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„A fejlesztő értékelés – eredményes tanuló”
konferenciáról jelentjük

A rozsnyói konferencia résztvevői

Ha elfogadjuk, hogy a tanulók képességei, szükségletei és
tanulási stílusuk is eltérő, akkor azt is el kell fogadnunk,
hogy más megközelítésre van
szükségük.
Az a tanulási helyzet, ami
az egyik tanuló számára optimális, nem az a másiknak.
A fejlesztő értékelés a tanuló
fejlődését, egyéni haladását értékeli.

Ünnepelt az érsekújvári gimnázium

„Nemes, szép élethez nem
kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és
sok, sok szeretet“ – hirdeti
Pázmány gondolatát az épület
előcsarnokában az új mottó.
„Két szempontból is helytálló és időszerű ez a gondolat
– mondta Száraz Dénes, az
intézmény igazgatója ünnepi
beszédében. – Egyrészt szinte
önvallomásként jellemzi az
egyházfő, prózaíró, műfordító
és egyetemet alapító érsek
életútját, másrészt viszont
pedagógusi hitvallásként is ott
függhet minden tanári szoba
falán. A tanári hivatáshoz is
tiszta szív és sok-sok szeretet
szükségeltetik. Csak így lehet,
csak így szabad nemes, szép
életre nevelni a ﬁatalokat.“

A névadó, Pázmány Péter szobrának ünnepélyes leleplezése: Száraz Dénes
igazgató és Pischinger Géza polgármester
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Értékeink és az értékelés védelmében
Tisztelt pedagógusok!
Ez évi szakmai találkozónk az értékelés témája köré csoportosul.
Ha értékelni akarunk akkor – legyen szó akár a diák munkájáról,
a pedagógus erőfeszítéseinek hatékonyságáról, az intézmények
megítéléséről, az oktatáspolitika szándékairól – szembesülünk az érték fogalmával. Értékrendünket élettapasztalataink alakítják ki, melynek mélyén ott van az örökségbe kapott múlt esszenciája, neveltetésünk, de helyet kap benne reményeinkből összeálló jövőképünk is.
Az értékeléshez mértékre van szükségünk, nem méricskélés céljából,
de azért, hogy világlátásunk ne rugaszkodjék el a valóságtól, sem emberi lényünk belső dimenzióitól.
Hogy a nevelésben és az oktatásban résztvevők tevékenységét
értékelni tudjuk, annak alapja az, hogy önmagunk is képesek legyünk az eligazodásra mai világunkban. Ehhez műveltségre, jóérzékre
van szükség, ehhez szív és lélek kell, s oda kell ﬁgyelnünk nemcsak a
szaktekintélyek, hanem az egyszerű emberek bölcsességére is. Egy
idézettel folytatom:
„Az eszkimóasszonyok gyermekeiket nemcsak az evésre, ivásra,
öltözködésre tanítják meg, hanem arra is, hogyan kell szeretni és jót
cselekedni. Amikor a gyermekedet neveled, gondolj arra, hogy ez a
legfontosabb tudás, amit tovább kell adnod. Mert hiába telt a has,
hiába tömött az éléskamra, ha a lélekben belül minden üres. Minek
etetni a testet, ha belül nem őriz semmit, minek öltöztetni azt, ami
nincsen?”
A jó nevelést a gyermeknek a családban kell megkapnia, az édesanyától elsősorban, s ezt kell folytatnia a tanítónak. Az öregek azt
mondják: Régen lelke volt a világnak, mert lelke volt az embernek.
Nekünk pedagógusoknak tudatosítanunk kell azt, hogy az ügyeskedő
politikusok által kreált és a gazdasági lobbicsoportok által uralt mai
közéletünk és zilált közállapotaink megtisztulásáért sokkal többet
kell tennünk, mint eddig.
A leszakadók, a társadalomból kiszorultak száma növekszik, a
társadalmi szolidaritás megható példái jelzik, hogy baj van. Baj van,
mert büntetlenül lehet embereket megalázni, becsapni, a létezés szélére sodorni, a szociális feszültségeket a végletekig kiélezni.
Mert „választhatjuk a jót és választhatjuk a rosszat. A jók szeretni tudnak és boldogok, a rosszak csak gyűlölni tudnak, s hiába szaporítják a vagyonukat csalással, örökösen boldogtalanok lesznek.”
Mára túlbonyolítottuk világunkat, s nem a „mindenséggel” mérjük
magunkat.
Az egyszerű népeknek szent helyeik vannak, ahová elzarándokolnak feltöltődni, hitet meríteni. Mi hol találunk személyes és közösségi megerősítést? Egyénileg családjainkban, baráti vagy munkahelyi
közösségeinkben. Közösségi összetartozásunkat is erősíthetjük értelmes cselekvési programokkal, de elmehetünk feltöltődni nagyjaink
emlékhelyeire: Kassára, a dicső fejedelemhez, Alsósztregovára a Tragédia írójához, vagy akár a Mirovi börtönbe az éppen 50 éve tragikus
véget ért Esterházy Jánoshoz. Mert Ők várnak bennünket, ahogyan
a Kailásza-hegy vonzza a tibeti buddhistákat és a hindukat. És vihetjük magunkkal diákjainkat is, hogy okuljanak a múltból. Tanuljunk
elődeinktől állhatatosságot, követendő példaként tekintsünk rájuk.
A Menny ma már nem ér össze a Földdel. A napi rohanásban
nincs időnk kiérlelni a gondolatainkat, hagyjuk elsilányodni lelkünket, televíziós csatornák bugyuta showműsorain szocializálódunk,
miközben elvesznek őszinte, tiszta tekinteteink.
Ki-ki szomorkodik, vagy hadakozik emiatt, aztán megszólal valahol a közelünkben egy pacsirta, elhúznak felettünk gágogva a vadludak, fülledt nyári estéken dalolásba fognak a kabócák, s jókedvre
derülünk. És találunk magunk körül sok-sok olyan embert, aki felfedez hasznos dolgokat, aki értelmesen érvel, jó szóval oktat, fájdalmat
enyhítve vigasztal, akikkel a lelkünk csücske valahol összeér.
(Részlet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIII. Országos Találkozóján elhangzott ünnepi megnyitó beszédből)
Pék László
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Beszámoló a Pedagógusszövetség XIII.Országos Találkozójáról
2007. március 24-25-én közel 200 pedagógus részvételével zajlott Rozsnyón a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XIII. Országos Találkozójának Fejlesztő értékelés
– eredményes tanuló címet viselő szakmai konferenciája.
A történelmi jelentőségű város polgármestere és polgármester-helyettese után az SZMPSZ elnöke, Pék László
köszöntötte az egybegyűlteket. Ezt követően Heizer Antal,
a Magyar Köztársaság szlovákiai nagykövete, Lászlóffy Pál,
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke, Berki
Károly, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségének
titkára, s végül a magyar kormány nevében Varga Attila
köszöntötte a pedagógusokat.
Vidákovich Tibor a Szegedi Tudományegyetem és Vass
Vilmos a veszprémi Pannon Egyetem előadásaival vette
kezdetét a konferencia. Ezután a szintén Veszprémből
érkező Poór Zoltán és Klein Sándor, a Pécsi Tudományegyetem professzora zárta élvezetes előadásmódjával
a délelőtti plenáris ülést, melyet Hecht Anna, az SZMPSZ
alelnöke vezetett. A délutáni program az egyes szekciókban
folytatódott. A szekcióvezetők beszámolóit külön fejezetben ismertetjük. Az est folyamán a helyi alapiskolák és a

középiskolák diákjai zenés irodalmi összeállítást mutattak
be. Ezt követte az immáron hagyományossá vált Felvidéki Magyar Pedagógus Díj átadása. A területi választmányok, pedagógusok javaslatára az SZMPSZ Országos Elnöksége jóváhagyásával ezúttal Csicsay Alajos és Gágyor
József vehette át az elismerést a Szövetség elnökétől, Pék
Lászlótól. Az esti állófogadás alkalmával a pedagógusoknak
lehetőségük nyílott a tánccal és szabad beszélgetéssel egybekötött szórakozásra is.
A vasárnap délelőtti plenáris ülést Szuperák Mária,
Szövetségünk alelnöke vezette. A szekciótitkárok beszámolói után Lezsák Sándor parlamenti képviselő tartott
lebilincselő előadást Mit nem tudott Herder úr? címmel. Pelle
István zárszavával és az Értékelés? – osztályozás! – fejlesztés? címet viselő pódiumbeszélgetéssel ért véget az országos
találkozó. A beszélgetést Ádám Zita SZMPSZ-alelnök vezette. Kroslák Olga, Tomolya Róbert, Ledneczky Gyöngyi
vitatták meg a felvetődött kérdéseket. A találkozón részt
vevő pedagógusok megtekinthették a Szlovákia Magyarok
Kultúrája Múzeuma szervezésében a rozsnyói tanulók
képzőművészeti kiállítását is.
-hábé-

Mit nem tudott Herder úr?
A rozsnyói konferencia vendége volt Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő, aki Mit nem tudott Herder úr? címmel tartott értékes előadást. Tudjuk, az elhangzott szavaknak
a képviselő úr tolmácsolásában személyes varázsuk van, az
írott szóra hagyatkozva ettől most kénytelenek vagyunk
eltekinteni. Ennek ellenére így is, az előadás részletének közreadásával érdemes elgondolkodnunk az elmondottak, leírtak súlyán és remélhetőleg igazán is.
„Mit nem tudott a világ akkor legképzettebb tudósa 1791
nyarán, amikor ezt a vészjósló jövendölést papírra vetette?
Például nem tudta, hogy 1791. augusztus közepén, amikor
a magyar nyelv elhalását fogalmazta, akkor egy nem egészen
18 esztendős ﬁatalember bandukolt a debreceni országúton
Szoboszló felé. A ﬁatalember vállán tarisznya, a tarisznyában
kézirat, címe: A magyar nyelv éledezéséről. A ﬁatalember Csokonai Vitéz Mihály. Honnan is tudhatta Herder úr, hogy amikor
a magyar nemzethalált jövendöli, akkor egy ﬁatal költő a magyar nyelv megújításán fáradozik. És azt sem tudta Herder úr,
hogy ezekben a napokban Debrecentől északra, Sátoraljaújhely
fölött Nagybányácskán, egy már nem egészen ﬁatalember az
édesanyja elé áll, és engedélyt kér, hogy a birtok távolabbi részén
új udvarházat építhessen. És ez a hely kapta a Széphalom nevet,
a nem egészen ﬁatalember nem más, mint Kazinczy Ferenc.
És mennyi mindent nem tudott még Herder úr! Nem
tudta például, hogy ezekben az esztendőkben sok-sok hatalmas templom épült, olykor ötször, hatszor, tízszer nagyobb
befogadóképességű, mint amekkorára szüksége lenne a falu és
környéke népének. Miben bíztak az emberek? Hogy sokasodni
fognak, hogy meg fogják tölteni a templomot.
S mennyi mindent még nem tudott Herder úr! Nem tudta
például, hogy híres és hírhedt jóslatának évében, 1791-ben Bécsben megszületett a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István.
És azt sem tudta Herder úr, hogy azokban a napokban, talán éppen azon a napon, augusztus 15-én, amikor leírta jóslatát, Pest
megyében Kartal nevű községben fölsírt egy újszülött, Tamás

mester ﬁa, s a ﬁúgyermek az István nevet kapta a keresztségben, a vezetékneve, pedig Petrovics. És azt sem tudta Herder úr,
hogy 11 nap múltán, augusztus 26-án Kartaltól több mint kétszáz kilométerre, északon, egy Necpál nevű községben fölsírt
egy újszülött kisleány, aki a Mária nevet kapta a keresztségben,
és a vezetékneve Hrúz. És ők sem tudták, Herder úr aztán végképp nem tudta, hogy ez a két kicsi teremtés találkozni fog,
s gyönyörű szerelmükből megfogant Petőﬁ Sándor.
És mennyi mindent nem tudott Herder úr? Nem is sejthette,
hogy jóslata fölerősíti a nemzethalál vízióját, és az a fenyegetett
állapot nem gyöngített, hanem cselekvésre sarkallt, ösztönző
erőt adott. Ma is, a rossz értelemben vett globalizációs veszély hatására erősödik az igény a nyelvvédelemre, a hazai termékek vásárlásának az igényére, az egész ország belakását célzó
kistelepülések, kisiskolák életképességének fenntartására.
Akinek nincs veszélyérzete, veszélytudata, az életképtelen.
Kábítószeres állapothoz hasonlítható, mert a tudata szétesik,
és képtelen rendezni mozdulatait, gondolatait, csak belezsibbad a világba, úgy vegetál. Sorsfordító időben vizsgázik most
a nemzet önvédelmi és megújuló képessége. Van-e célja, belső
mozgósító ereje, egészséges veszélytudata, ez az igazi kérdés most. Amikor pedig a magyar nemzet és azon belül Magyarország állapotát, az erkölcsi, gazdasági és politikai megújulásának lehetőségét vizsgáljuk, akkor idekívánkozik Németh
László ma is érvényes gondolata: „Fejétől bűzlik a hal, s fejen
nem kell mindenáron a politikusokat érteni. Nem szeretem azokat, akik minden felelősséget a rossz politikusokra tolnak. Ha
a magyar művelt osztálynak csak egy töredéke is igazán megtette volna a kötelességét, akkor a mai politikusok nagy része
nemcsak a Parlamentből, de a ferencvárosi sörcsarnokból is
kiszorult volna.“
További jó erőt, új és új nekigyűrkőzést, nemzeti és nemzetközi együttműködést, hogy a nemzetpolitikai törekvések valóra
váljanak, hogy a mai Herder urak legyenek egyre bizonytalanabbak!“
Lezsák Sándor
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Kitüntetettek

A Felvidéki Pedagógus Díj kitüntetettjei

A 2007. év díjazottjai nemcsak pedagógusok, hanem alkotó emberek is, szómágusok, akik hiánypótló köteteikkel vannak jelen honi irodalmunkban, publicisztikánkban, néprajzi gyűjteményeinkben. Munkásságuk
méltatásával, a díjátadáson elhangzott ünnepi beszédük visszaidézésével és a velük való beszélgetés rögzítésével köszöntjük kitüntetettjeinket.

Csicsay Alajos

1938. április 8-án született Csiliznyáradon.
Alapiskolába szülőfalujában és Csilizradványon
járt. 1954 és ’58 között végezte el a pozsonyi magyar tanítóképzőt, azaz pedagógiai szakközépiskolát, ahol tanítói képesítést nyert. Pályáját szűkebb
szülőföldjén, Csilizköz egytanerős kisiskolájában,
Füzespusztán kezdte. Miután 1960-ban megnősült,
feleségével, volt iskolatársával, Pathó Arankával,
Muzslára kerültek, ahol mindketten alsó tagozatos
tanítóként nemcsak a rájuk bízott gyerekeket nevelték, tanították, hanem a község ﬁataljaival is rendszeresen foglalkoztak. Kulturális műsorokat, színdarabokat tanítottak, ifjúsági klubot működtettek, s
vezették a községi könyvtárat. Közben 1964-ben
levelezői tagozaton kitűnő eredménnyel elvégezte
a kémia-biológia és kertészeti alapismeretek szakot
a nyitrai pedagógiai főiskolán. 1982-ben ugyanott
pedagógiából doktorált.

1970 októberében kinevezték őt a Párkányi Alapiskola igazgatóhelyettesének, 1971 szeptemberétől
Csicsay Alajos átveszi az elismerést a Szövetség elnökétől,
pedig igazgatójának. Húsz éven át töltötte be Pék Lászlótól
e tisztséget. Ez idő alatt bontakozott ki kiváló
szervezőképessége, ennek bizonyítéka a Párkányi Alapiskolában a nyolcvanas évek elején kibontakozó példaértékű tevékenysége. Az immár Ady Endre nevét viselő iskola Szlovákia legnagyobb magyar iskolájává fejlődött.
Csicsay Alajost 1991 júniusában, annak ellenére, hogy iskolájuk tantestülete kilencven elején megválasztotta, miniszteri
„javaslat” alapján indoklás nélkül leváltották posztjáról. Nem sértődött meg, hiszen ezt már jóval előbb megtehették volna,
mert 1984. március 9-én, mint a Csemadok KB tagja, a pozsonyi pártközpontban többedmagával tiltakozott nemcsak a
jelenlétével, hanem bátor felszólalásával is a szlovák kormánynak a magyar iskolák felszámolására irányuló törvényjavaslata
ellen. Ilyesmit nem szoktak elfelejteni.
Ott volt Nyitrán 1990. január 13-án az SZMPSZ alakuló ülésén, s ettől kezdve kiválóan tevékenykedett a szövetségben.
Az országos választmány elnökségének tagjaként, a szekció elnökeként vállalta a pedagógiai publicisztika és szakirodalom
szervezését. Amikor megszűnt az egyetlen magyar nyelvű pedagógiai folyóiratunk, a Nevelés, arra törekedett, hogy a kollégák írásai megjelenhessenek. Előbb fórumot, majd szaklapot igyekezett szerezni a hazai pedagógusoknak, így lett aztán
határon túli szerkesztője a Győrben megjelenő Hogyan Tovább? című megyei szaklapnak, s ezért vállalta elnöki tisztségét is
a Katedra Társaságban.
1999-ben fejezte be 41 évig tartó aktív pedagógiai pályáját, de nem az írói és szakírói tevékenységét. Munkái immár
három évtizede jelennek meg rendszeresen különféle lapokban, gyűjteményes kiadványokban, irodalmi antológiákban és
önálló kötetekben. Mesék, novellák, ismeretterjesztő ifjúsági könyvek vallanak tehetségéről. Szakmai szempontból külön
ﬁgyelmet érdemelnek az Embernevelők és az Iskolatörténet című kötetei, amelyek gazdag szakmai tudásáról, méginkább
emberszeretetéről és a kollégák iránti mély tiszteletről tanúskodnak.
Életének értelmét az iskolában, a gyerekekben találta meg. Sok évtizedes pályafutása alatt tanulók ezreit oktatta s nevelte.
Hosszú léptekben haladva, kitartóan, türelemmel, nagy odaadással önmagát, saját idejét, erejét nem kímélve tette a dolgát.
Köszönet, amiért kereste s meglelte újra és újra a forrást, amiből erőt meríthetett, erőt adhatott másoknak, s igyekezett
átadni tudása legjavát. Becsüljük meg mindazt, mit tarsolyából nyújtott nekünk.
A méltatás tartalmi szerzője: a díjazott ﬁa, Csicsay Károly,
felolvasta: Novák Mónika, az Érsekújvári Czuczor Gergely MTNY Alapiskola igazgatónője
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„A mi éltető elemünk a gyerekzsivaj“
(Csicsay Alajos ünnepi beszédéből)

Mihez, kihez lehetne hasonlítani bennünket? Olyanok
vagyunk, mint a csataló. Ha meghallotta a kürt hangját,
neki pattannia kellett, mert éltető eleme a csatazaj volt.
A mi éltető elemünk a gyerekzsivaj. Ha manapság megszólal
a kapucsengő, összerezzenek és hirtelen az jut az eszembe,
hogy becsengettek, órára kell mennem. Nyolc esztendő telt el
azóta, hogy nyugdíjba vonultam, és nem telik el hét, hogy ne
álmodjak az iskoláról. A rossz álmaim közé tartozik az, hogy
megyek az iskolafolyosón és nem találom a tantermet, nem
tudom, hol vannak a gyerekek, tanítanom kellene, attól tartok, nem érek be időben s a tanóra a vége felé jár... Életemben
soha nem késtem el az óráról, és soha nem mentem be egyetlen
órára sem felkészületlenül.
Hiába voltam a legnagyobb magyar iskola igazgatója,
nekem ez a legnagyobb kitüntetés, ennél rangosabb elismerést
még nem kaptam. Az 50. születésnapom megünneplésére
készülve megjelent nálam a tanfelügyelő és azt ígérte, hogy
közelgő jubileumi ünnepségem alkalmából óriási nagy kitüntetésben lesz részem. Három nap múlva lehorgasztott fejjel

közölte velem, hogy sajnos nem hagyták jóvá a javaslatát.
Kíváncsi voltam, vajon mit véthettem, mi volt az oka annak,
hogy megváltoztatták véleményüket. Egykori osztálytársamtól tudtam meg, a „bűnöm“ az volt, hogy már negyedik éve
írattak be a mi iskolánkba többet, mint a szlovák tannyelvűbe.
S tényleg így volt: évente 170, volt mikor 185 gyereket írattak
be a párkányi magyar alapiskolába. Mikor megtudtam, hogy
évről évre több diákunk volt, mint a szlovák iskolában, ez
volt számomra a legnagyobb kitüntetés.
A pedagógus szerény ﬁzetésén kívül három ajándékot
kaphat: a neveltjeinek ragaszkodását, a szülők tiszteletét,
a kollégák megbecsülését. Ha mindhármat megkapja, akkor
elégedett lehet munkájával. Én most ezt a harmadikat kaptam meg tőletek, kedves kollégák. Köszönöm azoknak, akik
javasoltak a pedagógusdíjra, és köszönöm azoknak, akik ezt
jóváhagyták.
Kívánom a ﬁatal pedagógusoknak, hogy nagyon sok elsőst
taníthassanak.
lejegyezte: -hábé-

„Ha tudnék festeni, valószínűleg portrékat festenék“
A pedagógiai pályafutása során érték-e olyan kellemetlenségek, melyek
megnehezítették a munkáját?
Kezdettől fogva érdekelt az ember, az
embernek a természete. A pszichológiával
is intenzívebben foglalkoztam. Nagyjából tudtam a negatív dolgoknak az okát.
Időnként feljelentettek a kollégáim közül
névtelenül. Én végeztem a dolgomat. Az
elvem az volt, hogy mindenki teljesítse
becsülettel a reá bízott feladatot. A kudarcok mindig felélénkítettek. Szerencsém volt, hogy a több mint hatvan tagú
tantestületnek legalább az egyharmada
mindig mellettem állt.
Önről köztudott, hogy az alkotó
pedagógusok körébe tartozik. Mikor
alakult ki az írás, alkotás iránti vonzalma?
Írni ﬁatalkoromban kezdtem. Engem
egy öregember nevelt olvasóvá kukoricakapálás közben. Elmesélte A kőszívű
ember ﬁait. Felhívta rá a ﬁgyelmemet,
hogy ez a történet könyvben is megvan,
akár el is olvashatnám. S így kezdtem
érdeklődni Jókai mellett Mikszáth, Móra
munkássága iránt. Én ezeken az írókon
nevelkedtem.
Érdekességként
jegyzem meg, hogy keresztnevem Baradlay
Richárdhoz köthető. Ugyanis ennek
a Jókai hősnek az ihletője Sebő Alajos
volt, s az én felmenőim is ebből a családból származtak. Fiatalon meghalt nagy-

bátyám javaslatára kaptam a családban
az Alajos nevet. Továbbá nagy hatással
volt rám gyermekkori pajtásom Hölgye
István is, akivel aztán rokoni kapcsolatba kerültem. A munka utáni pihenéskor a fa alatt olvastuk a magyar klasszikusokat. Azt mondják stílusomra, hogy
Móra áll hozzám a legközelebb. Ezen
nem is szeretnék változtatni, hiszen ő is
gyakorló pedagógus volt. Múltkor jöttem rá, hogy a kamaszoknak manapság
nem ír senki. Mert ez a legnehezebb dolog. Legutóbb Kulcsár Ferenc barátom
próbálkozott meg ezzel. Továbbá Gaál
Mózesnek fogott meg a stílusa. Nem
szeretnék én az irodalomban semmi újat,
nem is ez a célom az írással.
Ön szerint miért van az, hogy a pedagógusok zöme ritkábban fog tollat
a kezébe? Nem azért van az, mert ők
is úgy érzik, hogy a lényeges dolgokat
már megírták mások elődeik közül?
Borzasztó nehéz a szakmáról írni.
Ehhez felkészültség és adottság kell. Ha
ez nincs meg, akkor fölösleges erőltetni.
Voltak és lesznek is kiváló tankönyvírók.
Sajnos a múltban nem adták meg nekik
a lehetőséget a kibontakozáshoz. Nem
írhatták le azt, amit szerettek volna. Ennek ellenére a jövőben is szükség van
a pedagógusszemmel, jó érzékkel megírt
tankönyvekre.
Milyen műfajú írónak tartja magát,

hiszen szellemi műhelyében születtek
már pedagógiai tanulmányok, elbeszélések, interjúkötetek, riportok, sőt
a legnagyobb könyvsikernek a történelmi tematikájú Királyok, fejedelmek,
kormányzók c. kötete számít?
Élő emberekről szeretek írni a legjobban. Szeberényi Zoltán szerint az
ismeretterjesztő irodalmat szépirodalmi
igénnyel művelem. A 90-es évek elején
elhatároztam, hogy a magyar iskolák 50.
évfordulója alkalmából neves pedagógusokkal, sokat tapasztalt kollégáimmal elmondatom élményeiket. Ebből az ötletből
született meg az Iskolatörténet 50 év – 50
fejezet alcímmel. Ezek a riportok portrékká váltak. Burian László esperes úrral
készült beszélgetés szintén portré lett.
Ha tudnék festeni, valószínűleg portrékat
festenék. Nagy felelősség másokról, élő
személyekről írni, hiszen ennek megvan
a kockázata is, de ebben a műfajban tudok kiteljesedni.
Milyen személyes kapcsolat fűzi a
szintén díjazott pedagógustársához,
Gágyor Józsefhez?
A 80-as években ﬁgyeltem fel nevére.
A Katedra Társaság egyik rendezvényén
ismerkedtünk meg közelebbről egymással. Nagyon gazdag érzelemvilágú ember,
akit nem lehet nem szeretni.
Köszönöm a beszélgetést.
/hábé/
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Gágyor József

Kitüntetettek

Gágyor József az Ipoly mentén, Ipolynyéken
született 1941. március 15-én, de 1960-tól a Mátyusföldön (közelebbről Tallóson) él. Elsősorban a
gyermekjátékokról közreadott munkái jóvoltából
ismerhették meg nemcsak a Felvidéken, hanem a
határon túl is.
Még ma is aktívan tanít, és pedagógusként
került kapcsolatba a gyermekjátékokkal. Vérbeli
tanítóként nem elégedett meg az iskolai munkával,
hanem pályája elején érdeklődni kezdett annak
a vidéknek a helytörténete és néphagyománya
iránt, ahol kezdetben gyakorló pedagógusként,
több évig pedig iskolaigazgatóként dolgozott. A
hatvanas évek elején bekapcsolódik a Galántán
tevékenykedő Honismereti Kör munkájába és
pedagógustársai, valamint tanítványai ﬁgyelmét is
tudatosan ráirányítja azokra az értékekre, amelyek
erősíthették kötődésüket szülőföldjükhöz. Számára
a téma adott. Megismerni a gondjaira bízott gyermekek iskolán kívüli életét, játékigényét, játékkincsét. Szorgalmas és rendszeres kutatómunkájának
Gágyor József és a Sövetség elnöke, Pék László
köszönhetően talán az egész magyar nyelvterületen a mátyusföldi gyermekfolklórt ismerhetjük
a legjobban. A 70-es évektől publikál. A gyermekjátékok és mondókák rendszeres gyűjtését a Galántai járás községeiben
kezdte el 1967-ben, s csaknem tízéves munka után készült el a kétkötetes mű, amely Megy a gyűrű vándorútra címmel 1982ben a Madách Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Ebből a gazdag anyagból előzetes válogatásként jelent meg a Szól a rigó
kiskorában c. gyermekeknek szóló kötet, majd 1999-ben ugyanaz a kiadó Kislibáim, gyertek haza! címmel megjelentette a
Galántai járás gyermekjátékainak és mondókáinak átdolgozott, kibővített gyűjteményes változatát. Ugyanebben az időben
kezdte el az emlékversek gyűjtését is, amely egyedülálló kezdeményezés és 1998-ban jelent meg a Lilium Aurum Kiadó gondozásában Emlékül – Emlékversek a Galántai járásban címen.
60. születésnapja alkalmából az említett kiadó megjelenteti a Szeret? Nem Szeret? c. könyvet, amelynek alcíme Jóslókönyv gyeremekeknek. Megint értékes munkát végzett. A gyermekjátékok olyan műfajának – jelesül a jósló játékok
– összegyűjtéséhez kezdett, melynek kutatásával eddig nem foglalkozott senki.
Gágyor Józsefnek alighanem szerencséje is volt, hiszen amit a Mátyusföldön felgyűjtött, még élő hagyomány volt a múlt
század 60-70-es éveiben. Az azóta eltelt évtizedekben azonban a televízió és a számítógépes játékok egyre inkább kiszorították a legkisebbek életéből az előző nemzedékektől ellesett, többnyire az utcán vagy a természetben űzhető játékokat. Ezért is
fontos, hogy az összegyűjtött tudásanyag kellő formában a legkisebbekhez is eljuthasson. Erről maga Gágyor József gondoskodott, amikor közreadta gyűjtésének ,,népszerűsítő formájában” feldolgozott darabjait. A szülőkön és az óvodák, iskolák
pedagógusain múlik, hogy eljut-e a ,,címzettekhez”.
Termékeny évek következtek: 2002-ben Játékos állatkert c. – állatok a népi mondókákban és gyermekjátékokban, 2003ban Csúfondáros könyv c. – Mátyusföldi népi csúfolók, 2005-ben Játékos növényvilág – növények, virágok és gyümölcsök
a népi mondókákban és gyermekjátékokban, 2006-ban Édes kincsem, kis virágom – Édesanyák könyve – játékok ölbeli
gyermekekkel. A kisgyermekek öntudatra ébredésében nagy segítséget nyújtanak a teljesség igénye nélkül felsorolt, általa
összegyűjtött népi játékok s azok a gyermekköltészeti alkotások, „drágakövek”, amelyek segítségével érzékelik az anyanyelv
zeneiségét, tempóját, ritmusát, játékosságát, zseniális tömörségét. Megírt munkái nem hiányozhatnak óvodáink, iskoláink
könyvespolcáról, általuk ismerik meg nemzetünk kultúráját, életmódját, a magyarság észjárását.
Gágyor József teljes értékű életet él, ráillenek Nemes Nagy Ágnes sorai: „ Mesterségem, te gyönyörű, mely elhiteted:
fontos élnem.”
A kitüntetés alkalmából a magam és pedagógustársaim nevében szívből gratulálok. Jó erőt, egészséget, alkotó jókedvet
kívánok.
Vankó Terézia
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„A tanítónak a nyelv a segédeszköze“
(Gágyor József ünnepi beszédéből)

A mondás szerint olyanok vagyunk mint egy-egy tégla, de mi együtt alkotjuk az építményt, a házat. S ennek most
mindannyian részei vagyunk. Ha valami szépet akarok mondani, mindig a költészethez fordulok. Bennünket a nyelv
köt össze, ezért nyelvünket, a mi közös segédeszközünket hívom segíségül, hogy általa magam költötte versben fejezhessem ki mondanivalómat, vallomásomat anyanyelvünkről. Íme:
Van, akinek megtartó hűség,
van, akinek kínzó örökség,
nekem te vagy a napfelkelte
és te leszel a naplemente,
te vagy a van, te vagy a nincsen,
senki vagy és te vagy a minden,
rügyfakadás, virágzás, élet,
hulló lombok, halál, enyészet,
aranybölcső, gyémántkoporsó,
égig hangzó déli harangszó,
hűs tengerek halk morajlása,

csábos sellők tündéri tánca,
elődöknek végtelen lánca,
por és hamu feltámadása...
Esküvése a hét vezérnek,
hangfoszlánya Lehel kürtjének,
lelke világa Szent Istvánnak,
fájdalma a muhi csatának,
igazsága Mátyás királynak,
sikolya a vérző Mohácsnak,
Kossuth Lajos mély baritonja,
Petőﬁnak Talpra magyar!-ja,

hős Damjanich elhaló hangja,
a legnagyobb magyar siralma.
Trianonnak pokoli fénye
nemzetrészek halálhörgése,
a régesrég porladó ajkak
te általad mind megszólalnak,
mert te benned ölt testet a lélek,
anyanyelvem, szeretlek téged.

lejegyezte: -hábé-

„Úgy szeretem már Tallóst, hogy Ipolynyéket sem tudom elfeledni“
A honi pedagógustársadalom Önt
gyűjtései, néprajzi ihletettségű munkái
révén ismeri. Mikor döntötte el, hogy
a gyűjtőmunkának szenteli életét pedagógiai pályája során?
Ha valamit csináltam, sosem vártam érte elismerést. Az ember arra van
teremtve, hogy csinálja azt, amit tud.
1960-ban kerültem Tallósra. Rögtön
a krónikaírással bíztak meg a faluban.
Már akkor kezdett érdekelni a néprajz és
a helytörténet. Az akkori plébános után
mentem el a krónikaírás ügyében. Ő látott el jótanácssal. Rengeteget tanultam
tőle. Vöröss János plébános úr ismertetett meg először a község történetével.
Neki köszönhetem indulásomat. Mivel
teljesen más közegből, a palóc nyelvjárás
vidékéről kerültem egy teljesen más
közegbe, érdekelni kezdett a nyelvjárás,
a szavak használata. Úgy voltam Tallóssal, mint Mikes Kelemen Rodostóval.
Számomra a különbségek szembeötlőek
voltak. Ipolynyéken a gyerekek télen illankáztak (csúszkáltak a jégen), míg Tallóson csuszkoráltak.
Számos könyv alakban megjelent
gyűjtőmunkája közül melyikre a legbüszkébb?
A Tallósi szótárra, mely 7000 szócikket tartalmaz, negyven évi gyűjtőmunkám
eredménye. Tőzsér Árpád több helyütt
is méltatta. Az ötlet onnan jött, hogy ne
csak a falu, hanem a Galántai járásba tartozó magyar községek szóhasználatait,
gyermekjátékait is felgyűjtsem. O. Nagy

Gábor 20 ezer szólást és közmondást
gyűjtött össze az egyetemes magyarság
területéről, ezzel összehasonlítva az 1600
lakosú Tallósról 10 ezret gyűjtöttem fel.
Még nagyon sok felgyűjtendő szólásunk
van.
Kik hatottak Önre leginkább
ösztönzőleg a gyűjtés során?
Mindenekelőtt Ág Tibort kell
megemlítenem. Csodáltam az ő munkabírását, és az egész Felvidékre kiterjedő
munkásságát. Szerencsének tartom, hogy
megismerkedhettem Mórocz Károllyal is,
aki néprajzi szakkört vezetett a galántai
gimnáziumban. A Néprajzi Társaság elnökénél Liszka Józsefnél nyertem szakmai visszaigazolást, de Hodossy Gyulát
is ki kell emelnem, aki pártfogolta írásaim
megjelenését. Sokat tanultam Kerényi
Györgytől is, aki a világirodalomban
először rendszerezte a cselekményük
szerint a gyermekjátékokat. Ők voltak
a lámpások, akikre mindig számíthattam.
A Megy a gyűrű vándorútra c.
köteteivel nagy népszerűségre tett szert
néprajzi körökben is.
Ennek a kétkötetes munkámnak van
egy érdekessége is. Eredetileg nem ezt
a címet akartam adni. Zalabai Zsigmond
ajánlotta a költőibb, művészibb Megy
a gyűrű... címváltozatot. A megjelenés
után Ág Tibor azzal szólított meg,
hogy meghagyhattam volna a Kislibáim,
gyertek haza címet. Ugyanis az előző
nem magyar gyűjtés, hanem német átvétel. Végül ezen a címen jelentettem

meg a következő könyvemet. Ez a cím
számomra sokatmondó, mivel a kislibák jelképesen a gyerekeket jelentik,
akik a tanítójukhoz, az anyanyelv édes
köntöse alá szaladnak.
Az ünnepi beszédében is az irodalmat hívta segítségül, saját költésű,
bensőséges
hangulatú,
történelmi
vonatkozású verset mondott el az
anyanyelvről. Mit üzen a pályakezdő,
esetleg kutatni vágyó ﬁatal pedagógustársainak?
Szorgalommal sok mindent meg lehet
tanulni. Úgy tartja a mondás is: ha rövid
a kardod, toldd meg egy lépéssel. Fiatalkoromban kapuskodtam. Egyszer baleset ért és a kórházba kerültem. Begipszelt
lábbal tanultam meg a kottaolvasást, mely
rengeteget segített gyűjtőmunkám során.
Persze feleségemnek is sokat köszönhettem, aki elénekelte a dalokat nekem.
Sosem szabad feladni a harcot. A szólások és közmondások is sok életigazságot
közvetítenek. Én ezeket csak úgy tudtam
összegyűjteni, hogy közben ott éltem abban a közegben. Vajon értjük-e mit jelent
a Kedves vendég térddel kopogtat szólás? Hát azt, hogy az illetőnek mindkét
kezében csomag van. A versekkel pedig
úgy vagyok, hogy azok megszületnek.
Úgy tartom, az első sort a Teremtő adja,
a többit a költő hozzáírja. De én mégsem
költőnek, hanem tanítónak tartom magam.
Köszönöm a beszélgetést.
/hábé/
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Pázmány Péter nevének felvételével ünnepelt
az érsekújvári gimnázium

Március 16-án tartotta névadó ünnepségét az érsekújvári Pázmány
Péter Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium. A három éve önállósult intézmény az idei tanév elején vette fel az esztergomi érsek
nevét, melyet korábban, 1938 és 1945 között már viselt az iskola.
„Nemes, szép élethez nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok, sok
szeretet“ – hirdeti Pázmány gondolatát az épület előcsarnokában az új mottó.
„Két szempontból is helytálló és
időszerű ez a gondolat – mondta Száraz
Dénes, az intézmény igazgatója ünnepi
beszédében. – Egyrészt szinte önvallomásként jellemzi az egyházfő, prózaíró, műfordító és egyetemet alapító érsek
életútját, másrészt viszont pedagógusi
hitvallásként is ott függhet minden tanári
szoba falán. A tanári hivatáshoz is tiszta
szív és sok-sok szeretet szükségeltetik.
Csak így lehet, csak így szabad nemes,
szép életre nevelni a ﬁatalokat.“
Az ünnepély tiszteletére Szilágyi Tibor helyi szobrászművész két méter magas szobrot ajándékozott a gimnáziumnak, mely a névadót tanárként ábrázolja,
nyitott könyvvel a kezében. Az alkotást Pischinger Géza, Érsekújvár polgármestere leplezte le, aki ez alkalomból
elsősorban kiváló növendékeket kívánt
az intézménynek. A rendezvényre elfogadta a meghívást dr. Udvardy György
esztergomi címzetes püspök és érseki általános helynök, Farkas Iván parlamenti
képviselő, Pék László az SzMPSz elnöke,
a megyei önkormányzat képviselői: Hugyivár Imre, Forró László és Farkas Tibor, aki egyben az iskolatanács elnöke is.
A négyéves tagozat diákjai megzenésített versekkel köszöntötték a
jelenlévőket, valamint Pázmány Péter

életéről, munkásságáról és a városhoz
való kötődéséről készítettek irodalmi
összeállítást. A nyolcéves képzés növendékei vidám karikázót adtak elő.
Szülők, tanárok, diákok, iskolabarátok, támogatók együtt tekintették meg
azt – a gimnázium 165 éves történetét
bemutató – kiállítást, amely régi lecke- és
évkönyvek, bizonyítványok, szalagavatói
értesítők, diáklapok, sok-sok fénykép és
újságcikk segítségével mutatja be az iskola egykori és mai életét.
A névadó alkalmából Emlékkönyv
is megjelent, mely elsősorban az elmúlt

öt év eseményeit tartalmazza, de számos
egykori diák, ma ismert személyiség
visszaemlékezése is olvasható benne, kik
azóta itthon és külföldön egyaránt bizonyítottak. „Pázmány Péter bizonyára
mosolyogva nézi ezt a sürgést-forgást
odaföntről – írta az iskola krónikájába
az érsekújvári gimiben negyven évvel
ezelőtt érettségizett diák, Lacza Tihamér –, s talán még azt a helyesírási hibát
is elnézi...“ A híres maturáns ily módon
utalt az Érsekújvári járás egyetlen magyar tanítási nyelvű középiskolájának
hivatalos névtáblájára, mely a szlovák
helyesírási szabályoknak megfelelően
hirdeti az új nevet: Gymnázium Petra Pázmaňa s vyučovacím jazykom
maďarským Nové Zámky - Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
Érsekújvár.
Benkő Tímea

Az ünnepségen a diákok emlékkönyvvel ajándékozták meg vendégeinket

A felújított iskolában
A pedagógusnap alkalmából a felújított párkányi Ady Endre
Alapiskola épületében találkoztak a meghívott nyugdíjasok és az
iskola alkalmazottjai. A szép számú közönséget és a vendégeket
Fodor Zsuzsa igazgatónő köszöntötte. A megható műsor után
az ünnepi beszédében kihangsúlyozta a megváltozott mai világ
ifjúságának problémáit. A pedagógusok szakmabeli tudására
még nagyobb a napi szükséglet, hiszen ma már a ﬁatal szülőket
is tájékoztatni, nevelni kell. Számos gyakorlati példa igazolja,
hogy a legértelmesebb gyermekek, a legtöbb energiát igénylők
is rossz útra térhetnek, elkallódhatnak.
Az ünnepi rész után megnéztük az új tantermeket.
A modernül berendezett nyelvi, ﬁzikiai szaktanterem mellett
a kondicionálóterem is az iskola büszkeségei közé tartozik. Elcsodálkoztunk e változásokon. Reméljük, az új és korszerű falak között is olyan minőségi munka folyik, mint eddig. Hiszen

az iskola épületében talpig becsületes emberek nőttek fel. Fodor
Zsuzsa értékelésében arra is kitért, hogy nem feledkeznek meg
az alapkövet lerakó, a nehézségek között dolgozó pedagógusokról sem.
Bízunk abban, hogy az Ady Endre Alapiskola sok ﬁatal
pedagógusa az új kor szellemében felkészíti a növendékeket az
európai szintű tudásanyag gyakorlati alkalmazására.
Jó volt együtt látni az iskola minden dolgozóját. „Köszönet
régi iskolám Neked.“ Köszönjük a megtiszteltetést, a meghívást.
Jól éreztük magunkat. A meghívó mottójával zárom gondolataimat:
„Mindig jusson idő szeretettel adni,
Mert gyógyítja az embert az is, aki adja, az is, aki kapja.“
Hajtman Kornélia
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A Fizikaolimpia Országos Döntője
a Komáromi Selye János Gimnáziumban

„A természet legszebb ajándéka a gondolkodásból és a megismerésből fakadó
öröm.”
(Albert Einstein)
2007. március 15. és 18. között képletektől, számításoktól, mérésektől és
deﬁnícióktól volt hangos a komáromi Selye János Gimnázium. Ezekben a napokban itt gyűlt össze a tanulóifjúság elitjének az a része, amely elkötelezte
magát a ﬁzika tudományának, amely számára ez a tantárgy izgalmas kutatást
és különleges élményt jelent. A 24 ifjú tehetség Szlovákia különböző részeiről
érkezett – Kassától Pozsonyig és Komáromig –, hogy összemérje tehetségét és
tudását a középiskolások színe-javával.
A négynapos találkozónak előre állt, mondhatni, hogy
mindenki
megszervezett, sokrétű programja volt, képviseltette magát, aki Szlovákiában
amelyben nemcsak a munka, a verseny- a ﬁzika terén egyáltalán számít, vagyis
zés kapott helyet, hanem különböző a különböző egyetemek és főiskolák
ismeretterjesztő (a ﬁzikával összefüggő) tanárai és szakemberei.
Az eredmények magukért beszélprogramok is, mint pl. az ógyallai
csillagvizsgálóban vagy a komáromi nek. A komáromi gimnázium szíhajógyárban tett tanulmányi látoga- neiben három olimpikon indult. Kálotás. A rendezvény a gimnázium dísz- si Anna egyike volt annak a három
termében ünnepélyes megnyitóval versenyzőnek, akik a 24-es mezőnyben
kezdődött, melynek színvonalát emelte a gyengébb nemet képviselték. A ﬁzika
a Szlovák Kormány alelnökének, Dušan terén viszont egyáltalán nem bizonyult
Čaplovičnak, a Sport-, Ifjúság- és Ok- gyengébbnek: eredményes megoldótatásügyi Bizottság alelnökének, Szigeti ként végzett, a Bolemann-állandó vizsLászlónak (az iskola volt diákjának), il- gálatában pedig kiemelkedően teljeletve Komárom városa polgármesteré- sített. Édes Zoltán az előkelő kilencedik
nek, Bastrnák Tibornak a jelenléte.
helyet harcolta ki, Konczer József pedig
Az elkövetkező két nap a kemény az országos ﬁzikaolimpia döntőjében a
munka, a tudás és az egészséges verseny- második legjobbnak bizonyult. A két ﬁaszellem jegyében telt. Az olimpia első talember eredményei alapján részt vesz
versenynapján elméleti feladatokkal, majd egy további válogatáson, amelyen
másnap gyakorlati mérésekkel kellett 10 versenyző közül fogják kiválasztani
megbirkózniuk az ifjú ﬁzikusoknak. Az azt az öt tanulót, akik a nyár folyamán
igényes feladványokat a szerzők szin- Teheránban képviselik Szlovákiát a
te kizárólag a modern ﬁzika témáiból Nemzetközi Fizikai Diákolimpián.
Mit lehet még ezekhez a csodálatos
állították össze. (Az első feladat a hidrogénatom
kvantumállapotainak eredményekhez hozzáfűzni? Hogy ezt
meghatározása volt, a másodikban egy vártuk? Hogy a szorgalmas felkészülés
kristályrács atomjainak rezgéseit kellett meghozta megérdemelt gyümölcsét?
leírni, a harmadik a napjainkban üzemelő Lehet, de a győzelmek mögött minatomerőművek,
ill.
széntüzelésű denesetre elsősorban az embert kell
erőművek károsanyag-kibocsátásának észrevennünk. Őket hármukat, akik
összehasonlításából állt, a negyedik fe- szívósan kitartottak az elhatározásuk
ladatban egy izotópos nyomjelzésnél a mellett, akik nem sajnálták szabadideradionuklid aktivitásának változását, a jüket e nemes cél szolgálatába állítani,
gyakorlati részben pedig a Boltmann- akik jóval többet tudtak nyújtani korállandót kellett vizsgálni egy tranziszto- társaiknál. Ezek az ifjú emberek megérros kapcsolás segítségével.)
demlik, hogy büszkék legyünk rájuk,
A mezőny nagyon erős volt, hiszen hogy elismerjük tehetségüket és ismereminden egyes résztvevő nemcsak tudó- teiket. Ők azok, akikben hinni lehet,
ja, hanem egyben a ﬁzika szerelmese is akik talán egyszer beleszólhatnak majd
volt, akik akkor is foglalkoznának ez- a világ sorsába, akik esetleg dönteni fogzel a tudománnyal, ha nem lenne iskolai nak az igazán fontos dolgokról, és mentantárgy, csupán az érdekesség kedvé- tális képességeiket annak a szolgálatába
ért, kedvtelésből. Maga a bírálóbizott- állítják, hogy az élet szebbé és értelság sem akármilyen szaktekintélyekből mesebbé válhasson. (Úgy legyen!)

A ﬁzikaolimpiának Szlovákiában
több évtizedes hagyománya van, csupán
a matamatikaolimpia büszkélkedhet
nagyobb tradíciókkal. És hasonlóan
jeles múltja van a komáromi Selye János
Gimnáziumban is, egyrészt mert nyolc
évvel ezelőtt itt került sor a jubileumi 40.
országos döntőre, másrészt mert hosszú
évek óta kiváló komáromi diákok neve
fémjelzi a győztesek listáját. Ha ugyanis
a jelen sikereiről beszélünk, óhatatlanul
az elmúlt évek eredményeiből kell kiindulni. Hiszen nem valószínű, hogy
évtizedek óta véletlenszerűen aratnak
a „selyések” a ﬁzikaversenyeken, nem
valószínű, hogy következetes szakmai
foglalkozás és tehetségápolás nélkül az
egész ország ﬁzikatudó berkeiben ismert lenne az iskola neve. Mindez egy
nagyon szerencsés összjáték eredménye,
amelyben adva vannak a lelkes, szakmai
tudásuk csúcsán álló pedagógusok - ez
esetben a versenyzők felkészítő tanárai: Szabó Endre és Hevesi Anikó - és
az említett tudományágra vevő, nyílt
elméjű, kitartó diákok. Olyan diákok,
akik számára - Einstein szavaival élve valóban „a természet legszebb ajándéka
a gondolkodásból és a megismerésből
fakadó öröm” (ahogy ezt az olimpia
záróünnepségén idézte a Selye János
Gimnázium igazgatója, Andruskó
Imre).
A
ﬁzikaolimpia
komáromi
döntőjének színvonalához nagyban
hozzájárultak a hazai szponzorok ajándékai, illetve pénzjutalmai. Meg kell
közöttük említeni Bastrnák Tibort,
Komárom polgármesterét, Ipóth Barnabást, aki a győzteseknek juttatott
komoly pénzjutalmon kívül rendkívül
sokat tett a döntő sikeréért, Szentpéter polgármesterét, Jobbágy Józsefet, a
komáromi hajógyárat, az ógyallai csillagvizsgálót, a komáromi cégeket, mint
a Clean City, Com Therm és Svift,
ezenkívül a karvai mezőgazdasági iskolát, valamint Asbóth Attilát. Külön
köszönet jár a Selye János Gimnázium
szülői szövetségének és – természetesen
– a gimnázium igazgatóságának és ﬁzikusainak, akik fáradságot nem kímélve
mindent megtettek az olimpia sikeres
lebonyolításáért.
Molinekné Szénássy Ibolya
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Sajó Károly kárpát-medencei természetés környezetvédelmi verseny

A verseny a TERMÉSZETbúvár magazin égisze alatt már
sok éve megrendezésre kerül Magyarországon. Szlovákiában
az SZMPSZ jóvoltából másodízben. Az idén a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola biztosította a helyszínt Gútán.
16 csapat nevezett be a versenybe. Szlovákia szinte minden
magyarlakta vidékéről képviseltette magát 1-1 iskola. A verseny
a diákokra és a felkészítő tanárokra nézve nagyon igényes volt.
A verseny három, egymástól elkülönülő feladatból állt:
1. Írásbeli tesztben a diákoknak számot kellett adniuk tudásukról, a környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések ismeretéről és a TERMÉSZETbúvár magazin által
megjelölt cikkek tartalmáról.
2. Plakát - teljesen elkülönül a verseny többi részétől. A
feldolgozandó téma a kiírás szerint idén a hulladék volt. A hulladék, a keletkezésével összefüggő környezeti ártalmak és azok
megelőzésének lehetőségei.
3. A szóbeli kiselőadás - a lakóhelyi vagy környéki
környezetvédelmi problémák feltárása, kutatása, valamint lakóhelyi, ill. a környék természetvédelmi értékeinek bemutatása.

A második helyezett nagymegyeri csapat
A verseny eredményes csapatai:
pontszám
II. Rákóczi Ferenc AI, Gúta
77,5
Bartók Béla AI, Nagymegyer
66,5
Református Egyházi AI, Rozsnyó
64
Feszty Árpád AI, Ógyalla
62
Duna utcai AI, Pozsony
61,5
Kármán József AI, Losonc
61
Gregorovits Lipót AI, Jóka
60
Kodály Zoltán AI, Dunaszerdahely
57
Ipolyszakállosi AI
55
Nagyboldogasszony Római-katolikus
Egyházi Gimnázium, Gúta
52,5
Búcsi AI
47,5
Dunamocsi AI
40
Úgy gondolom, hogy mindenki elégedetten és magát eredményesnek érezve indulhatott haza. Az első öt helyen végzett csapat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett
jutalomkiránduláson vehet részt a nyári szünidő elején.

Az első helyezett gútai csapat
Minden csapat nagyon jól és ügyesen teljesített, a résztvevők
büszkék lehetnek magukra. A csapatversenyben az a nagyszerű,
hogy a különböző tehetségű és érdeklődésű diákok kiegészítik
egymást, és ezáltal később bátrabban állnak majd ki más megmérettetéseken is a hallgatóság elé.
Reméljük, hogy a verseny jövőbeli rendszeres megrendezésével elültetjük a diákok lelkében a környezettudatos gondolkodást, kialakítjuk a fenntartható fejlődés iránti elkötelezettséget, felébresztjük a környezetünkért érzett közös felelősséget,
és fejleszteni tudjuk a tehetségüket.
Ezúton is szeretném megköszönni a felkészítő tanárok
odaadását és türelmét, mellyel elősegítették diákjaik és a verseny
sikerét. Remélem, jövőre ugyanilyen szép számban találkozunk!
A verseny sikeres lebonyolítását a következő gútai magánvállalkozók és szervezetek támogatták: a II. Rákóczi Ferenc
Alapiskola mellett működő szülői munkaközösség, Alfa Market
könyvesbolt, Ádám – ajándékbolt, Biofeed – takarmánykeverő
üzem, Csiga – diszkont élelmiszerüzlet, FEGA – drogéria, Kitti
– büfé, Nagy Elektro – villamos szaküzlet, a Gútai Önkormányzat, Szabó Róbert mérnök – KO-ROLL, TKK-SK könyvesbolt
Naszvad, Topogó – vendéglő, Viktória – papírüzlet, Zelonax
– zöldségfelvásárlás. Hozzájárulásukat köszönjük!
PaedDr. Bagita Judit szervező

A harmadik helyezett rozsnyói csapat

Versenyek, vetélkedők
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... verset teremtek a fák

Az idei jubileumi, V. Verszuhatag április 16-án a Csemadok-székház nagytermében vette kezdetét. A Csemadok
alapszervezet elnöke, Berényi Margit ünnepélyes megnyitója után elkezdődött a szózuhatag. A Csatai Alapiskolából
(AI), Érsekkétyi Egyházi AI-ból, az érsekújvári Czuczor
Gergely Magyar Tanítási Nyelvű AI-ból, az érsekújvári
Pázmány Péter Gimnáziumból, az érsekújvári P. Blaho utcai Óvodából, a Zsitvabesenyői és Fűri Óvodából 148 gyerek
jött el, hogy elmondja kedvenc versét mindenki örömére.
A délutánig tartó folyamatos versmondást az irodalmi
alkotópályázat értékelése követte. A beérkezett pályaműveket
szakmai bizottság értékelte Pénzes István, Balázs F. Attila és
Hajtman Béla összetételben. Minden egyes pályamű megjelent
egy - a Csemadokban megvásárolható - antológiában, melynek előszavában a zsűri elnöke, Pénzes István többek között
a következőket írta: „Szerencsés csillagzat alatt fogant ötletként nyugtázható a Csemadok érsekújvári szervezetének

tavalyi kezdeményezése: a költészet napján megrendezendő
versözön mellé meghirdetni az alkotói pályázatot is! Mert így
válik teljessé a könyv, az irodalom ünnepe: a kora délelőttől
késő délutánig a színpadon egymást váltó szavalók mellett
teret adni az alkotói tehetséget sejtető gyermekíróknak is...“
„... Öt évvel ezelőtt fogant meg Érsekújvárott a Verszuhatag
gondolata, amely költeményeket kedvelő tömegek ünnepe
lett. A Felvidéken talán egyedülálló rendezvény tavaly alkotói
pályázat meghirdetésével bővült. A Verszuhatag bizonyította
életképességét - remélhetőleg a gyermekírók pályázata is évek
múltán egyre nagyobb népszerűségre tesz szert: a régió kereteit kinőve, felvidéki jelleget ölt...“
A gálaműsorban felléptek a P. Blaho utcai óvodások,
Gál Tamás színművész és Zsapka Attila is. Ünnepi beszédet
a Szlovákiai Magyar Írók Szövetségének elnöke, Hodossy
Gyula mondott. Az V. Verszuhatagot megtisztelte jelenlétével
Száraz Dénes alpolgármester, a városi hivatal művelődési, oktatási és sportosztályának vezetője Deák Tibor és más vendégek.
Hegedűs Hilda

Komjáthy Istvánra emlékeztünk
Az ekeli óvoda névadójának Komjáthy István születésének 90. évfordulója alkalmából a helyi óvoda és a Hetényi János Alapiskola pedagógusai és tanulói 2007.
március 26-30-a között megrendezett Komjáthy István Napok keretében az író
és tanár irodalmi alkotásainak bemutatásával emlékeztek a falu híres szülöttjére.
Komjáthy István 1917-ben született Ekelen. A komáromi gimnáziumban érettségizett. Volt lapszerkesztő és tanár. Mátyás királyról szóló mondák gyűjtésével és
feldolgozásával, valamint elbeszélések írásával foglalkozott.
Az ünnepi hetet községünk polgármester
asszonya
Fekete
Iveta
mérnöknő nyitotta meg a helyi óvodában, ahol részt vett az író ﬁa, István és
lánya Mária, akik ma Budapesten élnek.
A megnyitót követően Komjáthy István,
az író ﬁa ismertette édesapja mostanában
kiadott műveit. 2005-ben jelent meg A tehetségkutatás magyar módja című műve.
Az óvoda kis növendékei verses összeállítással nyitották meg a rendezvénysorozatot, majd a helyi alapiskola alsó
tagozatos tanulói A napkirály lakodalma című mesét vitték színpadra, melyet
Potháczky Gizella tanítónő tanított be.
Délután a tanulók Pályi Dénes tanár
úr előadásán vehettek részt, melyet
megtisztelt iskolánk első igazgatónője
Slivka Erzsébet is. Mindketten Komjáthy István egykori diákjai voltak,
így visszaemlékezéseiket elmesélték a
jelenlevő érdeklődőknek. Pályi tanár úr
bemutatta a Hortobágy krónikája című
Komjáthy művet, mely 2006-ben jelent
meg. A hét folyamán az alsó tagozatos
tanulók szépírói versenyen jeleskedtek,
a felső tagozatos tanulók műveltségi
versenyen tettek tanúbizonyságot az író
életrajza, ill. műveinek ismeretéből immár 3. alkalommal. Ezt a megemlékező
versenyt már hagyományosan minden
év márciusában megrendezzük, mely-

nek szervezője Ódor Anikó tanítónő. A
zárórendezvényen március 30-án részt
vett a magyarországi baráti általános
iskola igazgatónője Némedi Györgyné Tárkányból. Az iskolai vetélkedő
legügyesebb résztvevői Komjáthy István: Mondák könyve című alkotását kapták ajándékba. Az író egykori szülőháza
a mai községi hivatal épülete, ahol a
polgármesteri hivatal vendégül látta és

végigkalauzolta a családot a felújított
épületben. A polgármesternő felajánlotta,
hogy hamarosan emlékszobát rendeznek
itt be a meseíró emlékére. Este mutatták
be A bűvös kard című színdarabot, melyet Mitykó Katalin és Tarics Hortenzia
tanítónők tanítottak be iskolánk felső
tagozatos tanulóival. A bemutató végén a
szereplők az író ﬁa és lánya által dedikált
Mondák könyvét kapták emlékül. Az
előadás után az érdeklődők a helyszínen
megvásárolhatták az író műveit.
A rendezvénysorozat végén a helyi
önkormányzat, az óvoda, az iskola és a
szülői szövetség megkoszorúzta az író
emléktábláját.

Részlet a Bűvös kard című színdarabból

Czita Edit
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A Csemadok és a kisiskola együttműködéséről

A Csemadok Nánai Alapszervezete vezetőségének már hagyománnyá vált régi szokása, hogy személyes találkozásra
hívja meg azokat a pedagógusokat, akik az év folyamán együtt dolgoznak a Csemadokkal. A pedagógusnap alkalmából
köszönetet mondanak, a jövő évi tervről beszélgetnek, hiszen az alapszervezetet a helyi magyar szülők támogatják.
A múltban a Csemadok és az iskola együttműködése elképzelhetetlen volt, ma sem lehet másképp. Közösek a rendezvények, kölcsönös a segítség. A felújított régi szokást Dániel Erzsébet, a Csemadok Érsekújvári járási elnöke szorgalmazza.
A nánai kisiskola tanulóinak száma gyarapodik, a tanító nénik, az iskolaigazgató, az óvodavezető szívügye a Csemadok
szervezetével való együttműködés.
Hajtman Kornélia

A Czuczor Gergely Irodalmi
és Kulturális Napok eseményeiből

Idén XXXVIII. alkalommal rendezték meg Érsekújvárott a Czuczor
Gergely Irodalmi és Kulturális Napokat 2007 március 5-e és 31-e között.
A rendezvénysorozatot az a könyvbemutató nyitotta meg, amelyre március 5-én került sor a Csemadok Érsekújvári Alapszervezetének nemrégiben felújított épületében. A szervezők magukat a szerzőket kérték fel,
hogy ismertessék legfrissebb könyveiket.
Az érsekújvári Pénzes István több
versantológiát is szerkesztett már, legújabb munkája, a Széttöretett című kötet,
a trianoni békediktátum ihlette korabeli
verseket és azóta íródott költeményeket
foglalja magába, „a magyar fájdalom
és reménykedés verseit” – amint az a
könyv alcímében is szerepel.
Pénzes István könyvismertetőjében
utalt arra, hogy mindazt, ami Trianonra
és a következményeire emlékeztetett,
sokáig titkosan zárolt anyagként kezelték anyaországon belül és kívül, tabu
témának számított. Számos irodalmi
mű esett ezen szemlélet áldozatául
(Babits Mihályt, Kosztolányi Dezsőt
és Juhász Gyulát említette példaként,
akiknek összegyűjtött művei rendre
csonkán jelen(het)tek meg), pedig ezek
a versek „...nem a szomszéd népek ellen
irányultak, a mi fájdalmunkról beszéltek csupán...” – idézte Pomogáts Bélát.
A Széttöretett című versgyűjtemény
összeállítását alapos és átfogó kutatómunka előzte meg. Mint azt Pénzes István találóan megjegyezte, a közreadott
versek legtöbbje „bújdosó vers”, vagyis
közkönyvtáraink polcain hozzáférhetetlen, annak idején kis példányszámú
füzetekben, puhaborítású kötetekben,
kéziratos formában jelentek csak meg.
Több mint hatvan szerző közel 240 versét sikerült összegyűjtenie, zömében
– mára már ismeretlen – költők alkotásait. Szerepel azonban a kötetben a már
fentebb említett költőtriász tagjainak
versein kívül Mécs László, Sík Sándor,

Somogyvári Gyula, Tóth Árpád, a Végvári álnév mögött rejtőző Reményik
Sándor és Wass Albert egy-néhány
költeménye is. Helyet kapott benne a
hangzatos nevű Papp-Váry Elemérné
Sziklay Szeréna Hitvallás c. verse,
amely „magyar hiszekegyként” vált
ismertté, vagy József Attila – szintén
„szalonképtelennek” minősített – Nem!
Nem! Soha! című költeménye. Mint azt
Pénzes megjegyezte, a közzétett alkotások között vannak ugyan színvonalbeli
különbségek, de közös bennük, hogy
nemzeti fájdalmunkról szólnak. Az eddig napvilágot látott Trianon-antológiák
„ömlesztve” közölték a verseket, Pénzes István viszont kronológiai sorrendbe rendezte őket, előszót írt a
kötethez, korrajzokat készített a fejezeteihez, valamint összeállított egy
kislexikont a szerzőkről. Ugyancsak
segíti a könyvben és a témában való
tájékozódást a versek költők szerinti
jegyzéke, továbbá a felhasznált irodalom.
A könyvbemutatót Hetyei László
folytatta, aki a Magyarok a labdarúgó
– világbajnokságokon címmel írt
könyvet. Mint elmondta, volt mit
kötetbe szednie, hiszen fantasztikus
futballtörténelemmel
rendelkezünk.
Kilenc világbajnokságon vett részt a
magyar válogatott az első, 1934-estől
az utolsó, 1986-os megmérettetésig. Bizonyára nagy örömére szolgál majd a
magyar foci rajongóinak (ha annyira jól
művelnék, mint amennyire rajonganak

érte!), hogy bekerült a könyvbe a világbajnokságokon szerepelt összes magyar
játékos pályafutása és fényképe.
Mindkét bemutatott kiadvány a
magyarországi Aposztróf Könyvkiadó
gondozásában jelent meg.
A rendezvénysorozat színházi
előadással folytatódott: a kortárs norvég drámaíró, Jon Fosse művét Lévay
Adina álmodta színpadra, azazhogy
ez esetben a Csemadok nagytermének
kellős közepére. Az őszi álom című darabot március 8-án este mutatták be a
Komáromi Jókai Színház művészei (a
címszereplő Bandor Éva és Fabó Tibor,
valamint Varsányi Mari, Németh István, Gombos Ilona és Germán Zille).
A meglehetősen bizarr környezetben
– egy temetőben – játszódó darabhoz rendkívül találó díszlet készült: a
sírköveket fehérre meszelt bőröndök
helyettesítették, utalva a költözés, az
e világból való elköltözés megmásíthatatlan tényére. Ebben a közegben
bontakozott ki előttünk a dráma, mely
a megérkezésekkel és eltávozásokkal
ütemezve jelenítette meg a szerelem,
a házasság és a családi összetartozás
kibékíthetetlen konﬂiktusát. A valódi
dráma a közhelyekből és monoton
önismétlésekből építkező párbeszédek
mögött zajlott, a test beszélt igazán,
egy-egy árulkodó mozdulatból vagy
tekintetből villant elő a lappangó feszültség.
Az előadás végén szem igen, de néző
nem maradt szárazon: csattanóként (talán az őszi álomból való kijózanodás
reményében) a férﬁ főszereplő jó fél
kanna vizet öntött magára, amelyből
jutott jelen sorok írójára is.
B. Mánya Ágnes

Versenyek, vetélkedők

13

PEDAGÓGUSFÓRUM

„Mi is tudunk muzsikálni!”
Játékos zenei vetélkedő alapiskolásoknak

A kettős Kodály-évforduló több szervezetet és iskolát is arra ösztönöz, hogy tevékenységébe beleszőjön az évfordulóhoz kapcsolódó rendezvényt. Így került sor 2007. március 16-án Felsőszeliben a Széchenyi
István MTNY Alapiskolában játékos zenei vetélkedőre „Mi is tudunk
muzsikálni!“ címmel, melyet Varga Károly vezetett.
Varga Károly neve a rádióhallgatók előtt nem ismeretlen, ugyanis a
budapesti Magyar Rádió ifjúsági zenei
vetélkedőit több évtizede rendszeresen
vezette, közben 22 éven át a Magyar
Televízióban népszerűsítette a különféle
típusú játéksorozatokat. A mostani felvidéki útja elsősorban segítségnyújtásként
könyvelhető el az itteni pedagógusok
részére. Ez a bemutató az érdeklődő pedagógusok előtt zajlott a helyi művelődési
házban.
A felhívásra a környék iskoláiból 12en jöttek el, hogy meggyőződjenek róla,
miként tudnak játszani azok a gyerekek,
akik nem látogatják a zeneiskolát, e téren
az ismereteik csupán a zeneóra tananyagából állnak. Tehát a zenei alapjátékot
hozta el a felsőszeli gyerekeknek. Természetesen az iskolatípustól és korcsoporttól függően különféle nehézségi
fokozatú játékok is léteznek. A csapatok évfolyamok szerint álltak össze a
felső tagozat osztályaiból. A háromtagú
gyerekzsűri a 9. osztályból volt.
A csapatok közös énekléssel
köszöntötték a vendégeket. Varga Károly közismert közvetlenségével rögtön
megnyerte a gyerekeket. A 10 fordulós
játékban könnyebb és nehezebb kérdések váltakoztak. A kérdéstől függően
1-től 10-ig lehetett pontot szerezni. A
sok zenei anyaggal megtűzdelt feladat
megoldásáért nemcsak pontokat kaptak
a gyerekek, hanem édességet is.
A zenei vetélkedőben háromféle
játékelemet variált a játékvezető. Az I.ben zenei felismerés dominált, a rövid
részletekből álló zenei montázs kérdései vonatkoztak a korra, szerzőre, formára, hangszerre stb. A II. csoportban
az aktivizáló feladatok szerepeltek, ezek
közül kiemelném a dalnokversenyt,
nagyon tetszett a „vezénylés”, melyben egyszólamú ének, majd egyszerű
háromszólamú kánon dirigálása volt a

feladat. A III. csoport a kreatív feladatokat tartalmazta. A ritmusszerkesztés,
a dallamszerkesztés, a zenei történet
kitalálása mind érdekes és szórakoztató
volt. A gyerekek találékonysága nem ismert határt. A játékformákból néhányat
megneveznék, mint pl. ki kicsoda, ki micsoda, szójáték zenei fogalmakkal, szókitalálás az utolsó szótagból, szereplők
megnevezése a megszólaló hangszerek
alapján, ritmusgyakorlatok konyhai eszközökkel. Nagyon tetszett a lab-dal-játék, ebben az énekelt népdal ritmusára
kell a labdát pattintani, ha elgurul vagy
eltéveszti a ritmust, kiesik a játékból. A
gyerekek ízelítőt kaptak még a hangszerek birodalmából, élvezhették a különféle
műfajok muzsikáját, s elképzelhették azt,
mi történik vajon az operaszínpadon.
A kétórás játékos bemutató lényege
az, hogy minden előzetes felkészülés
nélkül játszhattak a jelenlevő gyerekek,
s így közelebb kerülhettek a zenéhez.

Súgni nem szabad!

Élvezetes, hangulatos és legfőképp szórakoztató módon vette rá őket a játékvezető
a zenei ismeretek megtanulására. Szinte
észre sem vettük, úgy elrepült az idő. A
tanár úr sokféle ismeretet bányászott elő
a gyerekek tudatából, amiről azt hitték,
nem is tudják.
A végeredményt mindenki izgatottan várta. A zsűri pontozása alapján a 7.
és a 6. osztály csapata lett „summa cum
laude” minősítéssel a legjobb. A többiek arany-, ezüst- és bronzkoszorúsak
lettek. Szerintem mindenki nyertes, aki
ott volt, hiszen játszva tanultak és közben jól szórakoztak.
A zenei vetélkedő fő támogatója a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galánta-Vágsellyei Regionális Központja volt. Szetyinszký Veronika, a
Szövetség elnöke megköszönte Varga
Károlynak az értékes bemutatót, s e sorok írójának pedig a kezdeményezést.
Most már csak a vállalkozó kedvű pedagógusokon múlik, hogy mennyire tudják a felkínált lehetőségeket kihasználni
munkájuk során. Mi is valljuk Kodály
szavaival: „Legyen a zene mindenkié!”, s akkor talán egy szebb világ fog
beköszönteni.
Mészáros Magdolna
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Csillagoknak teremtője...

Regionális népdalverseny Felsőszeliben
A jubileumi Kodály-év jegyében
számos hangverseny, kiállítás, szeminárium kerül megrendezésre különböző
szervezetek által. A felsőszeli Széchenyi
István MTNY Alapiskola pedagógusai
már másodízben szorgalmazták a népdalverseny megvalósítását alapiskolások
részére. A szervezésben közreműködött
a Galánta-Vágsellye SZMPSZ TV és a
Csemadok helyi szervezete is.
Kodály zenepedagógiai elveit tükröző
írásai közül szemezgetve találtunk rá a
következő sorokra: „Minden népnek van
egy sereg népdala, amely oktatásra kiváltképp alkalmas. Ezeket jól kiválogatva a
népdal lesz a legmegfelelőbb tananyag,
hogy rajta a gyermekeknek az egyes zenei elemeket bemutassuk és tudatosítsuk.
A végcél abban áll, hogy a tanulókkal
megismertessük és megszerettessük a
múlt, a jelen és a jövő klasszikusait.”
Kodály Zoltán egész életét a zenei nevelés
színvonalának emelésére fordította, hogy
zeneértő közösségek alakuljanak, melyek
majd zeneszerető közönséggé fejlődnek.
A teljes ember kiműveléséhez a lelkén át
vezet az út, s a zene képes az emberi lélek
rejtelmeibe is behatolni.
Nemcsak ez ösztönözte a zenekedvelő
pedagógusokat a népdalverseny megrendezésére, hanem az a tény, hogy napjainkban egyre kevesebbet énekelnek a
gyermekek. Pedig tanultuk, hogy zene
nélkül az élet csupán csak töredék. A
népdal fentebb említett fontosságát még
fokozhatjuk a Mester azon gondolatával,
mely szerint a zenei anyanyelv kialakulása, elődeink dalainak közkinccsé tétele
az alapiskola feladata.
A pályázat kiírásakor titkos vágyunk az volt, hogy a zenei nevelés is
megérdemli a nagyobb ﬁgyelmet, s egy
népdalversenyen való bemutatkozás-

A népdalverseny résztvevõi
sal a tanulók is sikerélményhez juthatnak. A pályázati kiírás alapján a tanulók három kategóriában mérték össze
tudásukat. Mivel tavaly emlékeztünk
Kodály mátyusföldi gyűjtőútjának 100.
évfordulójára, ennek jegyében kerestünk
a környékünkön gyűjtött dalt, mely
a verseny mottójává vált. Ez az 1905ben Zsigárdon gyűjtött Csillagoknak
teremtője... kezdetű népdal volt, amelyet
minden leendő versenyzőnek ismernie
kellett.
A zsűri elnöke Écsi Gyöngyi népdalénekes volt, munkáját Ág Tibor
népdalgyűjtő és Mórocz Gyula zenész,
néptáncos segítette. Mészáros Magdolna
üdvözölte a vendégeket, majd az iskola
gyermekkarából néhányan elénekelték a
címadó dalt. A környék 12 iskolájából
34 versenyző jelentkezett. Legtöbben
az I. kategóriában voltak. A II. és a III.
kategória énekesei kiegyensúlyozott

A regionális népdalverseny helyezettjei
I. kategória
1. Sándor Lajos, Dunaradvány
1. Kiss Flóra, Felsőszeli
2. Lábodi Cintia, Alistál
2. Žiaček Margaréta, Zsigárd
3. Török Patrícia, Kajal
3. Farkas Mónika, Dunaradvány
II. kategória
1. Deák Zoltán Felsőszeli
2. Nagy Boglárka, Felsőszeli
3. Farkas Bianka, Zsigárd

III. kategória
1. Renczés Dóra, Felsőszeli
2. Tirinda Katalin, Galánta,
2. Dudás Dása, Felsőszeli
3. Bogdán József, Zsigárd
A viseletért különdíjban részesült:
Szabó Annamária, Muzsla
Pollák Mária, Ekecs
Macsali Adrián, Felsőszeli

mezőnyben mérték össze énektudásukat.
Először mindenki elénekelte a kiválasztott népdalt, majd a zsűri meghallgatta a
listáról kiválasztott további dalt. Közben
a viseletet is értékelték.
A zsűri tanácskozása közben sem
unatkoztak a gyerekek, mert a frissítő
után gyermekjátékokat játszottak a
felsőszeli szervezővel, Szabados Katalinnal. Délután 13.00 órakor megszületett
az eredmény. A sok ügyes, jó hangú
gyerekek megosztott díjakban részesültek. Az eredmények külön táblázatban
olvashatók.
A díjátadásban Nagy Flórián megbízott iskolaigazgató is részt vett. Az
oklevelek mellé értékes könyveket és tárgyi jutalmakat vehettek át a versenyzők.
A viseletért járó különdíj egy fakanálból
készített baba volt, melyet a kézműves
szakkör tagjai készítettek László Ildikó
irányítása alatt.
A versenyt 2. alkalommal szerveztük
meg. A jó hangulatban töltött délelőtt
után reméljük, hogy lesz jövőre is folytatás. A zsűritagok is arra bíztatták a
jelenlevőket, hogy otthon is énekeljenek,
tanulják meg nagyszüleiktől a szebbnél
szebb magyar népdalokat, hiszen a költő
Babits is azt vallja:
„Mindenik embernek a lelkében dal
van, és saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének, az hallja mások énekét is szépnek.”
Mészáros Magdolna
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A Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság
Immár negyedik évfolyamába lépett a Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság

Négy évvel ezelőtt az Aranycsapat Alapítvány – amelynek elnöke Kű Lajos – kezdeményezésére kezdetét vette az a bajnokság, amelyben a történelem folyamán először versengenek egymással különböző országok magyar nemzetiségű diákjai. Először
csak labdarúgásban folyt a verseny, de évről évre különböző sportágakkal bővülve mára már kézilabdában, asztaliteniszben és
sakkban is összemérhetik tudásukat a versenyzők. A tervek szerint évről évre bővülni fog a sportágak száma.
A selejtezők Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia és Ausztria magyarlakta vidékein zajlanak. Az
egyes régiókból a legjobb csapatok és versenyzők képviselik közösségüket a magyarországi döntőn. Az elmúlt években óriási
örömöt és megtiszteltetést jelentett az ifjú sportolók számára a Ferencváros pályáján focizni, és hogy a győztesek nyakába az
érmet Mádl Ferenc, az akkori köztársasági elnök akasztotta.
Azonkívül, hogy a vesenyeket csodálatos helyszíneken szervezik ( Balaton, Bük, Szarvas, ... ), természetesen ezek a találkozások közelebb hozzák egymáshoz a határon túli magyar gyerekeket. Barátságok kötődnek erdélyi, felvidéki, délvidéki,
burgenlandi ﬁatalok között.

VERSENYKIÍRÁS

Labdarúgás:
1. kategória – ﬁúk
1992. január 1. után születettek
2. kategória – ﬁúk
1988. január 1. után születettek
Selejtező: 2007 május 2-tól június 13-ig
Magyarországi csoportmérkőzések: 2007. június 23-tól 29-ig
Döntő: 2007.július 1. – FTC pálya
18 játékos nevezhető, ebből max. 3 lehet, aki nem magyar tanítási nyelvű iskolába jár, vagy nem magyar nemzetiségű.

Kézilabda:
1. kategória – lányok
1992. január 1. után születettek
Sakk és asztalitenisz:
1. kategória – ﬁúk, lányok
1992. január 1. után születettek
2. kategória – ﬁúk, lányok
1988. január 1-je után születettek
Selejtezők: 2007. szeptember-október
Döntő: 2007. november – Bük

Nevezési határidő : 2007. május 5.
A nevezéseket a következő címre küldjék : Mgr. Ibolya Olivér, Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Tel./fax : 031/5522432, e-mail: ibolya@zsmkomds.edu.sk

A víz világnapján

A Kassai Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium
tanárai Diószeghy Árpád kezdeményezésére a víz világnapja alkalmából vetélkedőt szerveztek a tágabb
régió alapiskolás tanulói számára.
A versenyen sajnos csak négy csapat vett részt:
Szepsiből, Buzitáról, Sárospatakról és a helybéliek,
pedig szívesen látták volna a bodrogközi és az ungvidéki iskolák tanulóit is.
A tanulók a megmérettetésre beszámolót
készítettek környezetük vizeiről, és a helyenként megrázó valóságot videóﬁlmen és/vagy faliújságon mutatták be értelmes kísérőszöveggel. Képet kaptunk
a Bódva folyó ﬂakonoktól zsúfolt medréről, a Ruzsini víztároló vízminőségéről, a Kanyapta példásan
rendbetett környezetéről és általános tudnivalókkal
is szolgáltak a hallgatóságnak a környezetvédelem
világából. A továbbiakban a csapatok minden tagja

tesztlapot töltött ki, majd
Diószeghy tanár úr vizes
kísérletei következtek. A
tanár úr „miért van ez így”
kérdésére a csapatok írásban válaszoltak és a helyes
magyarázat sem váratott
sokáig magára.
A zsűri a sárospataki
csapatot találta a legjobbnak, másodikként a buzitai
csapatot értékelte, harmadik helyen a két évvel ﬁatalabb helyiek végeztek, de nyertek a szepsiek is, hiszen
ezen a versenyen, mint minden más ilyen rendezvényen nagyon sokat lehetett tanulni. Azt reméljük, több
csapat részvételével lesz folytatása a környezetvédelmi versenynek, hiszen égetően nagy szükség van a
szemléletváltásra az ember és a környezet viszonyában, és ezt nem lehet elég korán kezdeni.
Kozsár Julianna
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Hazai oktatási rendszerünk fejlesztése
és problémáinak megbeszélése
Beszámoló az 1. szekció munkájáról

az oktatásügyi és a kulturális önrendelkezés létrehozását
a szlovákiai magyar oktatásügy egész problémakörének felvállalását, beleépítve az MKP programjába
2. A kistérségi együttműködés keretében az iskolahálózat
ésszerű fejlesztése és módosítása érdekében olyan kompromisszumokat kell elfogadni, amelyek egyértelműen a gyerekek érdekeit szolgálják.
3. A SZK oktatásügyi miniszternél el kell érni, hogy:
egyetértési jogot és vétójogot biztosítson egy magyar
kisebbségiekből álló testületnek (kisebbségi oktatási testület),
amelynek tagjai nem minisztériumi alkalmazottak, hanem a
kisebbség által megválasztott oktatásügyhöz értő emberek,
akiknek állásfoglalása nélkül nem történhetnek a nemzetiségi
oktatásügy érdekeit sértő módosítások, szakszerűtlen változtatások az iskolák hálózatában.
4. A tehetséggondozás kapcsán új információ, hogy magyarországi támogatások révén országszerte tehetségközpontok nyithatók.
5. A szekció sajnálatát és nemtetszését fejezte ki, hogy éppen a Pázmány P. Alapítvány legújabb pályázati kiírása nem
támogatja a tehetséggondozást és az iskolák fejlesztő programjait.
Szetyinszký Veronika

„Mindenki annyit ér,
amennyit a köznek használni tud”

legjobb legyen a lehetőségeihez mérten. Az értékelés nem
osztályozás, hanem építkező visszajelzés, amely a tanítás
folyamatában kell, hogy történjen. A célok eléréséhez tevékenységek kellenek, amelyek közben a gyermek megtanul
érvelni, vitázni, elsősorban saját magát értékelni.
Csoportokban dolgozva tanultunk meg alkalmazni
néhány olyan értékelő eszközt, mint pl. az önreﬂexió, vagy a
kortársi értékelés, amely segítségével fejleszteni tudjuk a gyermeket, növeljük önbizalmát és megerősítjük abban, amiben
jó. A módszerek, amelyeket alkalmaztunk, szintén a fejlesztést szolgálják.
A módszerek alkalmazása mellett hangsúlyt kell fektetni a
megfelelő osztálytermi légkör kialakítására is. Erre is jó példát
tapasztalhattunk meg a szekcióban, hiszen az előadók segítségével nagyszerű légkört tudtunk kialakítani. A résztvevő pedagógusok véleménye szerint az ott uralkodó hangulatot nem is
lehet leírni, át kellett élni.
A munka végén mi is értékeltünk. Kis cédulákat kaptunk
a csoport vezetőjétől, amelyekre a szekcióban történtek értékelésére szolgáló kifejezések voltak felírva, és amelyekből
mindenki egyet választhatott. Örvendetes és biztató tény,
hogy a csoportban résztvevők többsége az „inspirált, amit
csináltunk” és a „kipróbálom a gyakorlatban” feliratú cédulát
választotta.
Győző Andrea, szekciótitkár

Szekcióvezető: Andruskó Imre parlamenti képviselő,
Tamási Erzsébet megyei képviselő, oktatási bizottsági elnök
Szekciótitkár: Szetyinszký Veronika pedagógus, Pázmány
P. MTNY AI Vágsellye
A két előadó szakmai bemutatkozása után a következő vitaindító témák kerültek terítékre:
A kisiskolák és a teljes szervezettségű, alacsony létszámmal
működő iskolák léte és a szakos pedagógusok hiánya.
Központi iskolák létrehozása – iskolabuszok indítása – a
kistérségi együttműködés szükségszerűsége.
A tehetséggondozástól a felzárkóztató programokig
bezárólag minden iskolatípusnak szüksége van módszertani
segítségre.
Az ellenőrzést illetően az iskolák színvonalát a hozzáadott
pedagógiai értéknek kellene meghatároznia.
Az iskolavezetés szintjén, sajnos, sok esetben nem folyik
minőségbiztosítás, nem történik fejlesztés, hanem a túlélési
stratégiával kell foglalkozni.
A 8 osztályos gimnáziumok létjogosultsága és a középiskolák optimalizálása.
Az iskolarendszer centralizációja és decentralizációja.
A felsőoktatás helyzete, a tandíj, a két magyar egyetem akkreditált képzései.
A magyar iskolák pályázati lehetőségei.
A hátrányos szociális helyzetű tanulók viselkedéséből adódó
problémák.
Az 50 résztvevő részéről a nemzetiségi oktatás helyzetét
elemző, konkrét példákkal alátámasztott hozzászólások hangzottak el. Ajánlásaink:
1. Az SZMPSZ OE és az Iskolavezetők Országos Társulása tárgyalja meg az MKP országgyűlési képviselőivel :

Beszámoló a 2. szekció munkájáról

„Én itthon akartam új világot teremteni. Letettem a tollat,
a gyerekek közé ültem, palatáblára rajzolgatva nekik, olyat,
amit megértettek.”
Tisztelt Kollégák!
Beszámolómhoz Kodály Zoltán szavait hívtam segítségül. Ezekből a szavakból is kitűnik, hogy munkánkat akkor
végezzük jól, ha tisztában vagyunk azzal, milyen segítő és
építő módszerekkel kell közelítenünk a gyermekekhez. Ilyen
módszerekből kaptunk ízelítőt a rozsnyói találkozón a szombat délutáni 2. szekcióban. Hunya Márta az Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa és Poór Zoltán
a veszprémi Pannon Egyetem docense munkáltató formában
ismertették meg a résztvevő pedagógusokkal a fejlesztő értékelés formáit és módszereit.
Az előadóknak és résztvevőknek köszönhetően a munkamegosztás, a véleménycsere és az együttgondolkodás jellemezte a szekcióban folyó munkát.
Újra bebizonyosodott: a hagyományos módszereken
lazítani kell, hogy elérhessük azt, hogy minden gyerek a
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„A lángészhez a gyermek van a legközelebb”
Beszámoló a 4. szekció munkájáról

A negyedik szekció munkájában 15 óvónő és 3 alsó tagozatos pedagógus vett részt. A Kompetenciák fejlesztése az
óvodáskorú gyermekeknél programcsomaggal ismerkedtünk
meg Labáth Ferencné vezetőmentor segítségével.
A délelőtt folyamán Vass Vilmos előadásában a címbe foglalt idézet hangzott el Lánczos Kornéltól. Erről a gyerekről
szólt az a pár óra. Előadónk interaktív játékokkal tűzdelt,
lendületes, érzelemgazdag előadást tartott. Mindnyájan azzal
a meggyőződéssel távoztunk, hogy a programcsomagnak helye van a magyar óvodapedagógiában.
Mit jelent a kompetencia? – Illetékességet, hozzáértést.
Mielőtt fejest ugrottunk volna a praxisból, három kérdéskört
jártunk körül tréningszerűen:
Milyen a jó óvoda? Mitől jó egy óvoda? Kitől jó egy óvoda?
A válaszok tükrében a programcsomagból megtudtuk,
hogy céllal létrejövő teljes eszközrendszer, amely magába foglalja a tervezést, a szervezést, az ellenőrzést és az értékelést.
Mi a célja az óvodai programcsomagnak? – Az óvodapedagógia hagyományainak megtartása mellett a fejlesztés.
Mit jelent a teljes eszközrendszer? – A nevelés mindhárom eszközét: a játékot, a munkát és a tanulást is egységesen kezeli, és a fejlesztés szolgálatába állítja.
Mit jelent a tervezés? – Egyetlen tudatos emberi folyamat
sem képzelhető el nélküle.
Mit jelent a szervezés? – A megvalósítás sikerét, átgondolt és a célnak alárendelt.
Mit jelent az értékelés? – Folyamatosságot, belső szükséglet kielégítését, valamint a továbbképzés zálogát.
A kompetencia mint központi kategória hatja át az egész
programcsomagot.
Tartalmi jellemzők:
A tartalmi jellemzői adják a módszertani újszerűségét is. A
programcsomag felfogásában a KOMPETENCIA = TUDÁS
+ KÉPESSÉG + ATTITŰD. Ezek a jellemzők első ránézésre
más programokban is megtatálhatók. Az eltérés a tartalmukban keresendő. A program kidolgozói vallják, hogy kezdetben az iskolának kell megtennie, hogy alkalmazkodik és be-

fogadja a gyermeket. Az iskola személytelen, tehát a tanítók
azok, akik megszemélyesítik az átmenetet. Ez az értelmezés
első vetülete. A második az egyes elemek tartalma. Nézzük
egyenként, a felsorolás sorrendiséget is tükröz:
Ki az, akire íródott és ki az, aki meghatározza a programcsomag tartalmát - A GYEREK.
Ezzel a programcsomaggal a boldog gyermekkort nem
elvenni, hanem megadni szeretnénk számukra. Módszertani
jellemzők a fejlesztés eredményeiben érhetők tetten:
kialakul a rendszerszerű látásmód a gyereknél
megtörténik a tapasztalatba ágyazott képességfejlesztés
megmutatkozik a feldolgozási módszerek sokfélesége
használható ismeret- és tudásanyag
birtokába kerül a kisgyerek
fejlődik a személyisége .
A négy építőelem a következő:
Kognitív: mások megismerése és önmaga fejlesztése
Szociális: másokkal való együttműködés
Személyes: személyes kapcsolatba kerül
a pedagógiai környezettel
Speciális: integratív pedagógiai szemlélet,
kiforrott nevelési stílus.
Összefoglalva:
A kompetenciára irányuló késztetés azt jelenti, hogy az
ember képes legyen környezetében hatékonyan cselekedni,
arra hatást gyakorolni. Már a kisgyerek is örül annak, ha egy
sikeres cselekvésével változást ér el környezetében. A kompetenciaigény kialakulásának feltétele, hogy az egyén kellő
ügyességű mozgáskészlettel rendelkezzék. A kompetenciaigény kialakulásában az óvónői attitűdnek meghatározó
szerepe van. A ,,támogató” óvónői attitűd lehetővé teszi,
hogy a gyermek változatos környezeti hatások között éljen, ,,
erőit kipróbálhassa”, azokon, és kellő tapasztalatokat, készségeket szerezzen. A túlzott korlátozás, tiltás, ellenőrzés nehezíti a kompetencia-motívum kialakulását.
„A pedagógus király lehet a gyerek birodalmában, ha
nemcsak törvényeket talál ki, hanem ﬁgyelembe veszi a gyermek törvényeit is.” (Ancsel Éva)
Vankó Terézia szekciótitkár

Segítünk, ha lehet

A rozsnyói konferencián mutatkozott be többek
között a magyarországi SHL könyvkiadó páratlanul
izgalmas pszichológiai, társadalomtudományi, közgazdasági és irodalmi könyvekkel. Aki vásárolt a kötetekből,
jól járt, hiszen olcsón (mindössze 100 Sk-ért) juthatott
hozzá az értékes irodalomhoz. A kiadót a konferencia
egyik szakelőadója, Klein Sándor képviselte. Tőle és
a könyvek listáját tartalmazó szórólapról tudhattuk meg
azt is, hogy az SHL rövidítés az írásom címéül választott
mondat kezdőbetűit jelenti.
Dr. Klein Sándor 1982-88 között Szegeden a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskola pszichológiai tanszéket
vezette. Megpróbálta humanizálni a tanárképzést, ez
alatt azt értette, hogy gyermekközpontúvá szerette volna nevelni a jövő tanárait. Az idő tájt nem volt olyan
nyomdatermék, amit hallgatói kezébe tudott volna adni.
Részmegoldásként stencilezett formában sokszorosítot-

tak 20-30 oldalas tanulmányokat. Végül felesége segítségével egy vállalkozást indított el: a professzor úr által
értékesnek tartott irodalmat adtak ki a pedagógusok
részére. 1998-ban nyitották meg a könyvkiadót Edge
2000 néven. Évente 8-10 könyvet adtak ki. Mára már ez
a szám is megduplázódott.
A cél megvalósult: színvonalasan megírt, hiánypótló
könyveket tudnak a tanárok kezébe adni. Nemcsak
pszichológiai és pedagógiai jellegű munkák, hanem
jelentős világirodalmi alkotások képregényes változatai
is napvilágot látnak műhelyükben. Tegyük hozzá: nem
gagyi feldolgozásokról van szó! Pedagógusaink is kedvükre válogathatnak a kedvezményes áron megvásárolható kiadványok közül. Ezekről bővebb információt
a www.edge2000.hu honlapon kapunk.
-hábé-
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Tiltakozás és felháborodás
a PPA Szülő és Iskola pályázata kapcsán
A Pázmány Péter Alapítvány által meghirdetett Szülő és
Iskola idei pályázatának megváltozott támogatási rendszere
tömeges tiltakozást és egységes felháborodást váltott ki az
iskolavezetők, az oktatási intézmények igazgatóságai és szülői
szövetségek részéről. A jelen sorok írója vitacikkére, az SZMPSZ
OV, a lévai és nagykürtösi, a bodrogközi és ungvidéki, valamint
más területi választmányok lapunkban és országos napilapunkban közzétett állásfoglalására még ezidáig nem született válasz
a másik fél részéről. Felelevenítésképpen a teljesség igénye nélkül
válogatást adunk közre a Pedagógusszövetség honlapján lévő
állásfoglalásokból és nyilatkozatokból. Egyben kérjük azon iskolákat és szülői szövetségeket, akik kimaradtak a válogatásból,
vagy csatlakozni szeretnének a többi intézményhez, tegyék ezt
meg szerkesztőségünk címére juttatva el nyilatkozataikat.
Dr. Törzsök Erikához, a Külkapcsolatokért és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkárság Nemzetpolitikai Ügyek
Főosztálya főigazgatójához többek közt a következő állásfoglalás
jutott el:
Az iskola és a szülők kapcsolatát évek óta erősíti a két ország
kormánya közötti, a nemzetiségi kisebbségek kölcsönös oktatási
és kulturális támogatásáról szóló megállapodás, mely által lehetővé
vált, hogy a magyar tannyelvű iskolákban egyre jobban bízzanak,
vele szorosan együttműködjenek, munkájukat hatékonyan segítsék, sőt egyre több iskolára büszkék legyenek azok a szülők, akik a
Magyar Köztársaság kormánya által biztosított oktatási és nevelési
támogatására pályázhattak és pályázhatnak a támogatás kezelésével
megbízott Pázmány Péter Alapítványnál...
A résztvevők egyhangú szavazással elfogadták azt a javaslatot, hogy ezen állásfoglalás aláírói tájékoztassák Önt, Tisztelt
Főigazgató Asszony, régiónk magyarságának kéréséről:
a támogatás összegéből a szülők továbbra is segíthessék az iskolai
diákrendezvényeket,
járulhassanak hozzá anyagilag az iskola oktató és nevelő munkájának
modernizálásához, hatékonyságának fokozásához; gazdagíthassák az iskola segédeszközállományát, diákkönyvtárát, hiszen a támogatásból biztosított eszközök, könyvek a szülők tulajdonában
maradnak /a szülői szövetség mint önálló jogi személy külön saját
leltárállományát alkotják/.
Gálffy Szilárd, a szülői szövetség
járási elnökségének tagja,
Dióspatony község polgármestere
Czére Jenő, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin
Alapiskol a szülői szövetségének elnöke,
a szövetség országos elnökségének tagja
Sátor Zoltán, a szülői szövetség
dunaszerdahelyi járási elnöke
Gúgh Béla, a Szlovákiai Magyar Pedagógusszövetség dunaszerdahelyi járási elnöke
Szabó László, a Dunaszerdahelyi Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Középiskola igazgatója
Fibi Sándor, az SzMPSz Igazgatók
Országos Társulásának elnöke
*****
Sérelmünket fejezzük ki a Zsille Béla ügyvezető által irántunk
tanúsított viselkedése miatt, ami megalázó volt ránk iskolavezetőkre
nézve (Megkérdezte ki hívott bennünket a fórumra). Nem engedjük,
hogy bárki is a megjegyzéseivel szembe állítsa az eddig jól működő
helyi szülői szövetségeket az iskolákkal. Továbbra is támogatjuk
az iskoláink mellett működő szülői szövetségeket és gyerekeink
érdekében mindent megteszünk a zavartalan együttműködésért.
A bodrogközi és ungvidéki SZMPSZ
Iskolavezetők Regionális Társulása

*****
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy ezen a fórumon nem volt
szerencsés más véleményt nyilvánítani, mint amit az ügyvezető
mond. Senki nem úgy ment oda, hogy veszekedni, ellenkezni fog,
sőt mindenki békés úton akart információhoz jutni. Én is egyike
voltam a felszólalóknak és mertem javaslatot tenni a jövőt illetően
azzal kapcsolatosan, hogyan lehetne megkönnyíteni a PPA kuratórium munkáját a pályázati prioritások kiírásánál, valamint elmondtam véleményemet az eddigiekkel kapcsolatosan. Mivel véleményem nem egyezett mindenben az ügyvezetőével, ő a fórum
résztvevői előtt kijelentette, hogy nekem munkaszerződésem van
a PPA-val és ő nem várta azt, hogy nem azt fogom mondani, amit
ő képvisel (amikor a meghívót küldte a fórumra, akkor nem tartott
munkatársnak, mert elfeledkezett rólam). Közölte, hogy másnap
felbonthatja emiatt a munkaszerződésemet.
Szuperák Mária
*****
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.
SZMPSZ OV, 2007. február 24.
*****
Visszatérve a Pázmány Péter Alapítvány idei pályázatára,
érthetetlen számunkra a kiírás iskolát kirekesztő, a pedagógusokat
csupán eszközként felhasználó megfogalmazása.
Hiszen az iskolára nemcsak a pályázat megnevezése (Szülő és
Iskola – 2006/2007) utal, hanem az indoklás is, mely világossá teszi
a támogatás fő célját. Így szól:
„A támogatás célja és jogcíme:
A Szlovák Köztársaság területén magyar nyelven, a magyar
kultúra vagy a magyar nyelv tárgyában oktatást biztosító művelődési
és közoktatási intézményekben folyó oktatási és nevelési folyamat
támogatása.”
SZMPSZ Lévai és Nagykürtösi TV,
2007. febr.22.
*****
Ebben az évben viszont az az érzésünk, mintha az oktatás háttérbe szorításával csupán csak a szociális támogatás lenne a fontos.
Sokakat felháborított az alapítvány által kiírt pályázat utolsó tétele,
mely azt mondja ki, hogy vegyünk „kabátot és csizmát“.
Személy szerint nekem is ebből adódott a nézeteltérésem a PPA
munkatársaival, mivel én próbáltam volna tolmácsolni mások véleményét is: ne kabáttal és csizmával próbáljuk megtartani nemzeti
identitásunkat, hanem kerüljenek be a pályázható részekbe azok
a tételek, melyek lehetővé tették a közösségi programok szervezését, mint a természetiskola, nyári tábor, stb. Ezek a közösségi programok tették lehetővé, hogy tanulóinknak bővült a látásköre,
elmehettünk velük színházba, nyári tábort szervezhettünk. Talán
nem kell bizonygatnom, hogy ezek az alkalmak sokat jelentettek
a nevelésben és csak a javát szolgálták mindenkinek, de elsősorban
a gyereknek.
Korda Edit, az SZMPSZ Nagyrőcei TV elnöke

Hozzászólások
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Kifogásaink a szülők és az iskola szemszögéből a következők:
1. a tanulónak nyújtható támogatásból kizárták több, az iskola
által a tanulók számára szervezett program ﬁnanszírozásának a
lehetőségét (úszó- és sítanfolyam, magyarországi baráti iskolákkal
közösen szervezett programok, stb.)
2. a tanulónak nyújtott támogatási lehetőségek a pályázatot
szinte kizárólag szociális támogatássá formálták át (amit a szülők és
a tanulók nagy része nem is vár el az alapítványtól!)
3. a támogatásból éppen azt az oktatási intézményt zárták ki
teljesen, amelynek feladata olyan infrastrukturális háttér biztosítása
tanulóinak, amelyek nélkül ma már talán nem is lehet a továbbtanulásra jól felkészített, a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő, magasan képzett, identitásukat őrző, ápoló és erősítő növendékeket oktatni, nevelni.
Magyar Tannyelvű Gymnázium
SZMSZSZ ASZ Nagymegyer
Kereskedelmi Akadémia
SZMSZSZ ASZ Nagymegyer

Az utazási költségek térítésének kizárásával a támogatásból,
kisebb iskolák diákjai számára (szegényebb önkormányzatok
vagy gazdaságilag hátrányosabb helyzetben lévő térségek diákjai
számára) elérhetetlenné teszik a felsorolt kulturális eseményeken
való részvételt. A szülők, diákok és iskolák részére az utazási költségek fontos és megterhelő tételt jelentenek, csakúgy, mint a belépő,
szállás, ellátás kiadásai.
a Csicseri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
tanítói kara és Szülői Közössége
Saffo János elnök, Lajos Zsuzsa igazgató

*****
Az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága nem ért egyet az Alapítvány kuratóriumának azon döntésével,
melynek értelmében a 2006/2007-es tanévben az iskolában folyó
oktató- nevelő munkát anyagilag nem támogatja, s ezzel megfosztják gyermekeinket a színvonalas oktatás lehetőségétől
Kis Berta László, iskolaigazgató, Nagykapos
*****
Ezen döntés értelmében le kell mondanunk a könyvtárfejlesztés, az iskolai rendezvények és a tanulók számára szervezett akciók
alapítványbeli támogatásáról is.
Monozlai Tímea a SZMSZSZ helyi elnöke
Tóth Mária iskolaigazgató
Ekecsi Arany János Alapiskola
*****
Önök döntésükkel megfosztanak bennünket /intézményeinket/
a legminimálisabb anyagi gyarapodástól is; gyermekeinket pedig
olyan iskolai rendezvények megszervezésétől és realizálásától, melyeket eddig az „Alapítvány“ segítségével valósítottunk meg.
a Nagymegyeri Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
nevelő-testülete, illetve az intézményünkben működő szülői szövetség szervezetének vezetősége,
Katona Ivett a szülői szöv. elnöke
Nagy Ernő, igazgató
*****
Számunkra elfogadhatatlan, hogy a PPA kuratóriumának döntése értelmében ebben a tanévben a pályázat útján elnyert összegből
nem lehet támogatni az iskola oktatási és nevelési munkáját, nem
lehet az oktatás színvonalának emelését elősegítő tansegédeszközöket vásárolni, nem lehet hozzájárulni az iskolai könyvtár
fejlesztéséhez, az iskolai rendezvények, az úszótanfolyam, sítanfolyam, magyarországi baráti iskolákkal történő együttműködés,
stb. támogatásához, az identitásmegőrzést szolgáló diákcsoportok
működéséhez.
A Dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola mellett működő
Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének Alapszervezete
Szabó Gyula Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Csölle Teréz, iskolaigazgató
Horváth Magdolna, a SZMSZSZ elnöke
*****
Az elmúlt három évben a mi kisiskolánknak is nagy segítséget
jelentett a Pázmány Péter Alapítványon keresztül kapott évi 60-65
ezer korona. A szülők mindig ﬁgyelembe vették az iskola (s ezáltal
a gyermekek) érdekeit, így jutottunk digitális fényképezőgéphez,
számítógépes programokhoz, iskolai újságot adhattunk ki, s
bővíthettük a diákkönyvtárat is.
Futó Mária igazgató Nemeskajali AI

*****
Az alapítvány 1/3-os támogatásának köszönhetően jól működött
néptánccsoportunk, citeraegyüttesünk, rendszeresen megjelent iskolaújságunk, történelem és földrajz óráinkra új magyar nyelvű
térképeket vihettek be pedagógusaink, legtehetségesebb és legaktívabb tanulóinkat könyvjutalomban részesíthettük, meglátogathattuk és meghívhattuk baráti iskolánk diákjait közös versenyekre,
rendezvényekre.
Félünk, hogy a jövőben mindez veszélybe kerül, elmarad,
megszűnik, várhatunk a kormány és az iskolaügyi minisztérium
támogatására, amely majd támogatja a magyar versenyeket, a magyar tehetséggondozást, a magyar hagyományőrző csoportok és
a magyar iskolakönyvtárak bővítését és működését.
Várhatunk és remélhetünk, hogy nem lesz késő, hogy a szülők
majd hozzánk íratják gyerekeiket annak reményében, hogy papucsot, cipőt és kabátot veszünk nekik.
Ezekkel a gondolatokkal szeretnénk csatlakozni a több száz
pedagógushoz és szülőhöz, akik hozzánk hasonlóan a saját kis
környezetükben küzdenek a fennmaradásért.
Nagy baj van, ha már mi magyarok, a magyar iskolák létéért
harcolók sem értjük egymást, nem találunk közös hangot, nem bízunk meg egymásban.
A Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
tantestülete és az iskola mellett működő
Szülői Szövetség vezetősége
*****
Ezen
döntés
értelmében
le
kell
mondanunk
a
könyvtárfejlesztésről, az iskolai rendezvényekről, az óvodákkal szervezett közös Gyermeknap, Föld napja, esztrádműsor
megszervezéséről.
A Füleki Ifjúság Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
igazgatósága és az intézmény mellett működő SZMSZSZ helyi
szervezete
Surányi Arnolda, a SZMSZSZ helyi elnöke
Janusek Ágnes iskolaigazgató
*****
Ezen eszközöknek szerintünk igenis identitásmegőrzést szolgáló
célja volt, ellenben az idén szinte kizárólag szociális jellegű a támogatás.
A Szomotori Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola mellett
működő SZMSZSZ ASZ és az iskola tanári kara
*****
Jóváteendő az elkövetett hibát, arra kérjük a kuratóriumot,
hogy a jővőben okuljon az idei melléfogásból, és szorgalmazza,
hogy az oly szép és hangzatos nevű „oktatási-nevelési támogatás” a
jövőben az is legyen.
Nagymácsédi Mészáros Dávid Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola és szülői szövetség
Kubica Anna az SZMSZSZ iskolai szervezetének elnöke
Gál István iskolaigazgató
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Felhívás

Konferencia Kodály Zoltán születésének 125.,
és halálának 40. évfordulója tiszteletére
Nyitra, 2007. június 14–15.

II. Zoboralji Nemzetközi Kórusfesztivál
Kolon, 2007. június 16–17.

Kodály-konferencia
a Nyitrai Konstantin Egyetemen

2007. június 14., csütörtök
14.00 - A konferencia megnyitója
– Ünnepi köszöntőt mond László Béla, a Közép-európa
Tanulmányok Karának dékánja,
valamint Erdei Péter, a Budapesti Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető tanára,
a Kecskeméti Kodály Intézet igazgatója
– A „Kodály hangja a zenében Magyarország hangja“
című vándorkiállítás megnyitása
Minikoncert: Kós Károly Ének-Zene Emeltszintű Általános
Iskola Harmónia Kórusa, vezényel: Hraschek Katalin
Előadások
– Kodály Zoltán zenepedagógiájának korszerűsége
Előadó: Hraschek Katalin – a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetem adjunktusa
– Bemutató tanítás – a Kós Károly Ének-Zene Emeltszintű
Általános Iskola tanulói. Tanár: Hraschek Katalin
– Kodály Zoltán nyomában a Zobor-vidéken
Előadó: Ág Tibor népzenekutató, Nagymegyer
18.00 – 19.00 – Filmvetítés
Rák József – Birinyi József:
Tanítvány – Dr. Vikár László népzenekutató portréja
(MOVI FILM 1989 – 50 perc)
2007. június 15., péntek
09.00 – 13.00 Előadások, bemutató órák
– A kései Kodály művek világa
Előadók: Tamási László és Tamásiné Dsupin Borbála
– Debrecen Nyíregyházi Főiskola – ének-zene tanszék, DE
Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar
– Bemutató tanítás
Bartók Béla Általános iskola 5.osztály, Nagymegyer
Tanár: Orsovics Yvette – Nyitrai Konstantin Egyetem
– Keressük azt a kis kulcsot, amellyel a gyermek bejuthat
a zene csodakertjébe
(Kodály zenepedagógiai eszméi a szlovák zenei nevelésben)
Előadó: Prof. Eva Langsteinová - Katedra hudby FHV
UMB v Banskej Bystrici – A Besztercebányai Bél Mátyás
Egyetem Humán Tudományok Karának Zene Tanszéke)
– Népszokások, népi szimbólumok, népi szóhasználat
Kodály műveiben
Előadó: Dr. Barsi Ernő népzenekutató – Győr
14.00 – 18.00 Előadások
– „Igaz vagy, Uram” Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusa
és történelmi vonatkozásai
Ordasi Péter – karnagy, a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképző Karának docense

– Kodály – másként ...
Előadó: Mohayné Katanics Mária – énektanár, Liszt- és
Bartók–Pásztory-díjas karnagy – Budapest
– Kodály és a költészet
Dr. Lakner Tamás, egyetemi docens, karnagy – Pécs
– A nyelv és a zenei kifejező eszközök összefüggései
Kodály gyermekkari műveiben.
Előadó: Arany János – énektanár, karnagy, a Nyíregyházi
Főiskola adjunktusa
19.00 - Ünnepi hangverseny
Közreműködnek:
Nyitrai Konstantin Egyetem Magyar Kórusa
Bartók Béla Férﬁkar – Pécs
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa
Klézli János és Hajdú Roland, a Kecskeméti Kodály
Intézet művésztanárai
2007. június 16., szombat
délelőtt – kirándulás a konerencia résztvevői számára Kodály
Zoltán nyomában Zoborvidék falvaiba

II. Zoboralji Nemzetközi Kórusfesztivál Kolonban
14.00 Ünnepi szentmise az amﬁteátrumban
15.00–18.00 Nemzetközi kórustalálkozó
Résztvevő kórusok:
Koloni Zobor Hangja Vegyeskar,
Zsérei Zoboralja Női Kar,
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusa,
Bartók Béla Férﬁkar – Pécs,
Halastó Kórus – Budapest,
Virtuosi di Mikulov,
Magyarfenesi Vegyes Kórus – Románia,
Spevácky zbor slovenských učiteľov
(Szlovák Pedagógusok Énekkara)
20.00 – TÁNCHÁZ – közreműködik a székesfehérvári
Tilinkó együttes
2007. június 17., vasárnap
délelőtt a fesztiválon részvevő kórusok a zoboralji falvak
templomaiban énekelnek a vasárnapi szentmisén
14.00 – a Kodály-emléktábla megkoszorúzása Alsócsitáron

A Kodály konferencia és a kórusfesztivál iránt érdeklődő
kollégák részvételi szándékukat a www.szmpsz.sk honlapon
letölthető jelentkezési lapon nyújthatják be az SZMPSZ
komáromi irodájának címére e-mailben vagy postán. A
szállás és az étkezési költségek a résztvevőt terhelik, melyet a
megérkezéskor a helyszínen egyenlít ki.

Vitafórum
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Ad: Pedagógus leszek

Az Echo visszhangja, avagy a válasz
Mélyen tisztelt Szanyi Mária!
Közös ismerősünk által továbbított felkérésének eleget
téve írtuk meg a cikket, amit a Pedagógusfórum 2007. márciusi
számában jelentettek meg. Nem tudjuk, hogy a mailben küldött válaszára továbbították-e önnek a reakciónkat, ezért úgy
döntöttünk, visszhangot adunk a visszhangnak, és nyílt levél
formájában ismét hozzászólunk a témához.
Ezúton ismételten megemlítenénk, hogy a cikk megírásához
rendelkező időnk nem egész egy nap volt, és kellő információ
hiányában (a cikk stílusát illetően) magunk is belátjuk: írásunk mentes volt a több nézőpontbeli szemléltetéstől, továbbá
helyszűke miatt nem tudtuk kibontakoztatni konstruktív javaslatainkat. A felkérés mélysége által gerjesztett érzelemhullámok
több személynek adtak táptalajt ahhoz a gondolathoz, hogy
eleget tegyenek neki, éppen ezért a leközölt cikk nem egy, hanem két ember meglátását tükrözi.
Miután ezt tisztáztuk, engedje meg, hogy pontról pontra
haladva válaszoljunk az Önben felmerült kérdésekre, és tisztázzuk a félreértéseket.
A cikket többszöri átolvasás után sem minősítenénk
„foghegyről acsarkodó”-nak. Egy írás megítélésében nem
csupán a szerző játszik szerepet, hanem úgyszintén az olvasó
is. Az író és az olvasók is más-más tapasztalatokkal rendelkező
személyek, így magától értetődően mindenki más értékrendet
visz bele az olvasásba. Utólag és utoljára: írásunk katarzisát
semmiképp sem szántuk támadó jellegűnek.
Az értékítélet megalkotásához: az említett ítélethozatalt
semmilyen formában sem lehet tanulni, csupán a tapasztalatszerzés, megismerés és az önreﬂexió kooperációjában tehetjük
magunkévá. Szemügyre kell tehát vennünk, hogy objektív ítéletben az ember tévedhet, ám szubjekívben sosem.
A „hozzáadott érték“-hez csak annyit, hogy az órákba való
aktív bekapcsolódás nem merülhet ki csupán a feleltetés ideje
alatt történő kommunikációban. Véleményünk szerint a konverzáció képében történő tanítás (illetve tanulás) mélységesen megnövelné a diákok hozzáadott értékének mennyiségét.
Kérdés: udvariatlan hangvételnek számít-e az, ha olyan prob-

Felhívás

Felhívjuk a magyar nyelv és irodalmat
oktató alap-és középiskolás pedagógusok ﬁgyelmét, hogy az Állami Pedagógiai Intézet
munkatársai 2007 májusában a Szlovák Oktatási Minisztérium megbízásából kérdőíves
felmérést végeznek, mely a magyar nyelv és
irodalom tanításának színvonalát hivatott
felmérni iskoláinkban. A kutatás a tartalmi
reform alapjául szolgál, ezért kérjük a tantárgyat oktató pedagógusokat, hogy a kitöltött
kérdőíveket juttassák el az intézet címére.
Elérhetőségek:
ledneczka@statpedu.sk
Halaszova@statpedu.sk
hrbacek@statpedu.sk
simon.szabolcs@statpedu.sk
Előre is köszönjük az együttműködést.

lémákat feszegetünk, amelyekről csak zárt ajtók mögött esnek
említések? További megválaszolatlan kérdés számunkra, hogy
szkepticizmusa miért csupán a hangvételre tér ki, nem pedig a
tárgyra?
A vitakultúrához: nem szándékoztunk kirobbantani semmiféle vitát, a cikk után küldött e-mailben megfogalmaztuk
(és itt újfent közöljük), hogy amennyiben az írásunk nem fér
bele a szerkesztőség által felállított etikai kódex kereteibe,
vagy ha személyiségsértőként hat egyesek lelki világára, úgy ne
közöljék. Ha pedig új, más jellegű cikket szerettek volna, hajlandóak lettünk volna elkészíteni.
Az általánosításhoz: szövegünk paratextusaiban, és
egészében véve sem általánosítottunk. A szöveg többszöri
(deduktív) „átrágásával” sem találtunk általánosításra utaló
mondatokat. Megjegyzem, több tanárommal és diáktársammal
olvastattam el a textust, és ők sem találták benne az általánosítás
jeleit – ami evidens, mint ahogy szándékunkban sem állt semmiféle jellegű általánosítás.
„De az élet nem feltételes mód, hanem kőkemény valóság...”
(Sz. M.) – ezzel mi is tisztában vagyunk, ezért is (lényegében)
saját tapasztalatainkból merítve jutottunk el vitánk tárgyához.
„Ha valaki vörösdiplomával végez, még nem feltétlenül
jelenti azt, hogy jól képzett szakember”. Ezen a ponton csupán
feltételeztünk egy bizonyos dolgot, itt hivatkozhatunk Arisztotelész logikai implikációjára.
Végezetül: nem azért kértünk egy példányt a lapból, mert
nem ismernénk (több régebbi számot is birtoklunk), csupán a
materiális, kézzel fogható sajtóanyag számunkra nagyobb értékkel bír, mint a letölthető PDF dokumentum – lehet, hogy
a régivágású stílusunkra utal, de még mindig jobban szeretünk
kézből olvasni, mint a monitorról.
A további (indulatmentes) eszmecserék elé nyíltan kiállunk
– akár személyesen (legyen az egy kávé, vagy vitafórum), akár
írásban.
Tisztelettel és üdvözlettel:
Bokora Ákos és Laczkó Sándor

Értesítés

Tájékoztatjuk a kollégákat, hogy az előző évek gyakorlatához hasonlóan szövetségünk tanulmányi kirándulást szervez, ebben az évben
Erdély kultúrtörténeti ée tájföldrajzi megismerése céljából.
A tanulmányút megfelelő érdeklődés esetén 2007. július 21. és 29.
között valósulna meg. A meglátogatandó helyszínek között szerepel
többek között: Nagyvárad, Körösfő, Kolozsvár, Torda, Torockó, Nagyenyed, Marosvásárhely, Segesvár, Szováta, Parajd, Korond, Farkaslaka,
Szejkefürdő, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Csíksomlyó, Madéfalva,
Gyímesközéplok, Tusnádfürdő, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Brassó,
Nagyszeben, Arad.
Az utat 20 személyes, fekvőhellyel is rendelkező autóbusszal valósítjuk
meg. Az éjszakai szállásokat kollégiumokban és az RMPSZ által fenntartott szálláshelyeken Kolozsváron(2), Segesváron(2) és Csíkszeredán(4
éjszaka) vacsorával és a reggelivel együtt biztosítjuk. A 10 napos tanulmányi kirándulás részvételi költségeinek irányára 8 ezer Sk. Jelentkezéseiket Vadkerti László fogadja a ladislav.vadkerti@minedu.sk e-mail címen ill. a 0904694654-es telefonszámon 2007. május 15-ig.
(pl, vl)

22

PEDAGÓGUSFÓRUM

MEGHÍVÓ

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!
Ezúton is meghívom Önt az SZMPSZ keretei között
működő Intézményvezetők Országos Társulása Választmányának tanácskozására, melyet Dunaszerdahelyen a
Vámbéry Ármin MT Alapiskolában /Hviezdoslav utca 2/
tartunk 2007. május 3-án 10.30 órai kezdetel.
Tanácskozásukra meghívtuk az MKP elnökét, Csáky
Pál urat valamint a párt azon parlamenti képviselőit, akik az
oktatásügy szakértői.
Program :
Megnyitó (Pék László)
A szlovákiai magyar oktatásügy jelenlegi helyzete
és akút problémái, a Társulás és az MKP Oktatási
Tanácsának együttműködése (Fibi Sándor)
A szubszidiaritás foka a közoktatásban (Hecht Anna)
Az óvodák és alapiskolák helyzete és e terület
megoldandó feladatai (Szuperák Mária, Horváth Dénes)
A középfokú oktatás sajátos problémái
(Hecht Anna, Pulen Lajos)
Az új oktatási törvény előkészítésével
kapcsolatos ismeretek (Fodor Attila)
Pedagógusképzés és szakmai továbbképzés
(Albert Sándor, László Béla)
Ebédszünet
Általános vita
TUDOK – 2007
Zárszó
Kérjük Önt tisztelettel, hogy részvételi szándékát, valamint május 2-ra szóló szállásigénylését legkésőbb 2007.
április 26-ig jelezze az mj001@freemail.hu e-mail címen,
esetleg telefonon a 031/5525385-ös számon.
Továbbá kérjük Önt, amennyiben a jelzett témák megtárgyalásához írásban elkészített anyaggal járul hozzá, az
anyagot szintén küldje el a jelzett e-mail címre, hogy a
tanácskozás résztvevőinek közreadhassuk.
Társulásunk a szállás és az étkezés költségeit felvállalja.
Fibi Sándor, a Társulás elnöke

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok
Titkársága és a Balassi Intézet Márton Áron
Szakkollégiuma pályázatot hirdet a középiskolai osztálykirándulások támogatására a Julianus
Testvériskola Program keretében.
A részletek letölthetők a következő címen:
http://www.martonaron.hu/julianus/

Felhívások, pályázatok

„KÁRPÁT-MEDENCE 2007“
NEMZETKÖZI FÖLDRAJZVERSENY
A Kárpát-medence gyógy- és ásványvizei
(tájékoztató)

Az SZMPSZ 1997 óta minden évben bekapcsolódik a
magyarországi Földrajztanárok Egylete által meghirdetett versenysorozatba. A versenyen az évek során egyre
több általános és középiskolás diák vett részt Szlovákia
magyarlakta területeiről, Komáromtól Kassáig. A tanulók szempontjából a versenynek jelentős szerepe van
a magyarságtudat megerősítésében, identitástudat elmélyítésében is.
A felvidéki tanulók számára a verseny és nem utolsósorban a nemzetközi döntőt követő táborozás lehetővé tette és
remélhetőleg a jövőben is lehetővé teszi, hogy megismerkedhessenek a határokon kívül élő és anyaországi társaikkal,
bővebb képet kapjanak a Kárpát-medence földrajzáról, gazdasági viszonyairól, kulturális értékeiről.
A verseny menete
I. forduló: regionális versenyek
II. forduló: nemzetközi verseny, amelyet a győztes tanulók egy hetes táborozása követ. A táborok helye állandóan változik, magyarországi és határon túli területen.
A nemzetközi döntő és a tábor idén Erdélyben kerül megrendezésre.
Kategóriák: 1.kat.- alapiskolás tanulók, 2.kat.- középiskolás diákok
I. regionális forduló, Időpont: 2007.június 8.
Helyszín: Gúta, Corvin Mátyás Alapiskola , Iskola u.6
Nevezési díj: 50,-Sk/fő
A verseny formája: egyéni verseny
A verseny menete:
1. írásbeli forduló – tesztfeladatok megoldása, térképismereti feladat
2. szóbeli forduló – egy tetszőleges, az adott témakörhöz
kapcsolódó 3 – 5 perces beszámoló. Az alapiskolás tanulók
poszter /legalább A2-es méret/, a középiskolás versenyzők
számítógépes prezentáció segítségével tartják meg beszámolójukat. A beszámoló rövid kivonatát június 1-ig kell
elküldeni.
A nevezhető tanulók száma iskolánként 3.
A sikeres versenyzők könyvjutalomban részesülnek. Az
egyes kategóriák 1-3 helyezettje részvételt nyer a Csíkszeredán megrendezendő kárpát-medencei döntőjére és az
azt követő augusztusi táborozásra.
A jelentkezés határideje: május 10.
(A távolabbról érkezők számára igény esetén szállást
biztosítunk.)
Ajánlott irodalom:
Czellár K.-Somorjai F.: Magyarország /Panoráma, Budapest/; Szombathy V. – Németh A. : Szlovákiai utazások
/Panoráma, Budapest/
Honlapok: www.asvanyvizek.hu, www.asvanyviz.lap.hu,
www.gyogyviz.lap.hu
A bejelenkezett versenyzők a felkészülési anyagot
eletronikus formában megkapják.
A verseny koordinátora: Mgr. Szabó Andrea, Corvin
Mátyás Alapiskola, tel: 0903/558391, 035/7771361, e-mail:
andrea.szabo@post.sk

Felhívások, pályázatok
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Tájékoztatás a középiskolai tanárok részére
Az idei TUDOK seregszemlét nagyobb körültekintéssel és még jobban szeretnénk előkészíteni, mint 2006ban, ezért egy szervezőcsapatban gondolkodunk, akik a
szervezőmunka mellett a majdani zsűri munkájában is
részt vesznek. Ha van az iskolájukban olyan természettudományi szakos kolléga, aki szívesen részt vállalna a
munkában, kérjük, május 3-án jelenjen meg TUDOKelőkészítéssel kapcsolatos megbeszélésen Dunaszerdahelyen. Kérem előzetesen az érdeklődők neveinek ismertetését, hogy személy szerint is megszólíthassuk
és meghívhassuk őt. A bejelentést, ill. a jelentkezést a
következő elérhetőségekre várjuk:hechtanna@gmail.com,
vagy a 0905 439 111 telefonszámra.

Meghívó

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Barsi Egyházmegyéje, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének Lévai és Nagykürtösi Területi
Választmánya Reviczky Társulás az SZMPSZ lévai
egyházi gimnázium mellett működő alapszervezete

Mentálhigiénés szakmai napot rendez,

amelyre szeretettel meghívjuk Önt és mindazokat
a szakembereket, akik segítő hivatásban tevékenykednek
(lelkészek, hitoktatók, pedagógusok, stb.)
Helyszín: a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium épülete
Időpont: 2007. május 4., 9.00 – 16.30
A nap témája:
Segítő beszélgetés – segítő kapcsolat. Előadó: Takács Péter,
klinikai szakpszichológus, okleveles szupervízor, egyetemi
tanársegéd, (Budapest, KGRE BTK)
Jelentkezési határidő: 2007. április 29.
Jelentkezni lehet: Szathmáry Zsuzsanna, Lelkészi Hivatal,
Mlynská 2, 935 32 Kalná n./Hr., tel.: 036/63-95-558,
mob.: 0908 192 110 e-mail: nagykalna@stonline.sk
Hajtman Béla, MTNY Egyházi Gimnázium, Ul.sv.Michala
36 ,934 01 Levice, tel: 036/63-34-230, mob.: 0904 269 128
e-mail: riaditel@mtegl.edu.sk

SÓLYOMSZÁRNYON”
Nemzetközi ifjúsági tábor Püspökladány2007.

A „Nyújts feléje védőkart” Alapítvány 2007. nyarán 17.
alkalommal szervezi meg angol, német és magyar nyelvi
sporttáborait, 10-18 éves magyarországi és határon túli
magyar ﬁatalok részvételével. Az augusztus 1-től 10-ig, illetve 12-től 21-ig rendezendő turnusokba az alábbi címen
lehet jelentkezni.
Kelet-Szlovákiában: Bajusz Réka, 077 01 Királyhelmec,
Hlavna 162., telefon: 0915-901161 (16 óra után),
email: reka_1120@freemail.hu
Nyugat-Szlovákiában: Pupák Gergő:
Dunaszerdahely 929 01, Neratovicke Nam. 2144/5,
telefon: 0908-408936 (csak hétvégén),
email: gergohoho@freemail.hu
Az alapítvány magyarországi telefonszáma:
00-36-20-9338610.
Email címe: solyomszarnyon07@freemail.hu
Részletes információ és jelentkezési lap:
www.solyomszarnyon.hu
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Az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai Központja
által szervezett

Tavaszi Szakmai Napok

Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr!
Kedves Kollégák!

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
Komáromi Regionális Pedagógiai Központja a Területi Választmányokkal egyeztetve elkészítette pedagógustovábbképzési tervét 2007. tavaszára.
Az elmúlt évek gazdag és sikeres programjai régiónkban
hozzájárultak a magyar óvodákban/iskolákban nevelő-oktató pedagógusok alaposabb szakmai felkészüléséhez, ami
záloga a magyar iskola jó hírnevének, a szülők bizalmának, a
magyar gyermekek sikerességének. Az elmúlt években a szakmai találkozások az óvoda/iskola nevelő-oktató munkájának
minőségi javulását, a pedagógusok módszertani kultúrájának
gazdagítását, valamint az emberi kapcsolatok és a saját élményen
alapuló tapasztalatszerzés bővítését szolgálták. Az előző évek
szakmai progamjai a régióbeli szakmai hagyományokat vitték
tovább. A képzés módja horizontális pedagógus-továbbképzés,
mely értelmében minden képzés helyben, az iskolában valósul
meg. Így a pedagógusok érin-tettsége és belemerítése a szakmai
programokba közvetlen, gyakorlatorientált és kapcsolatépítő.
Bízom abban, hogy a kollégák a 2007-es év tavaszán is meg
lesznek elégedve az SZMPSZ Komáromi Regionális Pedagógiai
Központ szakmai kínálatával és szolgáltatásaival. Bízom abban, hogy fontosnak tarja intézménye pedagógusainak szakmai
felkészültségét, annak folyamatos karbantartását a nevelő-oktató munka minőségének javítása érdekében. Eredményes
együttműködésünkhöz kívánok erőt, egészséget, nemes
munkájában erős elkötelezettséget.
Jókai Tibor
A részletes programok és a jelentkezésekkel kapcsolatos
tudnivalók a jelentkezési lappal együtt letölthetők az SZMPSZ
honlapjáról: www.szmpsz.sk, Komáromi RPK , 2007 tavaszi
programfüzet

Könyvajánló

Bocsák Miklós: ARANYKÖNYV

Hogyan éltek? És akik elmentek – Hogyan haltak?
Puskás Ferenc felejthetetlen búcsúztatásban részesült. Megérdemelte. És a többiek? Velük szemben tartozásunk van. Sokukkal
szemben nemcsak a hasonlóan méltó temetés – hanem megannyi
rejtély tisztázása is…
Bocsák Miklós májusban megjelenő könyvében az aranycsapat valamennyi tagjának (és tartalékának) sorsát végigkíséri és a
rejtélyek megoldására is vállalkozik…
Az Aranykönyv felbecsülhetetlen értékű fotókkal, soha nem
közölt dokumentumokkal az Aranycsapat Alapítvány támogatásával több mint 300 oldalon jelent meg. A kiadvány egyik
kuriózuma, hogy a könyv egyik fejezetében bemutatkozik az
Aranycsapat Alapítvány, ahol a Kárpát-medencei Összmagyar
Nemzeti Diákbajnokság eddigi legfontosabb eseményeiről is található beszámoló. A könyv bolti ára: 5.990 Ft.
Az Aranycsapat Alapítványon keresztül terjesztett pél-dányok – kedvezményesen, önköltségi áron – 1.990 Ft-ért szerezhetők
be. Szlovákiában rendelési ára 300,- Sk.
A kiadványt év végi jutalomkönyvnek ajánljuk. Megrendelhető
az SZMPSZ központi irodájában postán a P.O.BOX 49., 945
01 Komárno, vagy e-mailben az szmpsz@szmpsz.sk címen. A
könyvet megrendelő személyek vagy szülői szövetségek a könyv
árát készpénzes postautalványon rendezik az SZMPSZ címén.
A megrendelt könyveket 2007. június 10-ig eljuttatjuk az iskolákba.
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Gondolat

Hogy Herdernek soha ne legyen igaza!

Tisztelt Kollégák! Kedves Barátaim!
Popper Péter azt írja az egyik tanulmányában, hogy
két professzióból jövő hallgatóságnak nem szeret igazán
előadást tartani: az orvosoknak és a pedagógusoknak. Azt,
hogy az orvosoknak miért nem, most hagyjuk. Ám ne
menjünk el szó nélkül a másik célcsoport mellett. Popper
azt mondja, azért nem ad szívesen elő a pedagógusoknak,
mert annyi fásult tekintetű ember egyik szakmában sincs,
mint közöttük – azaz közöttünk.
A pedagógustársadalom már hosszú ideje tele van
panasszal. De mitől is lenne elégedett a tanító, a tanár
– mondjuk nálunk?
Az egyik dél-szlovákiai nagyközségben a faluvezető
a március 15-i ünnepség után már évek óta rendszeresen fogadásra s úgymond „baráti beszélgetésre” hívja az
ünneplőket. Gáláns cselekedet – mondhatnák. Igen ám,
de a történetnek van folytatása: az említett polgármester
kimondottan csak a felnőtteket várja a terített asztalhoz,
az ünnepségen részt vevő kiskorúakat nem. A miértre a
válasz nagyon egyszerű: a gyerekek nem rendelkeznek
szavazati joggal, még nem igazán fontosak.
Valahogy így vagyunk nagyban az oktatásügyünkkel is. A hatalmasok szemében az még kiskorú – még
ráér a terített asztal áldásaiból részesülni. Mert mi másra
következtethetünk, ha oktatásügyünk majd két évtizeddel a rendszerváltás után még mindig rég elavult törvényi
keretek között vergődik. Ha az elodázhatatlan tartalmi
reformról még mindig „csak beszélünk, s csak beszélünk” – hogy idézzem az 1848-as forradalom költőjét.
Ha ismételgetjük ugyan a Nyugatról kölcsönzött divatos
fogalmakat, mint az egész életen át tartó tanulás vagy a
tudásalapú társadalom – ám azt látjuk, hogy a való világban egy jó kis könyöklés számos esetben biztosabb befutót eredményez, mint a tudás. Ha sikerként könyveljük
el az oktatásügy decentralizációját, amivel elvileg nincs is
gond – ugyanakkor azt látjuk, hogy nálunk a fejkvótarendszernek nevezett fércmunka sokszor egyenesen nemtelen eszközök bevetésére ösztönzi a diákokat egymás
elől elhalászni igyekvő oktatási intézmények vezetőit.
Mert senki ne áltassa magát: az esetek nagyobb hányadában még nem a minőség a döntő!
A már emlegetett dél-szlovákiai településen az államnyelven oktató, viszonylag kevés gyereket számláló iskola
igazgatója egy szép napon fogta magát, és jól bevásárolt.
Volt zsákjában, illetve kosarában minden jó: fagyasztott
csirke, csokoládé, mogyoró. Az összevásárolt arzenállal felkeresett néhány, anyagi szempontból nem éppen
eleresztett családot, amely családok csemetéi a magyar
tannyelvű iskolát látogatták. Mondotta nekik: „Tiétek
lehet mind eme földi jó. A feltétel: a gyereket átíratjátok
hozzánk! A magyar iskolában úgysem törődnek velük,
nálunk meg legalább megtanulja az állam nyelvét.”
Az eredmény: a község magyar iskoláját az elmúlt hetekben – menet közben – vagy öt gyerek hagyta el; tanítási
nyelvet váltva. Íme a Lezsák Sándor által előbb emlegetett

piaci szemlélet gyakorlati megvalósulása. Nem folytatom
tovább ezt a sötétnek tetsző gondolatsort. Főleg itt, Rozsnyón nem. Rozsnyó ugyanis ebben az őskáoszban egy
üdítő jelenség. Egy sokaknak fontos támpont. Nem hiába
van jó híre Kárpát-medence-szerte.
Amikor eljő a március vége, április eleje, minden évben
néhány száz pedagógus kel útra, levetve a mindennapi fásultságot (mert azért kezet a szívre, Popper nem beszél
ám nagyon mellé), eljön ide, a gömöri bányavárosba újat
tanulni – dacolva a káosszal. S a konferencia tartalmi
részének kiagyalói mindig gondoskodnak is róla, hogy
legyen mit a képzeletbeli tarsolyba tenni.
A rozsnyói pedagógustalálkozónak mindig van egy
központi témája. Idén, a tizenharmadik alkalommal megrendezett konferencián ez a fejlesztő értékelés volt. Az
előadásokból és a szekciókban végzett műhelymunkáról
szóló beszámolókból is kiderült, amit feltehetőleg valahol
mindenki sejt: az öt jeggyel történő osztályzás, kategorizálás hegemóniájának véget kellene már vetni, s egyúttal
nagyobb hangsúlyt fektetni az egyéni bánásmódból fakadó fejlesztő értékelésnek. Hogy – Vass Vilmossal szólva – „a lehetőségeinkhez képest a legtöbbet hozzuk ki a
gyerekből”.
Rozsnyón idén újfent kiderült az is, hogy a szlovákiai
magyar iskolapolitikában milyen hatalmas igény mutatkozik a párbeszéd iránt. Nem „az én majd megmondom a
tutit” típusú politikusi monológokra gondolok, hanem a
tárgyszerű, higgadt dialógusra.
Rozsnyóra egyebek mellett azért is el kell jönni, hogy
osztozzunk kitüntetettjeink örömében. Amikor tegnap
néztem és hallgattam a Felvidéki Pedagógus Díjat elnyert,
színpadon álló két kiváló, egyúttal szerény embert, kicsit
talán szerénytelenül arra gondoltam: a Szövetség elnöksége ezúttal is jól döntött.
Végül nam marad más számomra, mint köszönetet
mondani.
Az SZMPSZ országos testületei nevében köszönöm
Rozsnyó városának, hogy helyet adott a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok XIII. Országos Találkozójának.
Köszönöm a helyi szervezőknek, a szokásosan szívélyes
vendéglátást. A kultúrműsor szereplőinek a szórakoztatást. Előadóinknak az értékes eszmefuttatásokat. Nektek,
kollégák, hogy befogadó közeget biztosítottatok ezeknek
a gondolatoknak.
S hogy idén mit vigyünk el innen a tarsolyunkban?
Szerencsésen hazaérve, holnaptól úgy dolgozzunk,
hogy minél kevesebbszer, sőt: soha ne érezzük azt, amit
a Vass Vilmos által emlegetett orosz partizánparancsnok, hogy elmaradt mögülünk a sereg. Felvidéki magyar
pedagógusként pedig állandó feladatként kötelességünk
tevőlegesen hozzájárulni ahhoz, hogy Johann G. Herdernek soha ne legyen igaza!
/Elhangzott a XIII. Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Országos Találkozójának zárszavaként/
Pelle István

