, ill. e-mail címre
várjuk: CSEMADOK ASZ,
Petőfiho 6, 94001 Nové Zámky; e-mail: gitula@stonline.sk
Érdeklődni lehet: 0903368285 /Berényi Gita/
A benevezett műveket hivatásos írók értékelik.
A nyertes alkotások elhangzanak a IV. VERSZUHATAG
rendezvény délutánján, a szerzők könyvjutalomban részesülnek.
A beérkezett műveket terveink szerint egy kiadványban megjelentetjük.
Berényi Margit
a Csemadok ASz elnöke

Egy nép azt mondta: „Elég volt!”
E címmel hirdet pályázatot a Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium
több hazai és külföldi társszervezettel együttműködve
az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára emlékezve.
Várjuk azoknak a Kárpátmedencében és a nagyvilág
különböző országaiban élő 912. osztályos tanulóknak a
munkáját, akik a szabadságharcba torkolló forradalom
kirobbanásának okairól, eseményeiről, hazai és nemzetközi hatásáról minimum öt,
maximum tizenöt oldalban
készítenek írásművet. Szívesen fogadunk helytörténeti
jellegű pályázatokat is.
Pályázati feltétel: az eszszének tartalmaznia kell a
forrásokat lábjegyzetekkel és
bibliográfiával ellátva. Az
esetleges mellékletek (kép-,

hanganyag vagy korabeli dokumentum hiteles másolata)
nem számítanak bele a megadott terjedelembe.
A tíz legjobb dolgozat írója a régiókból és a hazai felkért tagokból álló értékelő bizottság előtt szóban védi meg
munkáját. Valamennyi érdemes mű szerzője jutalmat
kap, szállásukról és ellátásukról a meghívó gondoskodik.
Az első díj 60 000 Ft, a második díj 40 000 Ft, a harmadik díj 20 000 Ft. A legjobb
20 dolgozatot megjelentetjük.
A pályaműveket 2006.
május 15-ig várjuk zárt, jeligével ellátott (a nevet és a
pontos címet, telefonszámot a
pályamunka mellé zárt borítékban!) a gimnázium címére
küldve (Budapesti Fasori Evangélikus Gimnázium, H1071 Budapest, Városligeti
fasor 17-31.)
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Pályázati felhívás
Az SZMPSZ a Szülőföld Alap támogatásával pályázatot hirdet KINCSKERESŐK – regionális értékeket felkutató
diákok címmel.
A pályázat célja a szülőföldhöz, a szlovákiai magyarság tájegységeihez, településeihez és etnikai csoportjaihoz kapcsolódó kulturális, helytörténeti és tájföldrajzi
értékek felkutatása és bemutatása diákok
pályamunkái által, regionális és országos
diákkonferenciákon a következő kategóriákban:
I. kategória /1–4. évfolyam/
Az iskola, a település névadójához
vagy a helyi közösség jeles személyiségéhez kapcsolódó album készítése fényképek, fogalmazások, rajzok, illusztrációk és
szakirodalom felhasználásával.
Pályázhatnak kisiskolák, évfolyamok,
osztályközösségek. Jelentkezni a pályamunka beküldésével lehet. Ezzel egyidőben kell elküldeni a felelős pedagógus által írt 1-2 oldalas bemutatkozó levelet az
album témájáról, az album készítésében
részt vevő csapatról, ill. diákközösségről,
valamint a megvalósítás folyamatáról.
Beküldési határidő 2006. február 28.
Cím: SZMPSZ – RPK, Šafárikova u.
431/4, 92401 Galánta.
II. kategória /az alapiskolák 5–9. évfolyama és a nyolcosztályos gimnáziumok
1–4. évfolyama/
Egy település vagy tájegység története,
mese- és mondavilága, hírességeinek, kulturális és természeti kincseinek, vallásos
hagyományainak, néprajzi értékeinek, épített örökségének, táji, földrajzi jellemzőinek, növény- és állatvilágának stb. regionális (a továbbjutók országos) konferencián Power Point segítségével tíz perces
előadás keretében történő bemutatása. (Az
előadáshoz tárgyi emlékek bemutatása is
kapcsolódhat.)
Pályázhatnak egyének vagy csapatok
(legfeljebb 3 fő) bármely szabadon választott témával.
A jelentkezéssel egyidőben kell beküldeni a választott téma 1 (legfeljebb 2) oldalas számítógéppel írt összefoglalását és
a forrásanyag (irodalom, adatközlők)
megjelölését.
Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lapon lehet postán vagy e-mailben az alábbi
címeken.
Jelentkezési határidő: 2006. február
28.
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Kincskeresők
III. kategória /középiskolások/
Szlovákia magyar tájaihoz és községeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó
személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő
pályamunkák készítése tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet,
irodalom, földrajz, természetvédelem,
gazdaságtörténet, építészet stb.). A pályamunkát egyrészt nyomtatásban, írásos formában legalább 5, legfeljebb 20 oldal terjedelemben kell elkészíteni, mellékletekkel (fotó, térkép, levéltári dokumentum,
rajz stb.) ellátni, és a pályázathoz kapcsolódó regionális és országos konferencián
digitális feldolgozásban, vetítettképes formában 10 perces előadás keretében bemutatni. Az előadáshoz tárgyi emlékek, filmrészlet, egyéb mellékletek bemutatása is
kapcsolódhat.
A pályamunkának tartalmaznia kell a
forrásanyag megjelölését (a szakirodalom
pontos bibliográfiája, saját gyűjtésnél az adatközlő/k neve, születési éve /ha a téma megkívánja, vallása, mestersége/, lakcíme).
Pályázhatnak egyének vagy csapatok
(legfeljebb 3 fő) a helytörténethez kapcsolódó bármely szabadon választott témával.
Jelentkezni a pályamunka 1-2 oldalas
összefoglalásával és tartalmának nyomtatott változata beküldésével lehet.
Jelentkezési határidő: 2006. febr. 28.
A pályamunkákat és a jelentkezési lapokat postán vagy e-mailben kell elküldeni a következő címre: SZMPSZ – RPK,
Šafárikova ul. 431/4, 92401 Galanta,
rpk.ga@szmpsz.sk.

Az 1–4. évfolyamos tanulók által készített albumok megtekinthetők lesznek 2006
áprilisában az Országos Pedagógustalálkozón Rozsnyón, majd érdeklődés szerint
vándorkiállítás formájában az ország több
községében, ill. iskolájában.
Az 5–9. évfolyamos diákok pályamunkáinak elbírálása mind a regionális, mind
az országos konferencián kizárólag az
elődások alapján történik. Írásbeli forduló
nincs. Ezzel az előadói kvalitásokat szeretnénk erősíteni a diákokban, valamint segíteni felkészülésüket a további kutatásokhoz, továbblépésként pedig a majdani középiskolai pályazatokhoz szükséges írásbeli felkészültséget.
A pályázat kiírásánál fontos feladatunknak tekintettük, hogy a pályázatokban
részt vevő diákok bemutathassák elért eredményeiket egymásnak és egy szakértő
zsürinek, amely javaslataival, bírálatával
útmutatást tud adni a kutatás további folytatásához. A konferenciák megszervezésének másik fontos eleme a kutató diákok
és felkészítőik megismertetése kortársaikkal és a hasonló érdeklődésűekkel.
A pályázat sikerét segíti, ha a pályázó
tanácsért fordul a helyi értékeket őrző múzeumhoz, levéltárhoz vagy a környezetében élő helytörténészekhez. A pályázó felkészítője lehet a tanára, szülője, nagyszülője, ismerőse vagy a környezetéböl az adott témában jártas helytörténész/szakember.
További információk – tel.: 031/7804864, 031/7807935. rpk.ga@szmpsz.sk;
m.szanyi@centrum.sk.

Jelentkezési lap
a KINCSKERESŐK – regionális értékeket felkutató diákok c. pályázatra
(Kérjük nyomtatott betűkkel vagy géppel kitölteni!)
A pályamunka címe: …………………………….......……………………….
Az iskola neve és címe: ………………………………......…………………..
……..……………………………………………………………………………..
A pályázó/k neve ……………………………………………………………..
Felelős pedagógus: …….………………………………………………………
Telefonszám: ……………………………………………………...………….
Mobil (ha van) :…………………….……………………………....................
E-mail cím: …………………………………………………………………….
Kérjük az előadás tartalmát a felhívásban megadott módon, rövid,
1-2 oldalas összefoglalóban a jelentkezési laphoz csatolni.

PEDAGÓGUSFÓRUM

2006. január

F e l hí v á s
A Katedra Alapítvány együttműködve a Szlovákia Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Fórum Információs Központtal ezúton hívja fel minden közoktatási és kulturális intézmény
figyelmét a 2006 januárjában induló
projektre Pályázatírás-fejlesztés a
közoktatási intézményekben címmel.
A projekt egy országos szintű lefedettséggel bíró tanácsadói-konzultánsi
hálózat segítségével rendelkezésre áll
intézményük pályázási lehetőségeinek
ismertetésére, valamint a pályázatírás
során térítésmentes tanácsadás biztosítására a pályázatírás-készség javítása
érdekében.
Kérjük, amennyiben igényli a pályázási lehetőségekkel kapcsolatos hírlevelet, juttassa el intézménye elérhetőségeit (intézmény neve, címe, telefon-

szám, e-mail cím, kapcsolattartó személy neve) az alul feltüntetett e-mail
címre, hogy tanácsadóink azt havonkénti rendszerességgel rendelkezésére
bocsássák.
Továbbá várjuk mindazon intézmények jelentkezését, amelyek igénylik a
pályázatírás kapcsán nyújtott térítésmentes tanácsadást. Ez esetben konkrét
elképzelését, illetve a pályázatának elkészítését 36 fős tanácsadói csapatunk
valamelyikével konzultálhatja.
Katedra Alapítvány, Kukučínova
459, 92901 Dunaszerdahely /Dunajská
Streda/; tel.: 031/5529028, mobil:
0905-976242, fax: 031/5902712, email: katedra@katedra.sk;
A projekt megvalósulását a Határon
Túli Magyarok Hivatala – a Szülőföld
Alap támogatta.

Versenyfelhívás
A nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közoktatási Közalapítvány bázisintézménye könyvtárhasználati versenyt hirdet a határainkon túli magyar tannyelvű középiskolák 9-12. osztályos tanulói részére.
A versenyen részvételi lehetőséget szeretnénk biztosítani olyan magyarországi
tanulók részére is, akik korábban részt vettek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyen, és most a 11-12. évfolyamba járnak.
A verseny témája: A magyar kultúra
értékei a Kárpát-medencében. A témán
belül kiemelt figyelmet kívánunk fordítani
Bartók Béla és Kodály Zoltán szellemi
örökségére.
A versenyen nem a lexikális ismereteket, hanem a könyv- és könyvtárhasználati
jártasságot mérjük.
A verseny egyfordulós lesz.
Tervezett időpontja: 2006. március
25., szombat.
Helyszíne: a Kölcsey Ferenc Gimnázium könyvtára (H-4400 Nyíregyháza,
Széchenyi u. 6.).
A versenyen az alábbi feladattípusok
szerepelnek.
– A kézikönyvtár használatán alapuló
kérdések megválaszolása a fenti témában.
– Könyvismertetés. Az adott könyv formai
jellemzőinek felismerése és a mű tartalmának tömör ismertetése az előszó, fülszöveg

stb. alapján.
– Időszaki kiadványhasználati feladat: egy
periodikum bemutatása és egy ebből kijelölt cikk ismertetése.
Az ismertetésre kiválasztott könyveket,
illetve időszaki kiadványokat a feladatok
összeállítói a verseny helyszínéül szolgáló
könyvtár állományából válogatják ki.
A versenyzőknek a feladatok sikeres
megoldásához ismerniük kell a szabadpolcos raktározási rendszert és a katalógusok
használatát.
A jelentkezéseket 2006. január 15-ig
juttassák el Zsoldos Jánosné e-mail címére
(zsoldosne_gy@freemail.hu), vagy a
Kölcsey Ferenc Gimnázium postacímére
(H-4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.),
vagy faxszámára: 003642/500058. A jelentkezés tartalmazza az iskola nevét, postacímét, telefonszámát, a versenyzők nevét, évfolyamát, a tanárok nevét, e-mail
címét.
Nevezési díj nincs.
A versenyre jelentkezőknek 2006. február közepéig elküldjük a feladatok megoldásához szükséges könyvek jegyzékét,
valamint a felkészülési tudnivalókat. Módszertani segítségként megkaphatják bázisintézményi kiadványunkat (Zsoldos Jánosné: Tíz év az Országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában).
Kalucza Lajos
gimnáziumigazgató
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Szakirodalom
középiskolák részére
Ismét csak az elismerés és a szeretet hangján szólhatunk a Természet Világa c. folyóirat szerkesztősége munkatársainak igyekezetéről, amellyel a középiskolás korú fiatalok tudásbeli és erkölcsi gyarapodását szolgálva kiterjesztik törődésüket és gondoskodásukat a felvidéki középiskolák felé is.
A napokban több felvidéki magyar középiskola, pl. a pozsonyi, a somorjai, a dunaszerdahelyi, a nagymegyeri, a komáromi
gimnázium, a szakközépiskolák közül pedig
a kassai ipari és a dunaszerdahelyi mezőgazdasági középiskola vehetett át iskolánként
kb. 300 szakkönyvet a Vince Kiadó által megjelentetett, zömmel egyetemistáknak szánt,
de a tehetséges és érdeklődő középiskolások
számára is alkalmas kötetek közül.
A középiskoláknak szánt szakirodalomadomány Staar Gyula főszerkesztő gondoskodása és segítsége által kerülhetett a felvidéki középiskolákba.
A Vince Kiadó az elmúlt évben nyerte
el Magyarországon az Év Kiadója díjat. Arról, hogy a nagyszerű Természet Világa folyóirat pedig Magyar Örökség-díjas, annak
idején tudósítottuk a pedagóguskollégákat
a Pedagógusfórum hasábjain.
A Vince Kiadó tulajdonosa és vezetője
– Gál Katalin, a fiatalon elhunyt alapító
Vince Gábor özvegye – elhatározása értelmében sok értékes természettudományra vonatkozó szakkönyv kerül a középiskolákba.
A kiadó ezzel tulajdonképpen támogatja
a Természet Világa folyóirat középiskolás
diákpályázatának ügyét. Ez a pályázat,
amely a tehetséges fiatalok felkutatására és
felkarolására irányul, méltán népszerű a
Kárpát-medencében. Még néhány évvel
ezelőtt a felvidéki középiskolások közül is
többen sikerrel szerepeltek írásaikkal az egyes kategóriákban. Munkájukat leközölték
a folyóiratban, a Kossuth Klubban megrendezett díjkiosztó ünnepségen értékes díjakat
vehettek át. Mára az érdeklődés a diákpályázat nyújtotta lehetőségek iránt nálunk Szlovákiában alábbhagyott. Nem így Erdélyben
vagy Délvidéken. Tavaly Szabadkán, a pedagógusok ottani nyári akadémiáján a Természet Világa szerkesztőségének tagjai, úgy
látszik, nagy sikert arattak: meggyőzték az
ottani tanárokat a pályázatírás előnyeiről.
A felkínált könyvek többsége aktuális
természettudományos szakkönyv.
Úgy gondolom, hasznos lenne az
SZMPSZ keretében ismét tenni azért, hogy
ez a színvonalas folyóirat nálunk mindenütt
eljusson a középiskolás diákokhoz, hadd
kapjanak lehetőséget és ösztönzést a tudományos-ismeretterjesztő cikkek írásához.
Hecht Anna
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