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A pedagógus önbecsülése
és társadalmi megbecsülése

Amikor e sorokat papírra vetem, a „víziók és metamorfózisok“ fogságában leledzem, most tettem le a könyvet és gondolkodom magamon, magunkon. Sorsunkon, a magyar sorson,
a pedagógusén. Mi tart életben, a felszínen minket?
Milyen tulajdonságokkal kell, bírjon az ember, ha tanító?
Fejlett szépérzéke, ráérző, beleérző és együttérző képessége
nem tereli-e az idealizmus mezejére? Vissza tud-e ereszkedni
a földre anélkül, hogy mások fejbekólintásai kényszerítenék
kijózanodásra, a „szó tiéd, a fegyver az enyém” jogán? És mi
van, ha a szó mégis fegyverré válik? Fegyvere lehet, de hatalma
nem! Soha? De igen! Ha megmarad az önbecsülése! Az igazságosságot, a szeretetet, becsületességet addig hangoztatja, addig
igazítja hozzá az életét, amíg az lényévé válik. Ezért nem tud
a pedagógus vizet prédikálni és bort inni. Mindenkit be lehet
csapni, de önmagát nem, mert önmaga előtt nem lehet bitang
ember. Ezt a terhet a lélek nem bírja el. A „megtettem mindent
a cél érdekében, mégsem sikerült” - tel a lélek még kiegyezik,
de úgy tenni, mintha mindent elkövettem volna a jó cél eléréséért, még önáltatásnak sem helytálló. Nem tudom a társadalom, a környezetem, a tanítványaim megbecsülését kivívni, ha
önmagammal szemben nincsenek elvárásaim. Ha nem sarkall
valamiféle belső hang, ha nincs belső késztetés, hogy jót és jobban csináljak, és ha nincs kellő alázat ahhoz, hogy ne magamért,
mindezt másokért tegyem. Kell az alázat, hogy a pofonokat el
tudjam viselni, de ez az alázat nem ama keresztényi vagy keresztyéni: ha megdobnak kővel, dobd vissza „kenyérrel fajta”, ahhoz túl sok szittya-vér szorult belénk, az a fajta, amely segít újra
kezdeni, és ismét másokért, talán épp azokért, akiktől a pofont
kaptuk, mert a cél a fontos. Mi az, ami legtöbbünkben munkál?
Van egy víziónk nekünk is, hogy küldetésünk van. Nekünk,
nemzetiségi kisebbségieknek, különösen. Erkölcsi, emberi tartást kell közvetítenünk.
Megkockáztatom, hogy az erkölcsi vért nagyobb súllyal bír,
mint a tárgyi tudás, mert az bárki számára megszerezhető, de a
tudás megszerzésének igénye csakis belső késztetés eredménye,
egy olyan ember természetes igénye, aki önbecsülésre vágyik.
Erre törekszünk önmagunkkal szemben, de erre neveljük gyermekeinket is.
Induljunk ki tehát abból az alapigazságból, hogy elsősorban
önmagunknak kell megfeleljünk. Így áll helyre, alakul ki a belső
rend, amit nevezzünk egészséges önbizalomnak.
Hogyan tudja a pedagógus elfogadtatni magát a társadalommal, amely megköveteli, hogy ismeretei korszerűek legyenek,
hogy tartson lépést a tudomány és technika fejlődésével. Az
iskola, mint intézmény elvárja, hogy a pedagógus munkájával
legyen elégedett a szülő és gyermek egyaránt. Olyan metódusokat alkalmazzon, amelyek aktív közreműködésre serkentenek.
Nem biztos, hogy ez minden esetben a modern segédeszközök
használatát jelenti csupán. Sokkal inkább feltételezi a pedagógus leleményességét, lényének kisugárzását, mely még a legigényesebb feladatot is vonzóvá teheti. Az otthon kétségkívül
fontosabb szerepet játszik a nevelésben, mint az iskola, a pedagógus. Különösen meghatározó jelentőségű az otthon légköre,
az otthonról „kimentett” értékek. Ezért a társadalom súlyos
terhet rak a pedagógus vállára, ha azt várja, hogy az otthoni
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környezet hatását, ha az negatív, ő üsse ki a
nyeregből, azonban amit a pedagógus tehet,
az sem kevés. A gyermeket egy magasabb
rendű erkölccsel szembesíti ahhoz képest,
amit otthon tanult, és a gyermekben még
abban az esetben is kialakul a lelkiismeret
meg egy egészséges konﬂiktustudat, ha az
iskola, a pedagógus nem tudja százszázalékosan leküzdeni az otthon hatását.
Akárcsak az otthoni, az iskolai légkör is
döntő fontosságú. Ha az iskolai rendszerre
a tekintélyelvűség, a hierarchia jellemző,
akkor a gyermek akarva-akaratlan sem tanulhat mást, mint hogy az emberi kapcsolatok mozgató rugóit a hatalomban lássa. Ha
azonban az iskola szelleme demokratikus,
a tanár és a diák személyét egyaránt megbecsülés övezi, a személy megbecsülésének
leckéjét többé senki sem felejti el. Ezen
tapasztalat átmentődik a mindennapi életbe
és annak szerves részévé válik. A pedagógus
tehát örökérvényű értékeket tanít személyes példáján keresztül a felnövekvő nemzedéknek. Kevés ez? Nem hiszem! Kivált, ha
kisebbségi létben teszi a dolgát.
A jó tanító a munkáját akkor is elvégzi, ha azt a társadalom
nem értékeli. Ellenkező esetben önmagával kerül konﬂiktusba,
azon nyomban felborul belső egyensúlya, csorbul önbecsülése.
Alighanem ezt lovagolja meg a társadalom, hiszen sem erkölcsi,
sem anyagi megbecsüléssel nem kényezteti.
A társadalom egészéből ragadjuk ki a részt, a közvetlen
környezetét, azt a közeget, ahol dolgozik, amelyért dolgozik.
Vállveregetésnél nagyobb elismerésben aligha van része, ha van
egyáltalán. Általánosan magától értetődőnek tekinti mindenki, hogy „a tanító a nemzet napszámosa” és ezért terhelhető.
Igaz, ezt a problémát nem is helyi szinten kell orvosolni. A
pedagógustársadalom megbecsülését az állam nem kezelheti
„átruházott hatáskör”-ként, kiszolgáltatva ezzel a személyes
kapcsolatok kénye-kedvének. Ebben a kérdésben nem lehet
alulról építkezni. A társadalmi ranglétra alján garasos gondokkal küzdő pedagógustársadalom önerőből nem tud felemelkedni, csakis felülről, az állam emelheti értékének megfelelő rangra.
Mert abban azért csak egyet értünk, hogy értékei vannak?!
Vajon milyen irányba tereli az ifjúságot, milyen nevelő hatása van a pedagógus személyes példájának akkor, ha a tiszta
erkölcs szabályait tanítva és azokat betartva élő tanító nem jut
ötről hatra? Nem azt sugallja-e ez, hogy így élni és ilyennek
lenni nem érdemes? Ki tanít itt, kérem, kit és főleg mire? Vagy
az állam nem azt akarja, amit mi, pedagógusok? Nem célja az
erkölcsi alapokon nyugvó társadalom?
Hadd idézzem önmagam: „a személy megbecsülésének
leckéjét senki sem felejti el”, tegyem hozzá, a meg nem becsülésének leckéjét sem. A társadalom romló erkölcséért valóban a
pedagógus tehető felelőssé? Ezért van a perifériára kiszorítva?
És akkor még nem szóltam a kisebbségi pedagógusról, rólunk.
A nemzetállamok nacionalizmusa a kisebbségek bekebelezésére törekszik. Az asszimiláció hívei, akik a társadalom
homogenizálódását sürgetik, ezt úgy szeretnék elérni, hogy
nekik ne kelljen feladni semmit. Az egység számukra a konformitással azonos. Általában a tömeg véleménye ez, az alacsonyabb iskolázottságú egyéneké. A műveltebb rétegnek inkább
sikerül megválni az előítéletektől. Ők azok, akik azt vallják,
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igen nagy veszteség lenne, ha a kisebbségek levetkőznék sajátos és sokszínű vonásaikat, hiszen ezek a sajátosságok megakadályozhatják az olcsó kultúra gát nélküli áradatát. „A világ
gazdagabb velünk, mint nélkülünk”- vallja egy idős székely /
Haza a magasban/.
Mit akarunk mi, kisebbségben élők? Egyenlőek lenni, de
úgy, hogy ne kelljen feladni azt, amiért kisebbségben élünk: egy
nagy nemzethez tartozás vízióját, kisebbségben is emelt fővel
járást. Újra és újra bizonyítani másoknak, a világnak, hogy nem
mások ellen vagyunk, ám megtartani a ránk bízott örökséget
erkölcsi kötelességünk.
Egy nemzetállamtól nem várjuk el, hogy eme többletmunkánkat díjazza, bár erre is van példa a világban másutt, de
azt elvárhatjuk talán, hogy egyenlőnek tekintsen bennünket,
segítse megmaradásunkat. Lojalitást követel? Legyen lojális!
Nevetséges területrendezési manőverek helyett, melyek az etnikai egységek megbontására törekednek, energiáit fordítsa
inkább az ország javára. Értékeljen érdem szerint! Az állam
fejlettségi fokára utal a kisebbségekkel szembeni tolerancia.
Ahogy az egyéneknél, a társadalom különböző rétegeinél
mérhető a műveltség valamint a radikalizmus illetve a liberalizmus közötti összefüggés, úgy az eredmény kivetíthető az államra is. A lemért eredmények pedig azt mutatják, hogy a magasabb
műveltség csökkenti a bizonytalanságérzetet, a szorongást. A
művelt egyén képes átlátni a társadalom világát, következésképpen felismerni, hogy a társadalom egyik csoportjának jóléte
szorosan összefügg a társadalom egyéb csoportjának jólétével.
Ennek következtében toleránsabb lesz a mássággal szemben is.
Az iskolai végzettség emelkedése ﬁgyelemre méltó mértékben
emeli a türelem küszöbét is.
Ha így van, ez az állam mércéje is.
A fejlett társadalom liberális a kisebbségekkel szemben,
mert abból csak haszna lehet. De levonhatunk ebből egy másik
tanulságot is, nevezetesen, hogy a pedagógustársadalom művelt,
tehát nem elhanyagolható rétege társadalmunknak, mert ennél türelmesebb csoportot aligha találunk. A baj csak az, hogy
ehhez a konklúzióhoz egy pedagógus jutott el és nem az állam
vagy a társadalom egésze.
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Évforduló

Kétszáz éve született gróf Batthyány Lajos,
a forradalom miniszterelnöke

Nagyjából abban az órában, amikor Pesten Landerer Lajos nyomdászai a radikálisok közismert „nyomdafoglalását” követően megkezdték a szabad sajtó első
termékeinek szedését, a pozsonyi kikötőben hajóra szállt a magyar országgyűlés
népes delegációja, hogy a diéta határozatának értelmében Bécsbe vigye a Kossuth Lajos március 3-i előterjesztése alapján elfogadott országgyűlési feliratot. A
követek között ott volt az a férﬁú is, akit előző este Kossuth Magyarország leendő
felelős kormányának vezetőjeként mutatott be a pozsonyi Zöldfa fogadó erkélyéről
a forradalmi változásokat fáklyás menettel ünneplő tömegnek. Az országgyűlési
küldöttség egyik legfontosabb feladata ugyanis az volt, hogy a bécsi Burgban elérje
V. Ferdinánd királynál gróf Batthyány Lajos miniszterelnökké történő kinevezését. De ki is volt ez a liberális arisztokrata, akinek alakját az idők során a magyar
történelmi köztudatban – kicsit talán méltatlanul – elhomályosította több neves
kortársa, Széchenyi, Kossuth és Deák dicsfénye?
kát nevezték el.) A szimpátia persze
Batthyány Lajos 1807. február 14elsősorban Kossuthnak szólt, akinek
én született Pozsonyban. Iskolái elvégmárcius 3-án elmondott felirati beszéde
zése után a katonai pályát választotta, a
megjelent német fordításban, jelentősen
hadsereget azonban rövidesen elhagyta.
hozzájárulva a Metternichet megbuktató
Széchenyihez hasonlóan beutazta Nyumárcius 13-i forradalom kitöréséhez. A
gat-Európát, s egyúttal megismerkedett
Burgban azonban már sokkal hűvösebb
a korabeli liberális szakirodalommal. Az
fogadtatásban volt részük a „magyar
1839-40-es reformországgyűlésen már a
argonauták”-nak. A másnap megjelent
pozsonyi diéta felsőtábláján helyet fogkirályi leirat nem tartalmazta Batthyány
laló reformpárti szabadelvű főnemesek
Lajos
miniszterelnöki
kinevezését.
legmarkánsabb alakjaként jelent meg; foElsősorban a Magyarországon teljhatakozatosan átvette az 1840-es évek elején
a politika tűzvonalából lassan kihátráló
lommal felruházott István nádor közbenjárásának, no meg a Pest-Budán
„Steﬁ” gróf helyét. Batthyány rámenős
lezajlott vértelen forradalom hírének
vitázó volt, időnként az erőszakos
nyomásgyakorlástól sem riadt vissza.
(s az azzal kapcsolatban szárnyra kapott
Ezzel a tulajdonságával meglehetősen
rémhíreknek) volt köszönhető, hogy a
küldöttség nem tért vissza üres kézzel.
irritálta vitapartnereit. „Sokan vannak,
akik szenvedélyesen belekötnének BatMárcius 17-én az V. Ferdinánddal történt
thyány Lajosba, s lelőnék. Én is.” – írta
szóbeli megállapodás után István nádor
naplójába vele kapcsolatban az utolsó
miniszterelnökké nevezte ki Batthyány
reformországgyűlés idején Széchenyi.
Lajost.
E meghökkentő bejegyzés talán annak
A március 18-án kezdődő törvényis volt köszönhető, hogy az 1847-ben
alkotási
periódusban
Kossuthtal
alakult Ellenzéki Párt elnöki posztját
együttműködve a miniszterelnök a a
betöltő Batthyány Lajos elsőszámú fegylegradikálisabb elképzeléseket támogatta.
A rendszerváltó törvények elfogadásával
vertársa ekkor már huzamosabb ideje a
párhuzamosan folyt a kormányalakítás is.
Széchenyi István szimpátiáját egyáltalán
Április elején Batthyány nyilvánosságra
nem élvező Kossuth Lajos volt. Az 1847hozta kormánya névsorát. A kormány
48-as országgyűlés ellenzékének két legsokszínű volt. Képviseltették benne maelismertebb személyisége egyértelműen a
két Lajos, a felsőtáblán Batthyány, az algukat a konzervatívok (Esterházy Pál), a
konzervatív-liberálisok (Széchenyi Istsótáblán Kossuth volt. Amikor 1848 elején a „népek tavasza” Magyarországon is
ván), a centralisták (Eötvös József), de ott
új helyzetet teremtett, kétség sem férhevoltak a liberálisok radikális szárnyának
tett ahhoz, hogy gróf Batthyány Lajos
reprezentánsai (Kossuth Lajos, Szemere
legyen a jelölt az első magyar felelős korBertalan) is.
mány elnöki posztjára.
Az első magyar miniszterelnök
A forradalmi Bécs hatalmas ovációval
jelentős szerepet játszott a jobbágyfogadta a magyar országgyűlés küldöttfelszabadítás megvalósításában. Majd
amikor a nemzetiségi mozgalmak egyre
ségét. (A Duna partján a bécsi felkelők
kezelhetetlenebbekké váltak, Batthyány
nevében az az Alexander Bach monkezdeményezte az önálló magyar hondott üdvözlő beszédet, akiről később a
védsereg létrehozását. Magyarország
magyar történelem egyik sötét korsza-

Gróf Batthyány Lajos
(Barabás Miklós festménye)
érdekeinek megvédése okán kemény vitákat folytatott akár az udvarral is. Ám
a monarchikus demokrácia platformján
állva, mindig a megegyezés lehetőségét
kereste az uralkodóval, akkor is,
amikor erre a másik oldalról már egyre
szembeötlőbben nem volt befogadókészség. A sokak szemében megalkuvónak
tűnő politikája miatt számos ellenséget
szerzett sajátjai körében is. Végül régi
harcostársa, Kossuth is elfordult tőle.
Amikor a király nem volt hajlandó szentesíteni az önálló magyar hadseregről és a
magyar pénzről rendelkező törvényeket,
s nem volt partner a nemzetiségi kérdés
megoldását sürgető tárgyalás megvalósulásában sem, Batthyány – közvetlenül
Jellacic támadását megelőzően – lemondott posztjáról. Ám István nádor nem
fogadta el a lemondását, szeptember
12-én új kormány létrehozásával bízta
meg. A második Batthyány-kormány
azonban ténylegesen sohasem alakult
meg. A kormányzati hatásköröket fokozatosan a Kossuth vezette Országos
Honvédelmi Bizottmány kapta meg az
országgyűléstől. Gróf Batthyány Lajos október 2-án véglegesen távozott a
miniszterelnöki posztról.
A horvátok támadását kivédő Magyarország ekkor már megállíthatatlanul
sodródott egy újabb, az osztrákokkal
megvívandó háború felé.
Pelle István
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Nemzeti ünnepünk március 15.
„Március tizenöt –
Ezer a gumibot.
Ezer a gumibot –
Március tizenöt...
Október is jövend:
Kettő is. Egyike
Öli a másikatIga már, nem Ige...
Március tizenötZászlódísz a város.
Világlik a sötét.
Sötétlik Világos.“
(Kiss Benedek: Sötétlik Világos)

Nemzeti ünnep és közösségi hisztéria

,,A politikai hisztéria kiindulópontja – ﬁgyelmeztet
Bibó István – mindig a közösségnek valamiféle megrázkódtató történelmi tapasztalata, éspedig nem akármiféle
megrázkódtatás, hanem olyan, melyről a közösség tagjai
úgy érzik, hogy annak elviselése és a belőlük származó
problémák megoldása a közösség erejét meghaladja.“

Mi a mi bajunk? Miért kell bármi áron megcsúfolni
ünnepeinket, október 23-at, március 15-ét? Honnan ez
a fenekedett hisztérikusság, amely ordítani, köpni, rúgni
késztet munkanélküli ﬁatalt, hatgyermekes családapát és
rendőrt egyaránt? Higgyünk-e Bibónak, a nemzet lelkiismeretének - aki már régebben is a nemzet lelkiismerete
volt, de ma még inkább a higgadtsága, bölcsessége, józansága által -, higgyük-e hát, hogy társadalmi hisztériáink
oka a megemésztetlen múlt?
De melyik az a bizonyos megemésztetlen dátum:
2004? 1989? 1968? 1956? 1945? 1919? 1867? Lehet, tényleg 1848 tiszta tavaszáig kell hátrálnunk. Ennek nincsenek
már köztünk vesztesei és diadalittas nyerészei (voltak
ilyenek!), melynek már nincsenek köztünk élő hősei és
árulói (mert ilyenek is voltak!). 1848 márciusa lehetne a
tabula rasa, a történelmi tiszta lap. Lehetne a képletes hidak két végében gyülekező, egymás elé siető s középen
találkozó tömegek közös dátuma. Lehetne, mert március

15-ben benne virít nemcsak a magyar kikelet, hanem a
nagy francia forradalom teljes emberiségre kisugárzó
naiv tisztasága, lelkesedése, idealizmusa.

Ezen a március 15-én illúziófosztottan, kiábrándultan állunk és sóhajtunk. Hol vagy, Széchenyi István? Hol
van az imádságos hittel nemzetet építő áldozatkészséged?
Hol vagy, Kossuth Lajos, hol van tiszta szónoki szavad,
feddő tekinteted, fél világot előtted meghajolni késztető
tekintélyed? Hol vagytok, Klapka György és Türr István, hol van a bukott haza után Itália szabadságáért harcoló karotok-kardotok? Hol vagy, első magyar miniszterelnök, gróf Batthyányi Lajos? Hol van a te politikusi
méltóságod, torkolattüzet százezerszer túlélő hazaszolgálatod, hol van utolérhetetlen államférﬁúi tekintélyed?
Hahó, közeli–távoli utódok! Ki az közületek, csak egy is,
aki méltó volna megoldani e szellemóriások saruszíját?
Március 15-én nevetni és sírni akarunk! Jogunk van
hozzá, hogy a világmegváltó naiv ifjak: a Petőﬁ Sándorok
és Jókai Mórok szívünkben hordott szent kultusza nevetésre vagy sírásra mozdítsa a szánkat. Jogunk van hozzá,
hogy 1848. március 15. évről évre fölemelje a szívünket!
Jogunk van hozzá, hogy elszoruljon a torkunk! Talán így
és ezért kellene társadalmi hisztériáink kúráját 1848-cal
kellenek kezdenünk.
Vajda Barnabás
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Pék Éva: Emlékezés

Közeledik a pedagógusnap, amely nem piros betűs ünnep a naptárban, pedig annak kéne lennie. Hogy
miért, azt az olvasókra bízom, ők aztán igazán tudják, hisz ők is ezt a gyönyörű hivatást válaszották, ők is
pedagógusok.
A pedagóguspályát választotta édesapám is, aki 30 éve halt meg, de szelleme itt él volt tanítványai körében,
így történetesen bennem is, mert megadatott nekem –talán a sors akarta így – hogy tanítványa lehettem,
sőt, a kötelező pedagógiai gyakorlatot is nála végeztem. Korán elment. Rengeteg megválaszolatlan kérdést
hagyott bennem, amelyek némelyike örökre kérdés marad, máskor váratlanul bukkanok rá a válaszra, mint
a közelmúltban is, egy ﬁók mélyén, ahol őt kerestem, s választ a kérdéseimre.
Íme, közreadom, tanulságul, hogy élte meg édesapám pedagógiai pályájának újrakezdését abban a mátyusföldi kisfaluban, ahol én két évtized után az örökébe léphettem.

Pék Lajos (1912-1976)

Az újrakezdés első élményei

Diplomával a kezemben kétkezi munkásként dolgoztam,
amikor váratlanul ért a hívó szó: álljak be újra azok soraiba,
akik a művelődés szentélyében, az iskolában nevelik majd a
jövendő csemetéit. A Megbízotti Hivatal sorai újra felrázták
bennem a pedagógust. Nem sokáig latolgattam. Aki egyszer
elszánja magát valamire, ne sokat tétovázzon! Szolgálatra
jelentkeztem. Így kerültem T. falucskába. Igazgatóm – *zippszer1 volt – szeretettel fogadott. Másnap, sok évi távollét után,
újra nebulóim elé állhattam.

A napfény tavaszi sugarait öntötte a sarjadó földre. A
levegő tele volt madárhanggal. Fütyült a hajnalmadár és a
csuszka, ciákoltak az erdei pintyek, cinkesereg csevegett, locsogtak a süvöltők, és valahonnan a kastély fái közül átható
kacarászás is hallatszott, mely egészen emberi nevetésnek tűnt,
és csak a jófülűek érezhették meg, hogy egy szajkó utánozta
az emberi nevetést. S a kis ugri-bugrik éneke betöltötte az én
lelkemet is. Újra a kacagó, nevető, immár szabad gyereksereg
között lehettem. A költő szavai jutottak eszembe:
Ha örömöm van, úgy szeretném kitárni más előtt magam,
és ráfonódni mint a repkény a szárra, mely virágtalan.
Amikor az iskola kopott lépcsőin felfelé botorkáltam, már
kialakult bennem hivatásom krédója: mindig mindenütt ember
lenni és emberré nevelni azokat, kiknek a kezét most fogom
meg. Ezt a hitvallást a családi otthon melegéből, munkásapám
szájából loptam el régen. Az előbbi madárcsivitelést most a
kis embersereg locsogása váltotta fel. Meredt szemek, kíváncsi
pupillák meredtek rám: ki ez, milyen lesz, ez az új tanító…?
S a legközelebb merészkedő, kíváncsiskodó fekete kóchajat
megsimogatva vonultam a tantestületi szobába. Bemutatkozás,
ismerkedés… és irány az osztály.
De ott… Egyszerre úgy éreztem magam, mintha üvegtoronyban lennék, hol minden átlátszó, tiszta, kristályos.
Itt minden tiszta volt, de mégis oly rejtelmes. Megszállt az
ihlet, a tárgytalan rajongás, eszményi ide-odalengés, egy szív
habozása. Gondolataim lassan alakultak, a már összeszedettek
is ködfátyollá váltak, lelkemet valami úgy ülte meg, mint a jégkristály. Mintha láthatatlan zenekar a lélek harmóniájáról, a
forró jóságról zengett volna csodás szellemzenét. Amikor az
igazgatóm felém fordult, gondjaimra bízta az emberpalántákat, azt hiszem sokáig hangtalanul meredve állottam előttük.

Első szavaim a hála szavai voltak, hisz újra taníthattam.
S mindezt anyanyelvemen.
A történelem vérzivataros évfordulói jutottak eszembe.
Okfejtésem valahogy ilyen volt: ha nem lett volna 1514, nem
következett volna 1526 Mohácsa,… Ha nem lett volna 1948,
nyelvünk rokkantként az utcán bandukolt volna és soha nem
léphetett volna a pódiumok elé.
Nem vádaskodtam, mert tudtam, hogy minden baj
tévedésből ered. Aki a célt akarja, annak az eszközöket is
melengető szívvel akarnia kell, mert mindenkor csak annyit kapunk, amennyit adunk. Az emlékezés szavai lassan feloldották
bennem az idegfeszültséget. Kitárult szívem-lelkem. Éreztem,
hogy egy felnőtt férﬁ attól lesz érettebb, ha elfelejti gyermekkorát. S a prolinegyedet, a pozsonyi külvárost, az ifjúságom
dallá tömörülő rongyait, életkedvvé lett ihletét kezdtem
érezni, majd szórni az éhes gyermeklelkek felé. Hallgatták, és
bensőmben újra érezni kezdtem valami különös melegséget.
Beszéltem. A szófolyam elárasztotta a termet. Szavaimban
éreztem, hogy az előbbi zsarátnok lánggá erősödik, a gyerekszeretet izzó erejévé. A távlatokat vázoltam, ámbár tudtam,
hogy a gyermekeknek nincs naptáruk. A gyermek nem években, hónapokban, mégcsak nem is napokban számol, hanem
az ő különös álomtörvénye szerint, melyek néha a múltat is
összekeverik egy jövőbeli eseménnyel, a valót a valótlannal, a
képzeletet az elképzelhetetlennel. A múlt fényesítései és a virgács helyett a szívemet ígértem cserébe. A lelkek szeizmográfjai megmozdultak, jelezték, hogy mindketten – a padban ülők
is, én is – jó irányban indultunk el.
Még szívem rejtett zugait a régi iskola levegője töltötte
be, de már valahogy úgy voltam, mint Aldous Huxley egyik
regényhőse, aki elhagyja Angliát, s Amerika vad vidékére
megy, „forradalmi tanácsadónak”, nem azért, mintha már érett
forradalmár lenne, hanem az elüldözés elviselhetetlen unalma
elől az aktivitásba menekült, miként Gauguin önmaga elől Tahitiben sem talált menekvést. Menekültem a jelenbe, bár még
éreztem, hogy a múlt erősebb a jelen érdekeinél, hogy valamihez ragaszkodni nem hasznos, de lelki szükséglet. Éreztem,
hogy a szív észt ad, de az ész nem ad szívet, mert a dolgok
szépsége a szeretetben rejlik.
Megj. *cipszer – szepességi német származású
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Pedagógus leszek

Mielőtt elgondolkodtunk azon, miért is szeretnénk –
avagy nem szeretnénk pedagógusok lenni, át kellett rágnunk
magunkat azon az egyszerű, ám nagyon is fontos dolgon,
hogy mi is egy pedagógus tulajdonképpeni szerepe a mai
társadalomban.
A régmúlt didaktikai fogásaival ellentétben egy mai, modern tanárnak több szempontot is ﬁgyelembe kéne vennie az
oktatás hogyanjában és miértjében. Elvégre az iskola falain
belül nem csak a tananyagot kéne magunkévá tennünk, hanem
a kommunikációs készségeink fejlesztésén kivül meg kell tanulnunk szocializálódnunk is. Igy hát a tanár elsődleges célja
az lenne, hogy tudatositsa diákjaival: az iskola – mint intézmény – nem kínzó, szürke és arc nélküli létesítmény, hanem
egy hely, ahol együtt és közös erővel igyekszik tanár és diák
felszínre hozni a rejtett tudásszomjat, és ezáltal felszabadultabban nyitni a tudományok felé.
Az alap- és középfokú oktatásban az alapprobléma mibenléte javarészt a kiöregedett módszerek használatában rejlik.
Gondolunk itt pl. a szankciókra, amelyek megnyilvánulásai
gyakran ﬁzikai formát öltenek. További problémákat jelentenek a szocializmusból ránk maradt tankönyvek, amelyek tele
vannak nem megfelelő szakterminológiával, tárgyi tévedésekkel, nem beszélve arról, hogy több tíz éve nem frissültek a bennük leírt információk. Személyemet nagyon zavarta, amikor
az irodalomkönyvünknek Fábry Zoltánnál, Duba Gyulánál vége lett. Ez azt a látszatot keltette, mintha egyszerűen
meghalt volna a felvidéki magyar irodalom a nyolcvanas években. De ugyanígy vagyunk a különböző természettudományi
tankönyvekkel (pl kémia, biológia), vagy az idegen nyelvek
oktatásáról szóló „szkriptumokkal”. Egyre több helyen
tesznek ez ellen, fokozatosan lecserélve a segédeszközöket, de
még mindig sok iskolában tanulnak a diákok több tíz éves oktatási anyagból. Reformokra tehát nemcsak a politikában és a
közéletben, hanem az oktatásügyben is égető szükség van.
Az újításokat ne a minisztériumtól várjuk, hanem igyekezzünk magunk megtalálni a megfelelő frissítésekhez vezető
utat. A pedagógusok új generációja arról legyen híres, amit
tett, ne pedig arról, ami tenni akart. Ezzel újra lehetne építeni
a tanári reputációt, elvonatkoztatva az ölbetett kézzel ácsingózó, egy helyben toporgó, tehetetlen tanároktól és metódusaiktól. De hogy várjunk el „világmegváltó” terveket olyan
előadóktól, akik könyvből tanitanak? Volt oktatóim közül
sokan praktizálták azt, hogy a könyvből az anyagot csupán
felolvasták, annyiban módositva a szöveget, hogy kihagyták
belőle a kötőszókat. És ilyen egyének merik tanárnak mondani magukat?
Ha valaki vörösdiplomával végez, még nem feltétlenül
jelenti azt, hogy jól képzett szakember. A tanár megitélésénél szemügyre kell vennünk az előadásmódot, a hozzáállást,
a tanítási készségét, valamint a diákokkal való konzultációt
(a tanitási órákon kivül is).
Úgy érzem, valóban érdemes elgondolkodnia mindezen
egy leendő pedagógusnak. Véleményem szerint a jövő generáció tanárainak – a hivatali posztjukat tekintendő – nem úgy
kéne felfogniuk a tanárságot, mint hivatást, hanem mint életformát.
-css-

Próbálom megmagyarázni magamnak a fenti írás
hangvételét, s minduntalan arra gondolok, hogy vajon
nem mulasztottunk-e el valamit tanítványainkkal szemben? Vajon megtanítottuk-e őket az értékítéletek helyes
megalkotására, a vélemény objektív megfogalmazására?
Miért hagytuk, hogy csak úgy – társadalmunkban már-már
természetesnek ható módon – foghegyről acsarkodjanak?
Miért nem tanítottuk meg őket, arra, hogy véleményükkel
vállalják nevüket, arcukat?! Magyarázom a bizonyítványt:
én is névtelen voltam, amikor diákszerkesztő által kértem
az írást, tehát csak azt kaptam vissza. Vagy így bukott ki
az ünnepi felhangoktól mentes őszinte vélemény? Óhatatlanul tolakszik a kérdés: vajon mennyi volt a leendő kolléga
részéről az a „hozzáadott érték” tanulmányai során, amely
átlendítette egy-egy gyengébben felkészült tanára hiányosságain? Vagy egykori és mai tanárait okolja azért, mert
tanulmányai során nagyobbak voltak az elvárásai, mint a
tettei? Lám, egy udvariatlan hangvétel sok mindenre enged
következteni! S ha névtelennek tűnt kérésem, az alábbi
válaszom névvel vállalom, abban a reményben, hogy tanárnak és tanítványnak, pedagógusoknak és leendő pedagógusoknak is lesz hozzáfűzni valójuk.

Kedves -css-!
Köszönöm szépen a cikket. Rendhagyó pedagógusnapi
gondolatok, de van bennük igazság. Kár, hogy véleményéhez
nem vállalta a nevét. Talán azért, mert maga is érezte, hogy
írása nem mentes az indulatoktól sem? - Igen, „nem csak a tananyagot kéne magunkévá tennünk, hanem a kommunikációs
készségeink fejlesztésén kivül meg kell tanulnunk szocializálódnunk is“ (kiemelés Sz. M.). Valóban, a szocializációt és a
kommunikációt – sic! főleg a vitakultúrát – még tanulnunk kell.
Milyen kár, hogy a cikkben megfogalmazott gondolatok nem
kulturáltabban, udvarisabban fogalmazódtak meg. (Mert ez így
nem mutat kommunikációra való hajlamot.) Akkor nemcsak
vádak, elmarasztalások lennének benne – nagy általánosságban
– mintha minden tanár csakis vagy gazember, vagy totálisan
műveletlen volna –, hanem a szerző előremutató megoldási javaslata is, amelyben felvázolná a saját pedagógiai elképzeléseit.
Ez így ugyanis általános vádaskodás és csupa feltételes mód.
– De az élet nem feltételes mód, hanem kőkemény valóság,
amelyet szemlélhetünk közömbösen, esetleg passzív rezisztenciával, vagy változtatni akarunk, de jaj annak a (leendő) pedagógusnak, aki indulatokkal, arcát nem vállalva vádol, így készül a
pedagógia megreformálására, jobbítására(?!), változtatásra.
Az újságot – a Pedagógusfórumot – amelyben a cikk
megjelenik, ﬁzikailag nem tudom biztosra ígérni, de az interneten rendszeresen olvasható a Pedagógusfórum elektronikus
változata. Szomorú lenne számomra, ha kiderülne, hogy leendő
pedagógusok a honlapot sem ismerik. Íme a cím: www.szmpsz.
sk Ez a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének honlapja. Remélem, hogy talál rajta olvasásra érdemes, az Ön számára
is értékes információkat, írásokat. Remélem azt is, hogy lesz
alkalmunk személyesen is felvenni a kapcsolatot. Érdekelne a
személye. Ám ha csak írásainkban találkozunk, a további vitának állok elébe.
Szivélyes üdvözlettel:
Szanyi Mária
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Gondolatok a húsvét megünnepléséről
,, Az újjászülető természet hirdeti, Krisztussal visszatér mindenbe az élet. S a győzdelmes Krisztust, az alkotót, zöld erdők,
ligetek s virágok ünneplik.” Minden tavasszal elcsodálkozunk
a természet újjászületésén. Micsoda erők rejlenek a természetben, az atommag mélyén, a téli álmukat alvó fákban, növényekben. Húsvét ünnepén azt a Teremtő Erőt, Életadó Forrást ünnepeljük, aki szeretetében mindent alkotott. Nem valami ez,
hanem valaki, a Szentháromság egy Isten.
A húsvéti ünnepek alkalmat kínálnak, hogy beavatást nyerjünk a húsvéti titokba. Ez főleg a liturgia által történik, de a népi
vallásosság alkalmai is hozzájárulnak.
A liturgia a keresztény egyház szabályozott nyilvános istentisztelete, amelyet a hitigazságok határoznak meg. Az üdvösség
története az ószövetségi választott nép, Izrael népének történetében bontakozik ki, s keresztény felfogásban Jézus Krisztus
életében teljesedik be. Az üdvösség története szempontjából
a Krisztus-eseményből rendkívül fontos a megtestesülés titka,
amelyet a karácsonyi ünnepkör jelenít meg, az üdvösség műve
pedig a húsvéti misztikumban teljesedik be.
A húsvéti misztériumot a nagyhét eseményeiben Virágvasárnaptól Húsvétvasárnapig, vagyis hozsannától allelujáig, valamint a Húsvéttól Pünkösdig tartó ünnepi időszakban jeleníti
meg a liturgia.
A népi vallásosság a liturgiától különbözően a Krisztus esemény egy-egy mozzanatát emeli ki csupán, s azt teszi
imádságainak, énekeinek, szertartásainak tárgyává. A történelem folyamán a népi vallásosságnak rendkívül gazdag formái
alakultak ki, ezek egy része babonás-pogány elemekkel is keveredhet, más része rendkívül egyházias.
A liturgia és a népi vallásosság nem állnak ellentétben
egymással. Mind a liturgia, mind a népi vallásosság gyakor-

latai fokozatos beavatást igényelnek. Nagyon szerencsés,
ha ez a beavatás már gyermekkorban, a családi közösségben
elkezdődhet. Az együttünneplés százszor jobban a szívbe vésheti a hittitkokat, mint akár egy iskolai hittanóra. A liturgiába
és a népi vallásosságba való beavatás tehát egy folyamat, melynek részét képezi a szakrális szövegekkel a liturgia drámájában
való találkozás. A szakrális szövegeket a szent jelek egészítik
ki, amelyet a közösség szemlél, amelyeket maga a közösség,
esetleg annak egy kisebb csoportja is létrehozhat.
A passió – Jézus szenvedéstörténetének szerepekre osztott
eléneklése – szintén a nagyhét fontos eseményei közé tartozik,
csakúgy, mint a húsvéti gyertya, és a gyertyafényes templomban elénekelt örömének. A népi vallásosság gyakorlatai közül a
teljesség igénye nélkül, megemlíthető a még a nagycsütörtökesti virrasztás Jézussal az olajfák hegyén, és ne feledkezzünk
el a különféle Mária-siralmakról, Jézus sírjának őrzéséről és a
Jézus-keresés szokásáról.
Hogy ezek a dolgok ne a liturgiai és szakrális néprajzi szakkönyvek múltra vonatkozó adatai legyenek csupán, hanem
életet, jelent és jövőt formáló a valóságok, engedjük, hogy megérintsen minket a húsvéti misztérium. Igyekezzünk személyesen átélni annak a keresztény közösségnek a rítusa szerint, ahova beavatást nyertünk, legyünk akár katolikus, protestáns vagy
ortodox keresztény rítushoz tartozók. Vegyük ajkunkra a rítus
szövegeit, nyissuk ki érzékszerveinket, szemünket, fülünket,
avassuk be testünket. Gondolatainkat tápláljuk a rítus jeleiből.
Teremtsük meg a rítus átéléséhez szükséges időt, a csendet, a
megfelelő légkört. Figyeljünk oda a természet tavaszi ébredésére, hiszen az is hirdeti, hogy ,,Krisztussal visszatér mindenbe
az élet.”
Józsa Attila

Munkácsy Mihály: Ecce Homo! (Íme az ember)

Dokumentumaink
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Az SZMPSZ Országos Választmánya
2007. február 24-én Rimaszombatban tartott ülésének határozatai

I. Az OV tudomásul veszi :
1. Szetyinszky Veronika tájékoztatóját az OV legutóbbi, Füleken
tartott ülésén elfogadott határozatainak teljesítéséról, és megállapítja, hogy az elfogadott határozatok közül két feladat nincs
teljesítve.
2. Pelle István alelnök tájékoztatóját az SzMPSz alapszervezeteivel, tagállományával kapcsolatos statisztikai és szervezési mutatókról.
3. Búcsi Terézia tájékoztatóját az ellenőrző bizottságnak a költségvetésre irányuló ellenőrző tevékenységéről.
4. Lendvay Tibornak, az SzMPSz Lévai TV elnökének levelét,
melyben lemond a Szövetségben betöltött valamennyi
tisztségéről, valamint Szpisák Veronika lemondását az SzMPSz
Kassai TV elnöki tisztségéről.
5. Pék László elnök tájékoztatóját a Pázmány Péter Alapítvány
2006/2007-es tanévre vonatkozó pályázatának kiírásáról.
II. Az OV jóváhagyja :
1. Jókai Tibor beszámolóját a Szövetség 2006-os költségvetésének teljesítéséről.
2. Pék László elnök beszámolóját és az alelnökök kiegészítő
tájékoztatóját a Szövetség 2006-os munkatervének teljesítéséről.
3. A TV-ok elnökeinek tájékoztatóit a 2006 őszén saját hatáskörükben megvalósított programokról.
4. Szakmai megjegyzésekkel és kiegészítésekkel az SzMPSz
2007-es munkatervét.
5. A javasolt módosítások ﬁgyelembe vételével az SzMPSz
2007-es költségvetési, pályázati és gazdálkodási tervét.
6. Ádám Zita alelnök tájékoztatója alapján az SzMPSz XIII.
Rozsnyói Országos Találkozójának programtervezetét és
megvalósításának ütemtervét – a vitában elhangzott módosítások
ﬁgyelembevételével.
III. Az OV feladatul adja:
1. Az OV ismételten feladatul adja Szuperák Mária alelnöknek,
hogy a módosított időpontig – 2007. március 15-éig teljesítse az
OV által rábízott két feladatot:
a) értesítse a közép- és kelet – szlovákiai TV-ok elnökeit a
központ által számukra biztosított számítógépek átvételének
időpontjáról,
b) levélben értesítse azokat a pedagógusokat, akik jelentkeztek a 2006-os magyarországi továbbképzésre, de azon nem
vettek részt, hogy a Szövetség az elkövetkező két évben nem
támogatja esetleges érdeklődésüket a külföldön szervezendő
szakmai továbbképzés iránt.
2. A Szövetség elnökének, alelnökeinek és Központi Irodájának,
hogy az OV-üléseinek koncepcionális kérdéseket taglaló programpontjainak rövid írásbeli összefoglalását legalább 2-3 nappal
az OV ülése előtt juttassák el az OV tagjaihoz.
3. A Lévai és a Kassai TV-nak, hogy legközelebbi ülésükön,
de legkésőbb 2007. március 31-ig a rendes közgyűlésig terjedő
időszakra bízzák meg az egyik alelnököt, hogy ügyvezető elnökként irányítsa a TV munkáját.
4. Ádám Zitának, hogy az egyes diák- és tanulmányi versenyek
szervezőitől, 2007. március 31-ig kérje be az általuk szervezett
verseny tartalmi és anyagi biztosításának a tervezetét.
5. A Szövetség Központi Irodájának, hogy a további szükséges
információkkal egészítse ki a médiákban megjelentett tájékozta-

Az OV ülése Rimaszombatban
tást a magyarországi elismert szakmai továbbképzésekről.
6. A TV elnökeinek, hogy március végéig hívják össze a TV ülését, ezt megelőzően biztosítsák az alapszervezetek tagsági ülésének összehívását és a 2007-es évre esedékes tagdíjak rendezését.
7. Az Intézményvezetők Országos Társulása elnökének, kérje fel
az iskolák igazgatóit, hogy a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége alapszervezetivel tárgyalják meg a PPA új kiírásának kritériumait, és közös állásfoglalásukat juttassák el a PPA kuratóriumához és az SzMPSz Központi Irodájához.
8. Pék Lászlónak, Fibi Sándornak, Ádám Zitának és Gúgh Bélának, hogy február 28-áig dolgozzák ki és jelentessék meg az Új
Szóban az SzMPSz OV-nak állásfoglalását a PPA 2006/2007-es
tanévre kiírt pályázatával kapcsolatban.
9. Hajtman Bélának, hogy február végéig dolgozzon ki és jelentessen meg az Új Szóban egy vitaindító írást a PPA kiírásával
kapcsolatban.
10. A TV-ok elnökeinek, hogy február végéig zárják le könyvelésileg a 2006-os gazdasági évet. A hatályos törvényekből adódóan
a TV-oknak a 2007-es gazdasági évben alkalmazniuk kell a
könyvelési tevékenységben életbe léptetett változásokat. A TV
elnökeit és pénztárosait ezen feladat sikeres teljesítésére a SzMPSz Központi Irodája 2007 áprilisában készíti fel szakmailag.
11. Hecht Annának és Fibi Sándornak, hogy március végéig
írásban tájékoztassák az MKP parlamenti képviselőit mindazon
szakmai kérdésekről és problémákról, amelyek nehezítik a magyar tanítási nyelvű iskolák esélyegyenlőségének biztosítását és
az anyanyelven történő ismeretszerzést.
IV. Az OV felkéri
A Szövetség elnökét, hogy hívja össze 2007. március 9-ig a Pedagógusfórum szerkesztését előkészítő bizottságot Szanyi Mária,
Pelle István, Ádám Zita, Hrbácsek Magda és Hajtman Béla személyében. Javaslatuk alapján az OV elnöksége 2007 márciusában
nevezi ki a lap szerkesztőbizottságának tagjait.
V. Az OV elfogadta
Lendvay Tibor lemondását a Pedagógusfórum főszerkesztői
posztjáról, illetve a Szövetség országos vezetésében vállalt
tisztségeiről és titkos szavazással Fibi Sándort választotta a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatótanácsának tagjává.
Rimaszombat 2007. február 24.
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Galántán ülésezett az SZMPSZ Országos Elnöksége

Középpontban a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj
és a Pedagógusfórum kérdése

Március 9-én tartotta soros ülését a Szövetség országos
elnöksége. A tanácskozás legfontosabb pontja a Felvidéki
Magyar Pedagógus Díj odaítélésének megbeszélése volt. Az
elnökség többségi szavazással úgy döntött, hogy idén két díjat oszt ki. A testület titkos szavazással döntött a kérdésben.
A díjazottak kilétére a nyilvánosság március 24-én Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIII. Országos Találkozóján kap választ.
Az elnökségi ülés másik fontos pontja a a Pedagógusfórum
című lap szerkesztésének kérdése volt. 2007. március 1-jével
Lendvay Tibor főszerkesztő lemondott posztjáról. Az országos elnökség úgy határozott, hogy ez év júniusáig a lapot a
Hajtman Béla, Hrbácsek Magdolna, Ádám Zita, Szanyi Mária,
Pelle István összetételű ideiglenes szerkesztőbizottság állítja
össze. Ugyanakkor az SZMPSZ május folyamán pályázatot
ír ki a Pedagógusfórum főszerkesztői posztjára. A Szövetség

lapja szeptembertől már remélhetőleg az új főszerkesztő irányításával jelenik meg.
A SZMPSZ szűkebb vezetése megvitatta még a Pázmány
Péter Alapítvány pályázati kiírása kapcsán kialakult helyzetet
is. A továbbiakban feladatul adta Szuperák Mária elnökségi
tagnak, hogy a Királyhelmecen található, a Szövetség tulajdonát képező nyolc számítógépet ossza szét az alábbi területi
választmányok között: Losonc (1 gép), Rimaszombat (1 gép),
Nagyrőce (1 gép), Rozsnyó (1 gép), Kassa (1 gép), Nagykapos
(1 gép), Királyhelmec (2 gép).
Az elnökség döntött arról is, hogy április folyamán három
később meghatározott helyszínen tanácskozást szervez a területi választmányok elnökei és pénztárosai részvételével, ahol az
új gazdasági szabályozással kapcsolatos útmutatás lesz napirenden.
(pelle)

Együtt ünnepeltünk

2007. március 15-e a nemeskajali
gyerekek életében igazi piros betűs ünnep volt. A szokványos megemlékezésen
kívül egy„ajándék” is várta őket: iskolánkba magyarországi vendégek érkeztek. A Nemeskajali MTNy AI néhány
héttel ezelőtt baráti kapcsolatba került
a Gyömrői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolával, melynek diákjai a helyi
gimnazistákkal és néhány pedagógussal
együtt a magyarok nemzeti ünnepén
Galántára látogattak, és kisiskolánkat
is útba ejtették.
A gyerekek reggel óta lázban voltak,
nagyon várták a vendégeket. Amikor iskolánk előtt leparkolt az autóbusz, üdvrivalgásban törtek ki. A nagyobb diákok láttán

... és a diákok

A gyömrõi pedagógusok...
kissé megilletődtek, de aztán jól elszórakoztak. A két igazgatónő rövid beszéde

után közös ünnepi műsort láthattunk – a
kicsik verssel, dallal, tánccal köszöntötték az ünnepet, majd a gimnazisták verses
összeállítását hallgathattuk meg. Ezután
közös éneklés következett. A műsort
követően Tóth Gizella, a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola igazgatónője
átadta az ajándékokat és a gyerekeknek
szánt könyveket, foglalkoztatókat, majd
mi is megajándékoztuk őket. Az épület
megtekintése után kötetlen beszélgetés
közben a gyerekek feloldódtak, s jól elbeszélgettek, Sajnos, ez a pár óra gyorsan
elröpült, s elérkezett a búcsú pillanata. A
vendégek még koszorúkat helyeztek el a
helyi kopjafakertben, majd Galántára indultak Kodály Zoltán nyomában.
Reméljük, ezt a találkozást továbbiak
követik, s egyszer mi is eleget tehetünk a
gyömrőiek meghívásának.
Futó Mária

Állásfoglalás
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Tisztelt Szülők, Pedagógusok!

A Pázmány Péter Alapítvány Kuratóriumának alulírott tagjai tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pázmány Péter Alapítvány 2007. évi pályázati kiírásával, mely az eddigi pályázati kiírások radikális módosításával született és a gyermekközpontúság szlogenjével próbálja igazolni kiötlőinek szándékát, nem értünk egyet.
A döntési folyamat során határozottan kifejeztük ezzel kapcsolatos ellenvéleményünket. Sajnos a kuratórium képviseleti szerkezetének módosulása nyomán nem állt módunkban befolyásolni a kiírás megváltoztatását.
Gúgh Béla, Pék László, Szigeti László, Tomolya Róbert kuratóriumi tagok

Szülő és iskola – „Oktatási-nevelési támogatás” vagy valami egészen más...

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmányának állásfoglalása a Pázmány Péter Alapítvány 2006/2007-es pályázatának kiírásához

A Pázmány Péter Alapítvány (PPA) honlapján 2007.
február 15-én jelent meg és jutott el azóta iskoláinkba a „Szülő
és iskola 2006/2007’’ pályázati felhívás, melynek előszavában
az Alapítvány kuratóriuma az előző évek bevált gyakorlatával
összhangban oktatási és kulturális támogatás elnyerését teszi
lehetővé a pályázó jogi és természetes személyek részére. A
preambulum külön hangsúlyt helyez arra a tényre, mely szerint „a Szlovák Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság
Kormánya közötti, a nemzeti kisebbségek kölcsönös oktatási
és kulturális támogatásáról szóló megállapodás értelmében a
Magyar Köztársaság Kormánya” (idézet a Pályázati felhívásból) nyújtja ezt a támogatást a sikeresen pályázók részére.
Az iskola - mely értelmezhető az iskola nevelőtestületének,
szülői szövetségének és a diákok közösségének egységeként
- nemcsak a pályázat megnevezésében, hanem a támogatás
céljának és jogcímének kifejtésében is kiemelt hangsúlyt kap,
mely szerint a támogatás fő célja: „A Szlovák Köztársaság
területén magyar nyelven, a magyar kultúra vagy a magyar
nyelv tárgyában oktatást biztosítő művelődési és közoktatási
intézményekben folyó oktató és nevelési folyamat támogatása.” (Idézet a Pályázati felhívásból.)
Tekintettel arra, hogy ez a pályázat a két ország kormánya
által néhány éve elfogadott megállapodás eredménye, tehát két
kormány egyezett meg a támogatás céljában és jogcímében
is – amire az említett preambulum egyértelműen hivatkozik
- a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Országos
Választmányának tagjai számára érthetetlen, hogy az Alapítvány kuratóriuma a Pályázati felhívás 2. pontjában (A támogatás felhasználási területei), valamint a pályázathoz mellékelt
Kitöltési útmutató III/2-es pontjában (milyen célokat támogat
a PPA, illetve mi nem támogatható a pályázaton elnyert anyagi
támogatásból) teljesen egyoldalúan, az eddigi gyakorlatot felrúgva kizárja az iskolában folyó oktatási és nevelési folyamat
támogatásának a lehetőségét.
A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége alapszervezetei
számára ellentmondást nem tűrő stílusban, taxatívan megtiltja az oktatás színvonalát emelő segédeszközök beszerzését,
letiltja az iskolai gyermek- és diákrendezvények anyagi támogatását, a tanulókat és szüleiket segítő úszótanfolyamok,
erdei iskolák anyagi támogatását, az iskolában működő szakkörök (báb, néptánc, karének stb.), szabadidős és napközi
foglalkozások segítését, a magyarországi baráti iskolákkal
való együttműködés (diákrendezvények, versenyek, tehetséggondozó programok) anyagi fedezetéhez való hozzájárulást,
az iskola diákkönyvtárának fejlesztését stb.. A szülői szövet-

ségek döntési jogát megszüntetve, törli a lehetőségét annak,
hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően a támogatási összeg
mértékének legfeljebb harmad részéig a fentebb megjelölt célokra is felhasználhatóvá váljék a támogatás. Teszi ezt minden
hatékonysági vizsgálat alátámasztása nélkül.
Ezzel szemben a kuratórium kiemelt fontosságúnak ítéli,
identitásmegőrző rangra emeli, részletes felsorolásban ajánlja a tornafelszerelés, váltópapucs, iskolaköpeny, munkaruha,
higiéniai eszközök vásárlását, sőt a végzős diákok bankettjének terembérletét és a terem díszítésével kapcsolatos kiadásokat is.

Az SzMPSz Országos Választmányának egyértelmű álláspontja, hogy a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriumának
2007 februárjában hozott döntése lényegében változtatta meg
a „Szülő és iskola” pályázat eddigi jellegét, célját és küldetését: oktatási – nevelési támogatás helyett szociális támogatásra redukálta a pályázatot. Tette ezt annak ellenére, hogy
az oktatás-nevelési támogatás megvalósulásának szlovákiai
tapasztalatait eddig pozitívan értékelte nemcsak a hazai és a
magyarországi közvélemény, de példaértékűnek tartották a
határon túli magyar közösségek is.
A mostani változtatás olyan nem várt negatív következményekkel is járhat, amelyekkel a döntés kigondolói bizonyára
nem számoltak:
megzavarhatja az iskola és a szülői szövetség eddigi, a
közös érdekre összpontosító célirányos együttműködését,
szegényíti a magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolák
oktatási és nevelési tevékenységének eddigi sokszínűségét és
gazdagságát,
megnehezíti az oktató és nevelő munka végzésének feltételeit, csökkenti hatékonyságát,
mindezek következtében kevésbé válhat vonzóvá a szülő
számára az identitástudatot őrző és fejlesztő, az anyanyelvet
ápoló egyetlen intézmény, a magyar tanítási nyelvű iskola.
Az SzMPSz Országos Választmánya elvárja az Alapítvány
kuratóriumától, hogy döntését módosítsa, bízzon a szülők és a
pedagógusok józan ítélőképességében, akik a helyi viszonyok
ismeretében képesek a reális szükségleteknek legmegfelelőbb
megoldásokat találni, fel tudják mérni, hogy az adott iskolában
mely részterületek igényelnek prioritást. Ennek értelmében
tegye lehetővé, hogy a Pázmány Péter Alapítvány pályázatából továbbra is lehessen támogatni mindazon tevékenységeket, amelyek révén minőségileg jobb és vonzóbb lesz a
magyar tanítási nyelvű iskola. Mert elsősorban ez a szlovákiai
magyarság valódi érdeke.
Rimaszombat, 2007. február 24.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Országos Választmánya
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Fejlesztő pedagógia

Folyamatban a digitális tananyagfejlesztés
Ahogy arról már a decemberi számban beszámoltunk,
az SZMPSZ megvalósításával a Humán Erőforrás Operációs
Program keretében folyik a „Digitális tananyagfejlesztés” . A
programot a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma
fogadta el, irányító szerve az SZK Munka-, Szociális- és Családügyi Minisztériuma.
A cél a műveltségi körök alapján olyan tananyagtartalmak
létrehozása, kidolgozása, melyek:
- az elavult tananyagrészek helyett kerülnek be az oktatási
folyamatba;
- a kezdeményezőkészséget, kreativitást előtérbe helyező
elemekre épülnek;
- lehetőséget teremtenek a diákok nagyobb mértékű bevonására a tanítási folyamatba;
- a helyi és a regionális értékek megjelenítését segítik az oktatás és a nevelés terén;
- elősegítik a hatékony információs technikák elterjedését a
tanítási órákon;

Mindent megbeszélünk
A program eredményeinek széleskörű propagálása segítheti az oktatás hatékonyságát, a diákok motivációját és olyan
szakmai műhelyek létrejöttét, melyek a tananyag folyamatos
megújításán fáradoznak. A program első fázisába azok a pedagógusok kapcsolódtak be, akik a tananyag újítását és digitalizálását végzik. A későbbi fázisban azok a tanítók és tanárok
is bekapcsolódnak a programba, akik érdeklődnek a megújított
tananyagok, valamint azok használatához szükséges pedagógiai
programok, módszerek alkalmazása iránt.
Jelenleg még az első fázisban járunk, folyik a tananyagok
készítése. Munkacsoportok jöttek létre, amelyek témakörök,
ill. tantárgyak szerint vállalták a tananyagrész megújítását. A
tananyagújítók tanórákra bontott témákat dolgoznak fel, melyeket szükség esetén informatikusok bevonásával digitális
formába öntenek. A kollégák a tananyag megújítása során a
Class server, a Lapoda informatikai fejlesztéseket alkalmazzák,
betekintést nyernek az Infovek és a Sulinet Digitális Tudásbázis programok fejlesztéseibe. A programot az internetes
kapcsolattartás eszközeivel valósítjuk meg. Az egymás közti
kommunikáció céljából technikai eszközöket bocsátottunk a
résztvevők részére.
Örvendetes tény, hogy számos olyan pedagógus vesz részt a
program megvalósításában, aki munkája során azon fáradozik,
hogy a száraz, unalmas tananyagátadás helyett olyan hatékony
módszereket tudjon alkalmazni, amelyek segítségével vonzóbbá
tegye a diákjai számára a tanulást. A tananyagújításban végzett

Készül a program
munkájával a pedagógus nemcsak másoknak nyújt segítséget és
ad ötleteket, hanem saját magát is képzi. Olyan tapasztalatokat
szerezhetnek a kollégák a program keretében, amelyek eddigi
törekvéseikben megerősítik, további munkájukban pedig segítik őket.
A résztvevők az ország valamennyi pontjáról valók, vannak köztük alsó és felső tagozatosok, középiskolai és egyetemi
tanárok egyaránt. A tantárgyak, ill. témakörök, amelyekben az
újítás folyik, nagyon szerteágazóak:
betűtanítás, olvasás és szövegértés; honismeret; néprajz; magyar irodalom, fogalmazás; képzőművészet; földrajz;
ﬁzika; kémia; történelem; magyar irodalom; szlovák nyelvtan;
matematika; multikulturális projekt; hitoktatás.
A tananyagújítók szakmai és módszertani segítséget kapnak munkájukhoz. A program keretében szervezett
továbbképzéseken, szakemberek irányítása mellett elsajátítják a
tananyag digitalizálásának néhány lehetséges módszerét.
A program keretében született eredmények szakmai kiadványok, CD-romok és digitális adathordozók formájában készülnek el, és jutnak el azokba az iskolákba, melyek
érdeklődést mutatnak a tananyagok alkalmazása iránt. Az
első bemutatkozás egy kiadvánnyal történik, amelyben a tananyagújítók röviden ismertetik a szakmai elképzeléseiket.
Bizonyára sok olyan kolléga van még, aki tananyagújítást
végez, de akit eddig még nem sikerült felkutatnunk. Ezért várjuk azoknak a pedagógusoknak a jelentkezését, akiknek már
vannak olyan tananyagai, amelyeket ebbe a programba bekapcsolhatunk. Jelentkezni e-mailben lehet a következő címen:
pek@szmpsz.sk
Szöveg és kép: Győző Andrea

Bemutatjuk a munkánkat
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XII. Komáromi Pedagógiai Napok

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya, Komáromi Regionális Pedagógiai Központja a Selye János Gimnázium és
a helyi alapiskolák szervezésében 2007. február 26. – március 2. között került sor
a XII. Komáromi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatra. Az ünnepélyes megnyitón megjelent Szigeti László parlamenti képviselő, Pék László az SZMPSZ elnöke, Albert Sándor a Selye János Egyetem rektora.
ezúttal a zenei nevelés, valamint a tánc és
Andruskó Imre megnyitója után
a mozgás szerepéről szóló előadásokat
Szigeti László hangsúlyozta, hogy a
iktattak a programba a szervezők. A zekomáromi szakmai rendezvénysorozat országos viszonylatban is az egyik
nepedagógusok egész napos mesterkurlegnívósabb szakmai rendezvénynek
zuson vettek részt.
számít, amelynek jelentőségét bizonyítja
A Nevelőnők Szakmai Társulása
az iránta minden évben megnyilvánuló
szervezésében valósult meg a tanulásnagy érdeklődés.
módszertani tréning, amelyet HéczA nyitóelőadást Vass Vilmos, a
né Tóth Mária, a mosonszentmiklósi
veszprémi Pannon Egyetem docense
Széchenyi István Általános Iskola
tartotta, aki a pedagógusmesterség
igazgatója tartott. A továbbképzés során
megújításának kérdéskörét taglalta. Az
a nevelőnők behatóbban megismerkedtek
előadás után Pék László az SZMPSZ ela tanulásmódszertan alapjaival és annak
munkaformáival.
nöke a Magyar Kultúra és Duna Mente
A Jókai Mór MTNY AI-ban már több
Múzeumában megnyitotta az „Irodaéve alkalmazzák az egésznapos iskolai
lom és képzőművészet gyerekszemmel”
programot. Az érdeklődő pedagógusok
című kiállítást, amely az SZMPSZ és a
betekintést kaptak e nem szokványos
Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
közös rendezvényeként jött létre.
tanítási folyamatba. Bemutató órákon,
Az öt nap során bemutatóórák
napköziotthonos foglakozásokon vettek
(szlovák, magyar, német, angol, matemarészt, majd az iskola pedagógusai megotika), egész napos tréningek (a tanulás
sztották tapasztalataikat a különböző rétanítása, a tudásszint felmérésének techgiókból érkezett pedagógusokkal. Ezen
nikai eszközei, élethosszig tartó tanulás,
a rendezvényen jelen volt a rozsnyói református alapiskola küldötsége is.
iskolaotthonos foglalkozás, egész napos
iskola), szakmai előadások (pl. szövegKlobusitzky György, a Budapesti
értés a különböző életkorokban, 1956
Rendőrtiszti Főiskola adjunktusa a nagy érdeklődés miatt két alkalommal
magyar szépirodalma, a szlovákiai magyar irodalom ismertsége egyetemi hallis - a drogmegelőzés fontosságáról targatók körében stb.) váltották egymást. A
tott előadást. Az előadó szerint „nincs
drogmegelőzés szerepéről, a drogozás és
meggyógyult kábítószeres, csak átmea kisebbségi lét összefüggéseiről, a ﬁanetileg tünetmentes“ Egyetlen „kiút“
talkorú bűnözésről és következményeiről,
a megelőzés lehet –többek között a gimaz agresszív magatartásról több neves
náziumban elhangzott előadások segítsémagyarországi és hazai szakember is
gével.
beszélt. Az óvodapedagógusok számára
Nagy érdeklődés mellett került sor

Vass Vilmos elõadása
Pomogáts Béla egyetemi tanár előadására,
aki az 1956 magyar szépirodalmáról
beszélt. Az 56-os történelmi események
hatással voltak a kortárs művészetekre,
igy az irodalomra is.
A komáromi
rendezvénysorozat
2007-re már kinőtte a járás határait.
Nagy számban vettek részt pedagógusok
más régiókból is , így az érsekújvári, dunaszerdahelyi, galántai, lévai sőt a pozsonyi régióból is. A szakmai hétnek közel
1 000 résztvevője volt.
Bízunk benne, bogy ezek az
előadások, tréningek tudnak majd erőt
adni, fogódzóként szolgálni, hogy segítségükkel az oktatásügy valódi átalakításához kezdhessünk.
Ha ezeket az újításokat a tanárok alkalmazzák munkájukban, biztosan érdekes, kreatív órákat tartanak.
/jt/

Tantárgyak közti kapcsolatok – szaknyelvi problémák

A XII. Komáromi Pedagógiai Napok záróelőadásaként
került sorra március 2-án, pénteken az Eötvös Utcai Alapiskolában Victor András: Tantárgyközti kapcsolatok – szaknyelvi problémák c. előadása.
A professzor úr szakavatottan világított rá az egyes tantárgyak közti szakkifejezések helyes szóhasználatára. Bevezetőjében utalt a hétköznapi életben használt kifejezések értelmére,
melyek a szaktantárgyakon belül pontosabb jelentést kapnak.
Az ilyen lehetőségek pl. a víz, a só stb. kémiaórán más jelentéssel bír, mint a háztartásban. Ha a hétköznapi szóhasználatban
a víz szó helyett tanítványaink a színtelen, szagtalan, íztelen
folyadék, ill. az oldat kifejezést használnák, egészen biztos különleges teremtményeknek hinnék őket. A tanár úr előadásában
ezért kiemelte, hogy tanítványainkkal fontos megértetni, hogy
az egyes tanórákon alkalmazott szakkifejezéseket hol és milyen értelemben kell használni, rá kell mutatni az egyes tantár-

gyak közti kapcsolatokra, szóhasználati lehetőségekre. Ennek
érdekében a jelen lévő kollégákat arra kérte, hogy soroljanak fel
olyan kifejezéseket, melyeket saját tantárgyaikon alkalmaznak,
de ezen kifejezések más tanórán már mást jelentenek. Így került
terítékre a ﬁzikaórán használt erő, a magyar nyelvtanórán elhangzó tárgy, ill. a történelemórán hallható forradalom kifejezés. A felsorolt szavakat amennyiben a diák összetévesztené
és más jelentésben használná, értelemzavarhoz vezetne. A professzor úr ezen állítását a hal úszik mondat példáján mutatta
be. Biológiaórán a hal úszik, de az úszik ige jelentése ﬁzikaórán
lebeg, azaz a hal lebeg biológiaórán már nem állna helyt.
Az előadásra szánt idő azonban nagyon gyorsan elszaladt, s
további kalandozásokra a kollégáknak saját tanóráik nyújtanak
lehetőséget.
Kovács Tünde
Eötvös Utcai Alapiskola Komárom
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Megvalósult szakmai programok a Galánta-Vágsellye régióban

Lassan természetessé válik, hogy az SZMPSZ szervezői
sokféle szakmai programot kínálnak egy-egy régió pedagógusainak, amelyekről rendre olvashatunk lapunk hasábjain.
A felkínált programok, amelyek egybecsengnek az egyes
területi választmányok (RPK-k) időszerű munkatervével,
egyben arra is engednek következtetni, melyik régióban milyen rendszerességű munka folyik, illetve, hogy az ott élő
pedagógustársadalom milyen érdeklődést mutat a felkínált
lehetőségek, vagy a kötelező munkán túlmutató önképzés
iránt.

Strédl Terézia előadása
A Galánta-Vágsellye régió pedagógusai kezdetektől fogva
élnek a felkínált lehetőségekkel, és annak ellenére, hogy itt sem
minden rendezvény jellemzője a telt ház, megállapíthatjuk,
hogy az évek folyamán kialakult egy olyan pedagóguscsapat,
amelynek már természetes igénye az új módszerek megismerése
és beépítése a mindennapok oktató-nevelő munkájába. A szakmai napok általában nem néhány nap, esetleg egy hét folyamán,
hanem az iskolai munka zavartalan működését (versenyek, iskolai ünnepek és programok, stb. időpontjait) és a pedagógusok
aktuális szakmai igényeit ﬁgyelembe véve szerveződnek.
Február 6-án a pedagógusok Strédl Teréziával találkoztak,
aki Az integrált tanulókkal való foglalkozás c. előadás keretében a pedagógia egyre sürgetőbb problémájának megoldási
lehetőségeivel ismertette meg a résztvevőket.
A téma időszerűségét és fontosságát mutatja, hogy ugyanebben a témakörben tartott előadást március elején Mészáros
Mária speciálpedagógus is, Módszertani útmutató az integrált
tanulókkal való foglalkozások során címmel.
Az idén útjára indult egy új kezdeményezés is: pedagógusklub szerveződik Galántán. Egyszer már volt szándék a
nyugdíjas pedagógusok klubjának létrehozására, de technikai okok miatt 2-3 találkozás után nem volt folytatás. Most a
PPA székházában, új körülmények között, talán sikerül a találkozásokat rendszeresíteni nemcsak nyugdíjas pedagógusok
részvételével. Legalábbis erre enged következtetni az első
klubest, amely február 13-án valósult meg. Ekkor Jakubecz
Márta felsőszeli magyar-szlovák szakos és hitoktató pedagógus műveivel ismerkedtek a jelenlévők. A Cserépedények titka
c. könyvének címe azokra a cserépedényekre utal, amelyekben
régen a bibliát tárolták tekercsek formájában. Ahogy Szent Pál
írja: „Ezt a kincset cserépedényben őrizzük, hogy az erő túláradó nagyságát ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk.” Emellett megismerkedhettünk a szerző Cincogi felfedezi

a jóságot c. könyvével is, amelyet hitoktatói munkája során írt
folytatásokban a tanítványainak.
Az óvópedagógusok munkája az SZMPSZ kezdeti szakaszától fogva töretlen folytonossággal működik. Megszoktuk
már, hogy Vankó Terézia hívó szavára nemcsak az óvónők,
hanem a napköziben dolgozó nevelőnők is érdeklődéssel jönnek. Így volt ez február 27-én is, amikor a Megújult óvodai
nevelés volt terítéken. Ezek a közös tanácskozások rendkívül
fontos nevelési tapasztalatcsere lehetőségét hordozzák magukban. Hiszen a nevelés csak akkor lehet hatásos, ha a gyermekek
korcsoportos sajátosságai az egymásra épülő módszerekben is
összhangban vannak.
Az érzelmi és értelmi nevelés észrevétlen ötvözete leginkább
a művészeti nevelésben ölthet testet. Sajnos, ma iskoláinkban
ezek a legelhanyagoltabb területek. Pedig igény lenne rá, de valahogy mégis perifériára szorul mindegyik.
A pedagógusok igényét bizonyította a március harmadikai jó hangulatú, eredményes szombat délelőtt, amikor az értékes hétvégi időt feláldozva telt meg ismét az SZMPSZ nagyterme. Lisztesné Ritók Nóra, graﬁkus és Ujhelyi Sándor,
festőművész: Vizuális nevelés című foglalkozásán a pedagógusok ismét gyermekké lettek, és miközben az előadók tudásán
épültek, maguk is kipróbálhatták mindazokat a technikákat,
amelyekkel gazdagíthatják oktató-nevelő munkájukat.
A kényelmesek, a háttérben morgók tábora felől gyakran
hallani, hogy „ senki ne írja elő a receptet, mit hogyan csináljon a pedagógus, hisz mindenki tudja a dolgát, mindenki külön
egyéniség”. A módszertani irányítás, a több iskolából egybehordott tapasztalatok cseréje mégis hiányzik. Ezen próbált változtatni a Galánta-Vágsellye Régió Területi Válaszmámya, amikor
újraszervezte a tantárgyakra épülő módszertani köröket. E lap
megjelenése idejére már a második összejövetelen is túl lesznek
az 1-4-es pedagógusok, akik tantárgyaik szerint veszik sorra a
módszertani kérdéseket és az ötletbörzén túlmutató közös megoldásokat keresnek a hatékonyabb tanítás érdekében. A magyar és a matematika szakosok is felvázolták igényeiket első találkozásaik alkalmával. Mind a két szakcsoport a közeljövőben
tartja újabb összejövetelét, amelyekre meghívták a pozsonyi
Állami Pedagógiai Intézet egy-egy dolgozóját is.
Összegzésképpen tehát megállapíthatjuk: a tanítás és a
nevelés hatékonyabbá tételére van igény. Vannak előremutató
tervek is az igény kielégítésére, és ez biztató. A fentebb leírtak
pedig talán elég meggyőzően bizonyítják, hogy a pedagógusok
igényeihez szabott tervek megvalósíthatók.
Sz. M.

Mészáros Mária elõadásán
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Szakmai nap a Zselízi Gimnáziumban
Iskolánk, az 50 éves Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium falai
között 2007. március 12-én értékes, tartalmas program zajlott Bogolepova Klára
tanárnő szervezésében. A konferencia témája: Speciális szükségletek az oktatásban, avagy milyen módszerekkel segíthetjük a fogyatékkal élő és valamilyen ok
miatt sérült gyerekek tanulását. Cserba Katalin igazgatónő üdvözlőbeszédében
hangsúlyozta, hogy a tanulási nehézséggel küzdő diákok integrálása rendkívül
aktuális és fontos. Aki ezt tagadja, az nem jól látja a helyzetet. Köszöntő szavai
után a multimediális teremben igazi műhelymunka jött létre. A munkanyelv a
szlovák volt.
Bogolepova Klára tanárnő már nem
egy sikeres projekt szervezésében segített.
Idén iskolánk az Osztrák Nemzeti Kancellária által szervezett Comenius-1 projektbe kapcsolódott be. A projektben ír
és osztrák pedagógusokkal dolgozunk
együtt, célunk, hogy összehasonlítsuk az
európai kisiskolákban folyó nevelési–oktatási munkát, minél több tapasztalatot cseréljünk, hogy aztán azokat majd
egy kis kiadványban mások számára
is hozzáférhetővé tegyük. Bogolepova
tanárnő beszámolt írországi útjáról, fényképek segítségével mutatta be, milyen komolyan veszik Írországban és Ausztriában, ha egy kisgyermek más, mint a többi.
Nem kis irigységgel hallgattuk, hogy ott
nemcsak a ﬁzetések nagyobbak, hanem a
pedagógusok társadalmi elismertsége és
az oktatásra fordított támogatás is. A gyerekek számára szükséges taneszközöket
az
iskolaügytől,
önkormányzattól
minden szó nélkül megkapják az iskolák.
Mindennapos gyakorlat, hogy az integrált,
sérült gyerekek mellett egy segédpedagógus, asszisztens is van egy osztályban,
esetleg több is! Nagyon érdekes, hogy
pl. Ausztriában az iskola 3 szintű, egyik
szintről a másikra átjárhatnak a gyerekek.
Tehát ha valaki egy átlagos osztályban
nem képes eredményesen tanulni, akkor
lehetővé teszik számára, hogy felzárkózzon egy speciális csoportban, vagy esetleg
csak azokból a tantárgyakból integrálják,
amelyekből valóban szüksége van erre.
Évfolyamonként akár más-más osztályba
járhat, vissza is kerülhet az átlagos osztályba. Ami nálunk sajnos, nem járható út, ha
valaki speciális iskolába került, nemigen
van számára visszaút. Pedig a társadalomban nem élnek külön az egyének, és senkit
sem szabad megbélyegeznünk, megaláznunk szellemi képességei miatt. Minden
ember ugyanolyan értékes. Jó volt látni, hogy Írországban a diákok nagyon
vigyáznak a rendre és a szülők is minden iskolai rendezvényen megjelennek és
szépítik az iskolát.
Az érdekes beszámolót Kuczmann
Erika prezentációja követte. Iskolánkban

is vannak olyan diákok, akik valamilyen
tanulási nehézséggel rendelkeznek, mint
például diszgráﬁa, diszortográﬁa, diszkalkúlia, diszlexia. Az ilyen diákok a
megszokott tanulási módszerekkel nehezen sajátítják el a tananyagot, bár átlagos
intelligenciájúak. Nehézségeik eltérőek.
Az ilyen diákok iskolai sikertelenségük
miatt depressziósakká, frusztráltakká is
válhatnak. Ezért nagyon fontos, hogy mi
pedagógusok alaposan megismerkedjünk
ezekkel a tanulási nehézségekkel és a legújabb tanítási módszerekkel.
Sokan keverik a diszgáﬁa és diszortográﬁa fogalmát. A diszgráﬁa főleg az
írás során tapasztalható tanulási nehézség.
A diszgráﬁás gyerek nehezen sajátítja el
a különbőző betűket, számára nehézséget okoz füzetébe másolni egy rajzot,
egy geometriai feladat vázlatát a tábláról. Problémát okoz számára bekötni a
cipőfűzőt, begombolni a gombot. Írásuk
minden igyekezetük ellenére olvashatatlan, és írástempójuk sokszor rendkívül
lassú. Diszortográﬁáról van szó, ha azt
látjuk, hogy egy diák rengeteg hibát vét
tollbamondáskor,
szövegmásoláskor.
Számukra a szóbeli felelés a legjobb számonkérési forma, nem pedig a hagyományos tollbamondások íratása. Tudásuk
ellenőrzésére inkább kiegészítős tesztfeladatokat, különféle feladatlapokat, ill.
számítógépet használjuk. A diszlexiás
diák nehezen olvas, a szavak végét kihagyja, összefolyik előtte az írás. Lehet, hogy
jól megoldaná a feladatot, ha el tudná
olvasni. Egy ilyen diák tanulását tehát úgy
segíthetjük, ha dolgozatnál is felolvassuk
számára a feladat szövegét. Hiszen az ilyen
diák a nagy erőlködés közepette az olvasnivaló végére érve elfelejtheti, mit olvasott
az elején. A diszkalkuliás gyerek számára
a számtani alapműveletek okoznak gondot. Ezeket a tanulási sérüléseket sokszor
csak a felsőtagozatos tanárok veszik észre,
hiszen pl.100-as számkörben számolva ez
nem okoz nehézséget.
Ha egy diák tanulási zavarral rendelkezik, nagy szüksége van ezekre : megértésre, dicséretre pozitív hozzáállásra,

buzdításra, ﬁgyelemre, támogatásra, ismeretekre a tanulási zavarokról, lassabb
tanítási tempóra, az átlagos iskolákban is
olyan tanárokra, akik segítik őt.
Melyek azok az új tanulási módszerek, amelyek segíthetik a tanító, tanár
munkáját a tanulási zavarral rendelkező
diák tanításakor ? Például, a különféle
problémamegoldó módszerek, melyek
során a tanár felvet egy problémát, az új
anyagot aktivizáló kérdések segítségével
dolgozzák fel a diákok. A heurisztikus
módszer során a tanárral a diákok együtt
fedezik fel az új ismereteket. Ide tartozik
még az irányított felfedezés módszere is.
A brainstormingot cégek is alkalmazzák, ilyenkor csoportban dolgoznak és bármilyen „őrült“ ötletet fel
szabad vetni, a többiek nem értékelhetik
ezt, hiszen sokszor a sok „buta“ ötlet után
nagyon jó ötletek merülnek fel. A munka
végén az elhangzottak közül kiválasztják a megfelelő ötleteket. E módszer
változatai a „hobo“, valamint a Gordon
módszer. Időnként hasznos a projektközpontú tanítás, ez nagyon aktivizálja
még a leggyengébb diákot is. Ezekről, a
diákok számára sok sikerélményt nyújtó
és a tanár részéről alapos felkészülést
igénylő új módszerekről nagyon sok cikk
olvasható ma már az interneten.
A Kuczmann tanárnő által tartott bemutató órán a kvartás diákok a kör kerületének és átmérőjének arányát vizsgálták
az euklideszi és a gömbi geometriában,
irányított felfedezéses módszerrel. Horváth Kinga tanárnő a kvintások óráján
készült fényképek bemutatása előtt a
résztvevők legynagyobb meglepetésére bevonta a diákokat a játékba. Kissé
pironkodva hallottuk, hogy a diákok esze
néha gyorsabban vág, mint a tanároké.
Egy egyszerű stratégiai játék pedig a projektív síkok világába csábítja az embert.
Nagyon sok hasznos információt
kaphat az is, aki az Európai Szociális
Fond által tartott ingyenes e-learning tanfolyamok valamelyikére bejelentkezik. A
kvaliﬁkációs vizsgára készülőknek is érdemes megtekinteni honlapjukat: www.
ematik.sk
A prezentációk után izgalmas vita
alakult ki a résztvevők között. Az
igazgatónő azzal a reménnyel zárta a
rendezvényt, hogy a környékbeli kollégák május elején is megtisztelnek minket
ﬁgyelmükkel, mikor ismét konferenciát
tartunk, immár ír és osztrák pedagógusok
részvételével.
Kuczmann Erika
matematikatanár
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Felelősség anyanyelvünkért – Mi a teendő?

Ha egy mondatban kellene válaszolni a címben feltett kérdésre, talán ez lenne a megoldás: használni a nyelvet! Egy nyelv
használatának kérdése azonban nem mindig olyan egyszerű,
mint ahogy első látásra tűnik; idő, társadalmi-politikai helyzet, maga a nyelv és egyebek függvénye. Nyilvánvaló, hogy
egészen más a helyzet, ha a kérdést az anyaországban élő magyar anyanyelvű beszélőként nézzük, ill. ha ugyanezt kisebbségi sorsban élőként tesszük. Mi a felelőssége és teendője egyénnek vagy közösségnek, nyelvésznek vagy politikusnak az anyaországban, ill. kisebbségi körülmények között? Természetesen
a válaszok is különfélék. Anyaországi vonatkozásban kevésbé
izgalmas a kérdés. Kisebbségben élő szlovákiai magyarként
nézve azonban más, bonyolultabb. Innen nézve maga a szándék: használni a nyelvet — önmagában kevés. Mindamellett ez a
nélkülözhetetlen alap, kiindulópont, ami kell, hogy mindenkor
meglegyen az anyanyelvi beszélőben. A felelősség és a szándék:
használni az anyanyelvet. Ha ez megvan, továbbmehetünk egy
lépéssel: Kisebbségi beszélőként hogyan, milyen körülmények
között használhatjuk anyanyelvünket? S vajon ez mennyire
fontos számunkra?
Időről időre felvetődik, hogyan lehetne elérni azt, hogy a
szlovákiai magyar gyerekek jól megtanuljanak szlovákul, vagy
más oldalról, milyen szerepe lehet, ill. milyen szerepet kellene
betöltenie ebben a folyamatban a családnak, az iskolának, az
államnak, a társadalomnak? Közismert, hogy egy másik nyelv
elsajátításában a motivációnak van a legnagyobb szerepe. Azaz,
ha a nyelvtanulónak erős a késztetése, akkor elsajátítja a célként
kitűzött nyelvet, mégpedig saját szükségletének, lehetőségeinek
megfelelően. Mindezzel ugyanakkor elválaszthatatlanul összefonódik az is, hogyan lehetne elérni, hogy a szlovákiai magyarok megtartsák anyanyelvüket. A válaszban megint csak
elsőrendűen fontos szerepet kap a motiváció, egyéni és közösségi szinten egyaránt. A családi nevelés, közhely számba megy,
a legtöbbet teheti az anyanyelv megtartásáért (főleg, ha nem
nemzetiségileg vegyes házasságban élnek a szülők). Itt a motivácó a hagyományból fakad. Az iskolai (anyanyelvi) nevelés
a másik nagyon fontos tényező. Azok a szlovákiai magyar
beszélők, akik anyanyelvű iskolába járnak, nagy valószínűséggel
megmaradnak anyanyelvdomináns beszélőnek, ellenben azok,
akik számára szüleik a többségi nemzet nyelvét választják tannyelvként, s még inkább az ő utódaik (anya)nyelvi jövője bi-

Király vagyok!

Nem keresem kimondottan a kihívásokat, de ha megtalálnak, állok elébük, igyekszem nekik megfelelni. Öt és még
három év pedagógiai gyakorlattal rendelkeztem (az előbbi
évek alatt mások, az utóbbiak idején a saját gyerekemet
neveltem), mikor rám osztották munkahelyem (egy alapiskola) ún. speciális osztályában a szlovák nyelv tanítását, heti
öt órában. Tizenkét roma tanulót, négy évfolyamnyi gyereket kellett megmozgatnom. Kicsit úgy éreztem magam,
mint a régi, falusi iskolák tanítói, akik nádpálcát suhogtatva,
példás rendet tartva tanították meg a falu közös fedél alá
terelt összes gyerekét írni, olvasni, számolni. Nádpálcám az
nem volt, gyakorlatom sem az idegennyelv-tanításban, de az
a híres pedagógiai érzékem nem hagyott cserben. Hm, mit is
csináljak, hogy a hétévestől a tizenhárom évesig mindenki ﬁgyelmét lekössem? „Nemzetközi” nyelvet választottam, raj-

zonytalan, valószínűleg nyelvcserén fognak átesni. Itt lehet
motiváló szerepe annak a tételnek, mely szerint érdemes anyanyelven tanulni, mert ezen a nyelven a leghatékonyabb az ismeretszerzés, az iskolai nevelés kezdeti szakaszában legalábbis
mindenképpen.
Közösségi szinten az anyanyelv megtartását szolgáló motiváció többirányú is lehet: a demokratikus modern állam értéknek tekinti a többnyelvűséget és támogatja a kisebbségi
nyelveket. A mi esetünkben ez azt kell, hogy jelentse, hogy
a szlovák állam a kisebbségek – a lakosság számaránya miatt
– főleg a magyarok nyelvét, annak helyzetét, államnyelvvel való
egyenjogúságát jogilag szavatolja, és használatát a gyakorlatban
különféle színtereken lehetővé teszi. Az anyaország természetes
módon támogatja a kisebbségi sorsba szakadt nemzetrész nyelvének megmaradását. Ez a támogatás – közismerten – erkölcsi,
anyagi és más egyéb formákban valósul meg, pl. anyaországi
képzésben, ösztöndíjrendszerekben, tudományos kutatások támogatásában, intézmények létrehozásában és működtetésében,
könyvtári támogatásban stb. Fontos emellett még az anyaországiaknak a kisebbségiekhez való pozitív érzelmi viszonyulása is.
Ebben nagy szerepe lehet az ismeretterjesztő munkának.
A kisebbség maga is önszervező tevékenységet fejt ki.
Lehetőségeihez mérten él az anyanyelvhasználat lehetőségeivel,
védi anyanyelvét főleg az anyanyelvi iskolahálózat kiépítésével,
fejlesztésével. Alapvetően fontos a kisebbségi, jól átgondolt és
intézményes nyelvtervezés szerepe. Ebben a tekintetben sokat
tesz Szlovákiában a magyarok nyelvi problémáinak orvoslására
is vállalkozó Gramma Nyelvi Iroda. A közösségi–társadalmi
szintű motiváció szempontjából egyfelől nagyon lényeges az
anyaországgal való intenzív kapcsolattartás és -ápolás, ilyenek
például a magyarországi tévé- és rádióadók közvetítései, iskolai anyanyelvi versenyek (s ebben az anyaországi szakemberek
szakmai segítése stb.), másfelől fontos a többségi nemzettel való
baráti kapcsolat, jó viszony kiépítése is.
Visszakanyarodva a kiinduló kérdéshez, mi a teendő?
Közös célunk az, hogy a magyar nyelv kisebbségi nyelvként
is megmaradjon. E célból különféle nyelvészeti és főleg politikai-társadalmi feladatok, teendők származnak. Ezekért ki-ki
lehetőségéhez mérten tehet. Tegyen.
Simon Szabolcs

zolni kezdtem, magam köré gyűjtöttem a tizenkét emberkét,
és húztam a csíkot – fekete ﬁlctollal. Mindenki feszülten
ﬁgyelt, mi kerül a papírra. Rajzoltam én gyümölcsöt, zöldséget, ruhát, cipőt, a vajdát meg a pereputtyát, szobabelsőt,
mindent, ami csak jött. Közben végig kérettem magam ( nem
tudom, sikerül-e ez meg amaz, jó lesz-e így meg úgy), ők meg
biztattak ( „Jaj, mamám, sikerült, panyika doktorka, sikerült
!”), gyűrtük a szlovák kifejejzéseket, ismételtük, mondtuk,
többször, újra. Ekkor buggyant ki a csoport (ha nem az iskola
) legrosszabb gyerekéből eddigi pedagógiai pályafutásom legspontánabb pozitív értékelése, legalább háromszor egymás
után: „Maga királynő!!!” – mint kiderült, a rajztudásomat és
nem a testi adottságaimat értékelte így.
Mondanom sem kell, nagyon jólesett és jólesik azóta is,
valahányszor csak rágondolok, márminthogy a kijelentésre,
mert a szerzője változatlanul a csoport (ha nem az iskola)
legrosszabb, de bizony „legszeretetreéhesebb” gyereke.
B. Mánya Ágnes

Felhívások
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A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Márton
Áron Szakkollégium és a Balassi Bálint Kulturális Intézet
közreműködésével a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 11. §-a értelmében
2007. év nyarára magyarországi elismert és akkreditált
továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget
határon túli magyar pedagógusok számára.
A jelentkezéseket Szlovákiában a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége gyűjti össze.
Általános tudnivalók
Jelentkezhetnek:
a) azok a határon túli magyar pedagógusok, akik rendelkeznek érvényes magyarigazolvánnyal vagy magyar
hozzátartozói igazolvánnyal és pedagógusigazolvánnyal, illetve beadták igényüket ezen igazolványok kiváltására;
b) nemzetközi szerződés alapján a szomszédos állam alapés középfokú intézményében magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában oktató pedagógusok, akiknek jogosultságát a külképviselet által kiállított igazolás, valamint a
személyazonosításukra alkalmas okmány együttesen igazolja;
c) a titkárság támogatása alapján a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó országok azon határon túli magyar pedagógusai, akik kettős állampolgárságuk miatt nem jogosultak a
magyarigazolvány vagy a magyar hozzátartozói igazolvány
és a pedagógusigazolvány kiváltására, amennyiben igazolják,
hogy pedagógus munkakörben dolgoznak.
A magyarországi továbbképzés beiratkozási költségének legfeljebb 10%-a a jelentkezőt terheli, a kötelezettség
vállalásáról a pályázó a jelentkezési lapon aláírásával nyilatkozik. A díj előreláthatólag a 2000–2500 Ft közötti összeget
nem haladja meg.
A 30 órás magyarországi továbbképzés egyéb költségei
(szállás, étkezés) nem terhelik a jelentkezőt. Amennyiben a
résztvevő igényli, úgy a továbbképzés szervezője megtéríti
részére a továbbképzés során felmerült utazási költségét,
mely nem lehet több az adott viszonylatra vonatkozó vasúti
2. osztályú teljes árú menetjegy áránál.
A jelentkezéseket kizárólag az SZMPSZ honlapjáról
letölthető jelentkezési lapon lehet benyújtani. A jelentkezési
lapok benyújtásának határideje 2007. március 30. Kérjük a
jelentkezési lapokat pontosan kitöltve és aláírva az SZMPSZ
címére postai úton eljuttatni: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945
01 Komárno.
A részvételből való kizárás általános feltételei: a határidőn
túl benyújtott, valamint a hiányosan kitöltött jelentkezések
érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
A szervezési díj 500.- Sk, amit az SZMPSZ számlájára a
képzésre való jelentkezés elfogadása után kell beﬁzetni.
A továbbképzés elvégzéséről a képző intézet igazoló iratot ad ki, amennyiben a résztvevő eleget tesz a részvételi és
tartalmi követelményeknek. Információt a következő címen
és telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők: Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége, 94501 Komárno, P. O.
Box 49. Tel.: 035/771 3572, 0905636760, e-mail: szmpsz@
szmpsz.sk, szmpsztv@pobox.sk, A továbbképzések teljes
kiírása és a jelentkezési lapok az SZMPSZ honlapjáról
letölthetők ( www.szmpsz.sk).
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Recenzensek kerestetnek a digitális
tananyagfejlesztés témakörében

2007. március 2-4.-e között Betléren került sor a digitális
tananyagfejlesztés és projektoktatás keretében a Partnerek
az oktatásban (Partneri vo vzdelávaní) nevű program bemutatására melyet 2004-ben indítottak el Szlovákiában. Ezen a
hétvégi találkozón a régi és az új recenzensek eszmecseréjére
került sor.
A foglalkozást Roman
Baranovič Bárány a lámpás
alatt /Baran pod lampou/
talk show-ja nyitotta meg,
melyen rendkívül szórakoztató, egyben tanulságos,
problémafelvető vita alakult
ki. A show keretében három
aktív recenzes osztotta meg
tapasztalalatait a kollégákkal. Többek között a jövő
iskolájáról is elmondták
Recenzens
(Illusztrációs felvétel) elképzeléseiket.
Ezután A modern tanár (Moderný učiteľ) pályázatra
beérkező munkák kerültek kiértékelésre. Jutott idő a szórakozásra is: délután pihenésképpen meglátogattuk a betléri kastélymúzeumot, majd a pályázatok kiértékelésével és az eredményhirdetéssel zártuk a napot.
Vasárnap új programokkal ismerkedtünk meg.
A
Használjuk a számítógépet 40 év fölött elnevezésű projektbe
az idén mintegy 1500 negyven év fölötti pedagógust szeretnének továbbképezni. A tervek szerint ebbe a projektbe összesen
40 iskolát szeretnének bekapcsolni. Erről többet a www.40up.
sk oldalon olvashatunk. A tanárok számára lehetőség nyílik
a számítógépes ismeretek bővítésére, 48 órai oktatással elsajátíthatják a projektoktatás fortélyait, saját pályamunkáikat
is bemutathatják. A képzés zárómunka leadásával, tanúsítvány elérésével fejeződik be. Ebben a tanévben több mint 600
tanár továbbképzését tervezik megvalósítani. A pályamunkák
bekerülnek a A modern tanár (Moderný učiteľ) versenyanyagába. A legutóbbi versenyen az első helyezettet 15 000 Sks pénzjutalomban ,a többi helyezett bőséges tárgyi ajándékban
részesült.
Aki remek, jól bevált tanítási anyaggal rendelkezik, annak
ajánlom, hogy küldje el munkáját a www.modernyucitel.net
portálra, ugyanis a tanév végéig a munkák minősége alapján
mindenkit szimbolikus 100-300 sk-s pénzjutalomban szeretnének részesíteni.
A recenzensnek az a feladata, hogy ötleteivel javítsa a modernyucitel portált, jótanácsokkal lássa el a projektoktatásba
bekapcsolódó pedagógusokat. A recenzensek évente kétszer,
tavasszal és télen szakmai találkozókon vitatják meg a felmerülő
problémákat. A találkozók költségeit, beleértve az útiköltséget
is a szervezők állják.
Egy recenzens a portálon levő munkájáért havonta maximum 2000 sk-ás jutalomdíjat kaphat. Az értékelők a recenzensek közösségébe (komunita) bejelentkezve kapják meg az
értékeléssel és egyéb kérdésekkel kapcsolatos információkat.
Ebben a témakörben szívesen és készséggel nyújt tájékoztatást Bibiána Zelinová a biba@p-mat.sk e-mail címen, valamint
további tájákoztatást a www. modernyucitel.net portálon tudhatnak meg a kollégák.
Paterka Éva
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„Vajon milyenek vagytok?
S vajon iskolába menni most milyen?
Most is lépést igazítón hangzik-e
a reggeli harang?
Álmodtok-e sámán éneket az őszi szélbe?
Hiszitek-e a táltos regét?
Hazafelé este ki keresgél a csillagok között?
Találta-e meg valaki az iker-pulzárt?
Mert ott van. Túl a tejúton.
Iskolából hazafelé menet. Ott volt, amikor
Én diák voltam, s rugdostam a falevelet,
s hittem a táltos regét.
Az iskola akkor bízta rám üzenetét,
hogy vinném magammal, álom-magnak.
Ha nem lesznek már bedeszkázva a lelkek.
Tudással ötvözték mestereim,
hogy enyém legyen a hatalom.
Örökké biztatón, hogy vissza ne rettenjek
viasz szárnyakon a napba vágyni.
Hittel tanították a helytállást,
derekam soha meg ne hajoljon.
Plántálták belém önnön vágyaikat,
hogy álmodni megtanítsanak...“
(Somogyi Péter: Üzenet-féle diák-utódaimnak)

Az SZMPSZ OE felhívása

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Országos Elnöksége arra
kéri a magyar tannyelvű oktatási intézmények vezetőit, hogy e-mail címüket
pontosítsák az SZMPSZ honlapján
(www. szmpsz.sk), vagy aktuális e-mail
címüket a lehető legrövidebb időn belül
küldjék el az szmpsz@szmpsz.sk címre.
Bizonyos jelek ugyanis arra utalnak,
hogy több intézmény jelenleg nem
elérhető a Szövetség honlapján található adatbázisban megadott címen. Ez
pedig megnehezíti a felek közötti rugalmas kapcsolattartást.
Megértésüket köszönjük.

Programajánlók

Csillagászati és bolygótudományi
oktatás fejlesztéséhez keresünk
partnereket
Olyan határon túli szervezetek, főleg iskolák jelentkezését várjuk, akik a csillagászati ismeretek újszerű
oktatási lehetőségei iránt érdeklődnek. A munka keretében az iskolák és ismeretterjesztő szervezetek, intézmények közötti hálózatot kívánunk kialakítani Célunk
elsősorban az, hogy a pedagógusok az iskolában hasznosítható tananyagok alapján tapasztalataikat osszák meg
és cseréljék ki, másodsorban az, hogy mindezek egy
ismeretterjesztő kiadványban jelenjenek meg a nagyközönség számára.
Néhány témakör és rövid példa: új bolygótudományi
és kapcsolódó ismeretek alkalmazása a csillagászat és a
földrajz oktatásában, egyéb csillagászati ismeretek összekapcsolása a többi természettudományi tárgy tananyagával
(néhány példa: metán-etán tavak és folyók halmazállapota –170 °C-on a Titanon (ﬁzika); anyagfejlődés az űrben
egészen az egyszerű aminosavakig;glicin azonosítása a
csillagközi térben (kémia)becsapódások hatása a földi
élet fejlődésére (biológia) stb.
A fenti néhány példák új irányvonalat vihetnek a
természettudományos oktatásba. Ezen új ismeretek
egyrészt segítenek a diákok érdeklődésének felkeltésében, új utakat biztosítanak a gyakran elhanyagolt csillagászati ismeretek terén, segítenek a természettudományi tárgyak alapján összeálló komplex és harmonikus
világkép kialakításában. Egy ilyen oktatási anyagokat
cserélő és lehetőségekhez mérten azt kipróbáló hálózat
kialakítására az EU FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY2007-1 keretprogramjában szeretnénk pályázni.
Ehhez keresünk szlovákiai magyar partnereket (iskolákat, természettudományos ismeretterjesztéssel foglalkozó szervezeteket,intézményeket). Akiket érdekel a
lehetőség, jelezzék a kru@mcse.hu e-mail címen.
Kereszturi Ákos
Magyar Csillagászati Egyesület
és a Polaris Csillagvizsgáló

Pályázatok
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Tisztelt Kollégák, Iskolabarátok!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének
Országos Elnöksége felhívja a magyar iskolák pedagógusainak és általuk a szülők, iskolabarátok és a magyar iskolák jövője iránt elkötelezett magánszemélyek és a vállalkozások vezetőinek ﬁgyelmét arra, hogy az 595/2003
sz. törvény 50.§ értelmében az elkövetkező napokban
lehetőségük van a 2006-os évre adójuk 2 %-át felajánlani
karitatív és egyéb közhasznú célokat felvállaló szervezetek,
így szövetségünk támogatására is. A támogatást fogadó
szervezetek jegyzéke megtekinthető a www.rozhodni.sk
honlapon
Szövetségünk 1990-ben jött létre és azóta segíti tevékenységével a szlovákiai magyar oktatást. Milyen célra
költenénk el az Önök által felajánlott támogatást?
- gyermekrendezvények és diákversenyek szervezésére,
- pedagógusok továbbképzésére
- szakmai napok szervezésére,
- kiadványok megjelentetésére,
- a magyar nyelvű iskolák és oktatás fejlesztésére.

Tisztelettel kérjük Önöket arra,
hogy támogassák a szlovákiai magyar
pedagógusoknak a szövetség keretei között
kifejtett munkáját.

Azoknak az alkalmazottaknak, akiknek adóbevallását
a munkáltató készíti el, április 30-ig kell eljuttatniuk a felajánlásról szóló nyilatkozatot (Vyhlásenie o poukázaní
sumy do výšky 2 % zaplatenej dane) a munkáltató székhelye szerint illetékes adóhivatalhoz. Ezt munkaadójuk útján
tehetik meg.
Azok a magánszemélyek ill. jogi személyek, akik 2006
március 31-ig adóbevallást készítenek, az adóbevallási
nyomtatványban nyilatkoznak adójuk 2 %-nak felajánlásáról. A jogi személyek adójuk 2 %-áig terjedő részét
megosztva akár több szervezet részére is felajánlhatják.
Amennyiben iskolájuknak nincs alapítványa, vagy
egyéb szervezete, mely jogosult lenne ezen adórész fogadására, szívesen vennénk, ha felajánlásaikkal szövetségünket támogatnák. Ha a pedagógusok az iskola iránt
elkötelezett magányszemélyekkel összefogva az SZMPSZ részére ajánlják fel adójuk 2 %-át, és az átutalt teljes
összegről tájékoztatják az SZMPSZ központi irodáját,
szövetségünk a számláján így megjelent összeg mértékében diákrendezvények és pedagógus-továbbképzések
szervezésére támogatást nyújt az iskolának.
Amennyiben Önök adójuk 2 %-nak átutatásáról
szövetségünk javára döntenek, az átutaláshoz szükséges
formanyomtatványt lapunkban megtalálhatják. Szövetségünk és a magyar oktatás fejlesztésének érdekében számítunk felajánlásukra. Támogatásukat ezúton is tisztelettel
köszönjük.
Az SZMPSZ Országos Elnöksége

„Bátorítsa szívünk álmát...“

Ha a pedagógus naptárába bejegyezné a márciusi hónapban történő összes rendezvény, az iskola falain bévül és
kívül zajló esemény időpontját, bizony alig akadna üresen
maradt hely a kalendáriumában. És még nem is beszéltem az
ünnepekről, megemlékezésekről, különböző találkozókról,
összejövetelekről, legyen az a március 15-i megemlékezés,
könyvbemutatók, a hagyományossá vált országos pedagógustalálkozó.
Túl a politikával átitatott ünnepeken nem kevés feladat
hárul ránk mindennapi munkánkban: lebonyolításra kerülnek a járási és kerületi vers- és prózamondó versenyek, diákjaink különböző szintű megmérettetéseken vesznek részt.
A kilencedikesek remélhetőleg írásom megjelenése után már
túl lesznek a későbbi időpontra halasztódott Monitor felméréseken, a középiskolák negyedikeseire e hó végén várnak
az írásbeli érettségi vizsgák, s az is kiderül, mely iskolák mely
diákjai jutnak tovább a Tompa Mihályról elnevezett vers- és
prózamondók versenyére, kik lesznek azok, akik a Kazinczyról elnevezett kiejtési verseny döntősei lesznek, s arra is fény
derül, hogy szlovák nyelvű társalgás versenyének legjobbjai
milyen összetételben adnak egymásnak randevút az országos
rendezvényen Udvardon? Nem folytatom a sort, mivel nem is
az a célom, hogy sorra vegyem az eseményeket. Csak egy-két
kiragadott eseménnyel szerettem volna jelezni, hogy milyen feladatok várnak ránk e hónapban.
Sok esetben iskolavezetőink hajlamosak megfeledkezni
arról, hogy milyen többletmunkát végeznek a pedagógusok
iskoláink, diákjaink szintjének emelése érdekében. S ha már
a kollégák anyagi megbecsülésére nem futja a szűkre szabott

pénzkeretből, legalább adjunk arra lehetőséget, hogy pedagógusnap alkalmából értékeljük és kiemeljük azokat a napszámosainkat, kollégáinkat, akik „csupán“ teszik a dolgukat:
a tanórákon kívül versenyekre, a különböző megmérettetésekre, az ünnepi műsorokra, megemlékezésekre, vetélkedőkre
készítik növendékeinket. Hajlamosak vagyunk megfeledkezni
a zenepedagógusokról is, ének-zene tanárainkról, azokról az
óvópedagógusokról, akik gazdag népdalkincsünkből adnak át
egy-egy csokorravalót útravalóul gyermekeinknek.
A minap a galántai vasútállomáson várakozva lettem ﬁgyelmes az ismerős népi dallamra. Eszembe jutottak azok az
esték, mikor egy-egy hangverseny zárószámaként az akkori
CSMTKÉ /Csehszlovákiai Magyar Tanítók Énekkara/ repertoárjában ráadásként hangzott el Kodály Esti dala. A fokozatosan elhalkuló, csodálattal és áhítattal teli „...adjon Isten jó
éjszakát“.
És milyen jó, hogy ebben a hónapban és évben Kodályra
is emlékezhetünk, tiszteletére versenyeket szervezhetünk. És
nem szükséges csak a Forr a világ...-hangulatot megidéznünk.
Mert a Petőﬁ fémjelezte zúgó márciusban mindennapjainkban
helye van a gyermekeink szellemi, zenei fejlődése érdekében
tett munkánk után kijáró pihenésnek, a nem hiábavaló
erőfeszítéseinket, a hangos napjainkat lezáró elcsendesedésnek.
Hogy a kodályi zenéből erőt merítve és gyűjtve szívünkben megtelt hálaadással lehessünk részesei a virágvasárnapi ünnepvárásnak, a majdani feltámadás örömünnepének.
Hajtman Béla
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Történelmünk

Kodály kötődése Galántához

A nagy magyar zeneszerzőre, népdalgyűjtőre, zenepe- Tanulmányai befejeztével a Zeneakadémia tanára lesz, munkáját
dagógusra, iskolánk névadójára emlékezünk születésének 125. a tanításnak, zeneszerzésnek és népdalgyűjtésnek szenteli. 1905évfordulóján. A világhírű komponista 1882. december 16-án ös látogatását Galántán még kettő követte. Az egyik 1927-ben,
született Kecskeméten. Kecskemétről a gyermek Kodálynak a másik, a jelentősebb és sajnos egyben az utolsó is – 1943-ban.
semmi emléke sem maradt. Galánta viszont, ahol gyermekkora
1943 májusa... A fronton dörögnek a fegyverek, robannak
hét legszebb esztendejét töltötte, mindvégig élő emlék, éltető a bombák, pusztulnak az emberek. Ebben a háború kegyetlen
forrás volt a számára. Ide tért vissza 1905-ben első népdalgyűjtő nyomorában Galántán azonban megállt az idő egy napra – egy
útjára, ennek a vidéknek a táncait örökítette meg 1933-ban verőfényes tavaszi napra, s az ezernyi dalos gyereksereg békét
zenekari művében a Galántai táncokban, s az itteni iskolatár- parancsolt a világnak..
saknak ajánlotta 1939-ben első biciniumait. A népdalgyűjtő,
Idézzük ismét a Mestert: „Eljöttem Galántára, hogy itt mina zeneszerző és a pedagógus tehát egyaránt lerótta az emlékezés denki előtt megköszönjem nektek, ti kedves, mosolygós – dolgos
parasztlányok, örök leróhatatlan hálára kötelező, múltbaveszett
adóját Galántának.
Kodály édesapja szépen hegedült, édesanyja jól zongorázott első professzoraim, hogy tőletek tanultam meg magyarul énekelés énekelt. Szabadidejükben kamaraműveket játszottak. Így ni és magyarul hallani. Általatok tudtam meg, nemzetem legteltek az évek és szólt a muzsika a Kodály lakásban, főleg Mo- javától, mi a magyar zene, s hogy van magyar zene.” Ekkor
zart, Beethoven, Schubert és Haydn művei. Galántai gyermek- választotta Galánta nagyközség Kodály Zoltánt díszpolgárává;
korára így emlékeszik: „Én előbb énekeltem, mint beszéltem, és s ekkor járt itt utoljára.
többet énekeltem, mint beszéltem... Bár ott állt a zongora, mégHadd fejezzem be megemlékezésem a Mesterről azokkal
sem volt valami különös kedvem hozzá, hogy nekilássak. Néha a szavakkal, amelyeket az elődjeinkhez, dédszüleinkhez intézett
azért kalimpáltam rajta, de sokkal jobban szerettem a szabad- 1937-ben a Bicinia Hungarica előszavában: „Galántai Népisban, csak úgy magamban énekelni, szöveg nélkül.“ Így élt a kis kola, mezítlábas pajtásaim: rátok gondolva írtam ezeket. A ti
Kodály Galántán, a családi fészekban, ahol a szüleitől hallott hangotok cseng felém ötven év ködén át. Hajigáló, verekedő,
klasszikus zene mellett mégis az a másik, a nép szívéből fakadó fészekkiszedő, semmitől meg nem ijedő, talpig derék ﬁúk, dalos,
dal, a népdal volt döntő további útján.
táncos, illedelmes, jódolgú lányok: hová lettetek?”
Ezért vágyott vissza ide Galántára. Ezért jött el GalánHa minket akkor effélékre (s még egyre-másra) megtára 1905 augusztusában, hogy innen kiindulva Taksonyon, tanítanak: be más életet teremthettünk volna ebben a kis országFelsőszeliben, Pereden, Deákin és Nádszegen át a Csallóköz- ban! Így azonban marad, akik most kezdik tanulni, hogy nem
ben folytassa első korszakalkotó népdalgyűjtő útját, melynek sokat ér, ha magunknak dalolunk, szebb, ha ketten összedalol150 ősrégi népdal lejegyzése volt az eredménye. Annyira sze- nak. Aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy
rette Kodály Galántát, a Mátyusföldet és a Csallóközt, hogy HARMÓNIA, amiben mind egyek lehetünk. Akkor mondaz új magyar zene megteremtésének útján itt tette meg az első hatjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ!“
lépéseket – előbb a megnemértés, majd a siker és végül a világBalogh Csaba
siker felé. Egy alkalommal tréfásan meg is jegyezte a Mester: „...
a Galántai Kodály Zoltán
beleavatkoztam a földrajztanításba – Galánta nevét megismertettem az egész világgal...“ Igen, az ő érdeme, hogy az egész
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
zene szakos pedagógusa
művelt világ tudja már Kis-Kárpátok koszorúzta Mátyusföld
szívében létezik Galánta – Kodály
Zoltán kedves városkája, amely
számára gyermekkorában a legtöbbet: az otthont jelentette. A Galántai
Népiskolát 1888 szeptemberétől látogatta a kis Zoltán. Innen a család
1892-ben költözött Nagyszombatba,
ahol Kodály a gimnáziumot látogatta
nyolc éven keresztül. Annak ellenére,
hogy ebben a városban hosszabb
időt töltött, mint Galántán, mégsem
szerette úgy, mint városunkat. Az itt
töltött évek legjelentősebb eseménye
első zeneművének szerzése és bemutatása, amelyet 16 évesen írt, s a korabeli sajtó nagy jövőt jósolt a ﬁatal
zeneszerzőnek.
Érettségi után a Budapesti Zeneakadémiára került, ahol neves tanárok
oktattak. Itt kötött életre szóló
barátságot Bartók Bélával, aki tőle egy
évvel volt idősebb. Kodály volt az, aki
beavatta Bartókot a népdalgyűjtés rejtelmeibe. Munkásságuk eredménye
Kodály a gyermekek közt
(illusztrációs felvétel)
közel 15 ezer lejegyzett magyar népdal.

