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Pedagógusfórum – A palatáblák korából

Patinás iskolák, legendás tanárok (1)
A Pátria rádió hangarchívumából
Tóth Erika válogat
A Szlovák (kezdetben Csehszlovák) Rádió
magyar adásában 1991 és 1995 között az Alma
materek című műsorban tanáraik és egykori diákjaik segítségével bemutattuk középiskoláinkat, közöttük a nagy múltú, jelentős eredményeket felmutató, a kor szellemi műhelyeként
működő intézményeket. A sorozatban szereplők többsége idős ember, sőt egyesek közülük
már nincsenek az élők sorában. Induló
rovatunkban a rádió hangarchívumában található felvételek egy részét szeretnénk nyomtatott formában hozzáférhetővé tenni a Pedagógusfórum olvasói számára. Elsőként az érsekújvári
reálgimnáziumot, majd annak neves
tanárait mutatja be Turczel Lajos irodalomtörténész, aki 1933 és 38 között
volt az intézmény diákja. (Turczel tanár
úr ezt a témát bővebben Az érsekújvári reálgimnázium padjaiban c. írásában
fejti ki. In.: Tanulmányok és emlékezések, 1987)
Az érsekújvári katolikus algimnázium 1842-ben létesült, a Ferenc-rendiek tanítottak benne. Kezdetben két évig latinul, majd miután 1844-ben a magyar nyelvet államnyelvvé
nyilvánították, magyarul folyt az oktatás. Az algimnázium csak négy osztályból állt. 1883-tól
már teljesen világi tanárok tanítottak benne. Azzal tették nyolcosztályos főgimnáziummá 1894ben, hogy ötödik osztályt létesítettek; az első
érettségiző diákok 1898-ban kerültek ki. Ez az
1918 előtti története az intézménynek. Azt az
épületet, amelyikbe én jártam, 1911-ben építették. Nagyon szép, tágas épület volt. Tekintve,
hogy akkoriban 1100-nál több volt a diák, megtörtént, hogy az alsóbb osztályok más épületbe
jártak...
1918 és 1938 között Csehszlovákiában nyolc
gimnáziumi rendszerű középiskola működött,
közülük a legfényesebb múltja a losoncinak, a
pozsonyinak és a komárominak volt. Az érsekújvári az 1666-os alapítású losoncinál majdnem
két évszázaddal később jött létre, és eredetileg

klasszikus gimnázium volt. Az 1918-as államfordulat után egy ideig államilag támogatott városi
katolikus gimnáziumként működött, 1925-ben
aztán csehszlovák állami reálgimnáziummá alakult, amelyben a szlovák nyelvű osztályok a
törzsintézetet alkották, a magyar párhuzamos
osztályok pedig a magyar tagozatot. Ehhez hasonlóan magyar tagozat volt Losoncon, Rimaszombatban és Beregszászon, míg a pozsonyi,
komáromi, ipolysági és kassai magyar intézet
önálló volt. Ami az iskolatípust illeti, Komáromban klasszikus, Losoncon reformreál, a többi helyen reálgimnázium volt. A gimnáziumi típusok
között a fő különbség, hogy klasszikus gimnázium tantárgyai között a görög is szerepelt, és a latin tanítását már az elsőben kezdték. A reálgimnáziumban görög nem volt, és a latint a harmadik osztályban kezdték tanulni. A reform-reálgimnáziumban a természettudományos tantárgyaknak – a matematikának, fizikának, kémiának, természetrajznak – a tantervben nagyobb

óraszámuk volt, és az idegen élő nyelvnek, a
franciának a tanítása a reálgimnáziumtól eltérően nem az ötödik osztályban, hanem már a harmadikban kezdődött...
Kisebbségi helyzetben a megmaradt magyar
intézetek gyorsan uniformizálódtak. Fő közös
vonás, hogy mindegyikük kisebbségi iskola volt,
és a nemzetiségi elnyomás, diszkrimináció velük
szemben is érvényesült. Diszkriminációnak számított már a nem kielégítő számuk is, és főleg a
nemzeti iskolákénál hiányosabb anyagi ellátottságuk. Ezeket a hiányosságokat a kisebbségi ellenzéki sajtóban gyakran kipellengérezték. Különösen a Léván,
Rozsnyón, Munkácson és Ungváron hiányzó magyar gimnáziumok ügyét tartották sérelmesnek.
Az uniformizálódás mellett azért
mindegyik intézménynek kialakult néhány helyi sajátossága. Az érsekújvári
reálgimnázium egyik fő jellegzetessége
az lett, hogy az 1925 és 1933 között kibontakozó és -csúcsosodó kisebbségi
diákmozgalmak itt találtak a legtermékenyebb talajra. A diákmozgalom első
tetterős szerve, a Prágában alakult
Szent György Kör a középiskolás diákok és cserkészek körében nagyarányú akciókat szervezett:
a regöscserkészetet, etnográfiai, szociológiai
vándorlásokat és önképzőköri reformvitákat.
Ezeket az akciókat a legaktívabban az érsekújvári gimnazisták karolták fel. Így nem volt véletlen
az sem, hogy ebből a városból, ebből a reálgimnáziumból került ki az 1928-ban alakult Sarlós
mozgalom vezetőségének többsége.
A nagyvonalakban egyforma arculatú gimnáziumok között az is jelentős megkülönböztető
jegynek, rangot adó különbségnek számított,
hogy melyikben voltak többen országos nevű tanárok. Az érsekújvári reálgimnázium legkiemelkedőbb pedagógusa a nagyszerű módszerrel tanító Krammer Jenő volt, akinek igen erős ösztönző szerepe volt a párját ritkító diákmozgalmi aktivitás kialakításában. Krammer mellett még
Mrenna József, Noszkay Ödön, Thain János és
Czárán Dániel voltak a városon túl is ismert nevek.
(A következő számban róluk esik szó.)

Szerzőink figyelmébe
Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy az írásaikért járó honoráriumról a Pedagóguszövetség honlapján
(www.szmpsz.sk ) lévő munkaszerződéshez szükséges adatlap, valamint a további feltételek letöltésével szerezhetnek tudomást. Azok a szerzők, akik eddig még nem küldték el adataikat, tegyék meg, azok is, akiknek írása 2006 decembere előtt jelent meg. Az SZMPSZ honlapjáról letölthető adatlapot 2007. október 31-ig kérjük eljuttatni az ott feltüntettet címre. (-szerk -)
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Ez más, mint otthon. Festékszag, padok,
a fekete táblácska és a kréta,
a szivacs hideg, vizes illata,
az udvaron a szilfa vén árnyéka,
s a kapunál – az arcom nézi tán? –
egy idegen és merev tulipán.
Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai (részlet)
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Pedagógusfórum – Esemény

Pedagógusfórum – Gondolat

Kedves Kollégák!

A tartalomból

A tanévkezdés időszakában, nekem, mint a Pedagógusszövetség elnökének, és bizonyára Önöknek is, többen felteszik
a kérdést, mit várunk az új tanévtől, mi várható iskoláinkban
az elkövetkező hónapokban. Mi, a titkok tudóiként, de legalábbis a témában jártas, hozzáértő, szakértelemmel bíró
bennfentesként, próbálunk választ adni az érdeklődők kérdéseire. Jó érezni, hogy ilyenkor odafigyelnek ránk pedagógusokra, hogy a megszokott rendszerességgel érkező szeptember elseje ráirányítja a családok és a közvélemény figyelmét az iskolára, a nevelésre,
a művelődésre. Mi pedagógusok is feltesszük önmagunknak a kérdéseket, - milyen elképzelésekkel indulok neki a tanévnek, hogyan kívánom befolyásolni az iskolai történéseket - hiszen a tanítási órákon, az iskolai programokban, a nevelőtestületekben
cselekvő részesei leszünk az eseményeknek.
Régen túlvagyunk az ezredforduló évén, hogy jövőt sejtető eszmefuttatásokba
bocsátkozzunk, néhány évvel ezelőtti európai uniós álmainkat sem illik még újraértelmeznünk, az oktatási miniszter sem fogalmazott meg olyan célokat, melyekre hivatkozási alapként tekinthetnénk. Úgy tűnik, hogy a mostani egy „sima” tanévnek
ígérkezik. Ennek ellenére mégis sajátos és egyedi lesz, hiszen az élet kiszámíthatatlansága sokféle reagálásra fog kényszeríteni bennünket, és megannyi új lehetőséget
is fel fog kínálni számunkra. A megszokott események sora másképpen folytatódik,
új elsősökkel, osztályfőnökökkel, pályakezdő pedagógusokkal, újabb végzős évfolyam gondja lesz a pályaválasztás, újabb diákok jutnak el erdei iskolába, sítáborba.
A napokban örülünk vagy bosszankodunk az új órarend felett, megérkeznek a várva várt új tankönyvek. Sikereket és kudarcokat fogunk átélni, napokig szakértelemmel komponálunk majd meg egy-egy tanórát, míg máskor rögtönzésekre kényszerít
a gyorsan pergő idő.
Ki mit fog változtatni módszerein, hozzáállásán, stílusán? Talán bátrabban visszük
be naponta ismétlődő munkánkba lelkületünket, egyéniségünket, eréllyel törjük meg
egyes diákok gátlástalanságát, jóindulattal segítjük a visszahúzódókat, a félénkeket, a
különleges gondoskodást igénylőket. Új módszerek alkalmazásával helyettesítjük elszürkült sémáinkat, az emberi együttélés megható példáival álljuk útját a felelőtlenség, a mohóság, könyörtelenség megnyilvánulásainak, az értékek felmutatásával a tömegesen fertőző kulturátlanságnak. Ne zárkózzunk be önmagunkba, tornyainkba, de
a nyitott, kitárulkozó világ harsányan ajánlott kínálatából csak azt fogadjuk el, ami
épülésünket szolgálja, mely jövőbe mutató útként vállalható fel!
Mindenütt készültek a tanévre. Voltak helyek, ahol e felkészülés jegyében pedagógusoktól kellett megválni, ahol iskolát zártak be, ahol az önkormányzat még egy időre vállalja az iskolafenntartással járó többletköltségeket. Példák vannak arra is, hogy
iskolaépületet alakítottak át vagy bővítették az oktatási szakok kínálatát.
Sikeresen zárult nyári továbbképzések, táborok szervezésével szövetségünk is
hozzájárult ahhoz, hogy a pedagógusok és a diákok számára vonzó, feltöltődést és
élményeket nyújtó szünidei programokat biztosítsunk. A tananyag-megújításra irányuló projektünk eredményét kiadvány és DVD formában kínáljuk fel az érdeklődő
iskoláknak, kollégáknak hasznosítás és továbbfejlesztés céljából. A Selye Egyetemmel együttműködve az ősz folyamán a Comenius Pedagógiai Intézet kínálataként
akkreditált magyar nyelvű vezetőképzés és a pedagógusi minősítő vizsga megszerzését lehetővé tevő továbbképzés indul. Új főszerkesztő irányításával jelenik meg a Pedagógusfórum, mely a folyamatosan frissített honlap mellett jó szolgálatot tehet a
szakmai programokról szóló tájékoztatás és az iskolák közötti kapcsolattartás terén.
A nyár folyamán tárgyalásokat folytattunk és pályázatokat nyújtottunk be annak
érdekében, hogy az SZMPSZ az eddigieknél még hatékonyabban tudja segíteni oktatási intézményeinket.
Az érsekújvári országos tanévnyitó Üzenete a média útján eljutott a magyar iskolákba. Kívánom, hogy ennek szellemében kapcsoljanak össze bennünket ebben a tanévben is az átgondolt elképzelések, a tenniakarás, a cselekvés, az örömöt nyújtó és
szerző eredmények.
Pék László
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Az országos tanévnyitó meghívott vendégei

„Iskoláink megmaradása a tét”
A 2000 nyarán született gondolat, mint a termőföldbe hulló mag, senek. Legyenek olyan lámpások, akik új színeket, fiatalos lendületet
megfogant, s mára szárba szökkent. 2007. szeptember 1-jén immár nyol- visznek az iskolák falai közé, akik megadják a diákjaik számára a felfedecadik alkalommal került sor a szlovákiai magyar iskolák országos tanév- zés örömét, akik a rájuk bízottakat nemes vetélkedésre, az emberi értékek
nyitó ünnepélyére. Idén Érsekújvárott, a római katolikus Szent Kereszt- megbecsülésére nevelik, tanítják.
A nyugalmazott tanárok nevében Arpás Ilona „nyújtott át“ útravalót a
plébániatemplomban megtartott méltóságteljes ünnepségen Liszka Éva,
az SZMPSZ Érsekújvári TV elnöke köszöntötte a pedagógusok, tanulók pályakezdőknek, kiemelve, hogy „a pedagógus tekintélyének alapja a
és szülők körében megjelent vendégeket: a pozsonyi magyar nagykövet- magatartása, valamint munkájának színvonala. Ez olyan, mint az áruvédség, a magyar oktatási tárca illetve a magyar miniszterelnöki hivatal jegy – márka. Megbecsültté teszi a pedagógust és munkáját.“ Említést
képviselőjét, az MKP parlamenti és megyei képviselőit, az egyházak tett a múltbeli kompromisszumkötések szükségességéről, a nemzeti történelem, kultúra és anyanyelvápolás fontosságáképviselőit, a pályakezdő pedagógusokat, az isról, a hívő pedagógusok múltbeli megaláztatákolabarátokat, mindazokat, „akik felelősséget
sáról. Gondolatait Szent-Györgyi Albert, Noéreznek a szlovákiai magyar oktatás jövőjéért,
bel-díjas tudósunk fohászával zárta, bízva a foakik a hit és a szellem erejével képesek együtt
hász beteljesülésében:
gondolkodni és cselekedni.” Hangoztatta: „Is„Uram!
koláink megmaradása a tét. A tudás, az anyaEngedd, hogy hasznomra váljék a tudás,
nyelvi kultúra alkossa azt a kősziklát, amelyre
Hogy hasznossá lehessek általa.
jövendőnket építjük.”
Engedd, hogy társaid legyünk az alkotásban,
Az ökumenikus istentiszteletet Ďurčo Zoltán
Hogy ez a mi Földünk biztos otthona lehessen
esperes és Nátek Sándor református lelkész ceSzépségnek, Boldogságnak és Békességnek.”
lebrálta, elgondolkodtató intelmek, gondolattöDobos László „Közösség – iskola – kultúra”
redékek sokaságával fűszerezve beszédüket.
címmel tartott előadást, felhíva a jelenlevők fiAz istentisztelet előtt, alatt s az ünnepi aktus
gyelmét a Madách Posonium Könyvkiadó gonegyes állomásai közötti időt Pekarik Katica és
dozásában hamarosan megjelenő, a szlovákiai
Borbély Henrietta gitárkísérettel előadott énekmagyarok 1918-tól a napjainkig ívelő történelszámaik, kellemes, kimívelt hangjuk tette telmét bemutató kötetre.
jessé. Az óvodák nevelői ötvenöt elsőst vezettek
A tanévnyitó ünnepséget Novák Mónikábe, s adtak át jelképesen a Czuczor Gergely
nak, a Czuczor Gergely MTNY Alapiskola igazMagyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógugatójának felhívása zárta.
sainak. Ünnepi beszédében Szigeti László, az
Az érsekújvári elsősök
A magyar diákokhoz, pedagógusokhoz és szülőkMKP alelnöke reményét fejezte ki, hogy hamarosan
megszületik a várva várt közoktatási törvénytervezet – szólt a közoktatá- höz intézett Üzenet záró sorai ekképp hangzanak: „A 2007/2008-as tansi reform szükségességéről, az iskolák saját pedagógiai programja kidol- év adjon színvonalas iskolát, anyagi gondtalanságot a fenntartóknak,
iskolavezetőknek – elégedettséget a szülőknek – alkotó légkört, gyermegozásának fontosságáról.
A pályakezdő pedagógusokat Pék László, az SZMPSZ elnöke üdvözöl- ki mosolyt a pedagógusnak – tudásszomjat, fáradhatatlan lámpásokat a
te. Beszédében útravalóul, többek között azt kívánta, hogy „a kezdés iz- szlovákiai magyar ifjúságnak. Legyenek iskoláink továbbra is anyanyelgalma után mihamarabb érezzék magukat otthonosan a katedrán és a vünk szilárd bástyái, melyek szülőként is hű tanítványokat adnak a szlotantestületekben – találjanak kíváncsi természetű, jókedvű diákokra, te- vákiai magyarságnak.“
E záró sorokba foglalt óhaj valóra válásában reménykedve kezdjük hát
remtő és cselekvő tanári közösségekre”, és igyekezzenek ők maguk is
-piolyan légkört teremteni maguk körül, hogy együttműködő társakra lelhes- az új tanévet!
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Pedagógusfórum – Beszámolók

Pedagógusfórum – Beszámolók

Balatoni nyár – zánkai emlékek
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok
Titkársága nyolcnapos jutalomtáborozást biztosított 14 felvidéki
magyar diák részére Zánkán 2007.
július 22 - 29. között. A jutalomban részesülő diákok kimagasló
eredményeket értek el a
2006/2007-es iskolai évben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett és támogatott tanulmányi versenyek, ill. műveltségi vetélkedők országos döntőjében. A jutalomtáborozás Jókai
Tibor SZMPSZ irodavezető irányítása alatt valósult meg.
2007. július 22-én Komáromból vonattal vágtunk neki az útnak. Mivel utazásunk alatt érvényben volt a harmadfokú hőségriadó,
kellemes meglepetésben volt részünk a Magyar Államvasutak részéről. Minden gyermek üdítőt kapott a vonaton és Zánkán a gyorsvonat csak miattunk állt meg, így
nem kellett átszállnunk.
Zánka Európa legnagyobb
gyermek és ifjúsági üdülőcentruma. 209 hektáros területen, a „magyar tenger“ partján, a Balaton-felvidék természeti és történelmi értékekben gazdag festői környezeté-

Jövő nyáron ugyanitt
ben, kedvelt turisztikai célpontok
gyűrűjében helyezkedik el. A múltban nemzetközi úttörőtáboráról
volt híres, de ma is a gyermekek
üdültetését szolgálja. Az ifjúsági
centrum területén strand, sportpályák, színház, mozi, pizzéria, disco,
könyvtár, számítógépterem segíti a
pihenést, kikapcsolódást. Időnk
legnagyobb részét a Balaton hűsítő
habjai közt töltöttük, észre sem véve a nagy meleget. A bátrabbak ki-

próbálták a csúszdát is. A gyerekek
különböző programok között válogathattak:
sporttevékenység
(strandröplabda, strandfoci verseny, asztalitenisz-bajnokság), kézműves-foglalkozások, táncház. A
kézműves-foglalkozások keretében
a táborlakóknak lehetőségük volt
elsajátítani a szalmabábu-, csuhébábu-készítés alapjait, valamint ellesni a raffiázás, nemezelés és az
agyagozás rejtelmeit. A Sárréti Né-

pi Együttes jóvoltából a mezőföldi
táncok és szokások kavalkádjába
kaptunk betekintést, az ügyesebbek el is sajátították a táncok alaplépéseit. Részt vettünk mozielőadáson is.
A programból nem maradhatott
ki a balatoni hajókázás sem. A pihenés keretében geológiai ismeretekre is szert tettünk. Hegyestű bazaltvulkánjáról pazar kilátás tárult
elénk a Balatonra. A bányászatot a
70-es években már befejezték itt,
azóta mint geológiai bemutatóhely
áll az érdeklődők rendelkezésére.
A táborlakók félnapos kiránduláson vehettek részt, melynek
úticélja Tihany és Balatonfüred
volt.
A táborban rajtunk kívül 65 erdélyi, 18 vajdasági, 4 szlovéniai és
14 kárpátaljai diák élvezte a nyár
örömeit.
A nyolc nap gyorsan elszállt, jött
a búcsúest, a barátoktól való szomorú, könnyes búcsúzkodás.
Majd a pajkos diákszemekben felcsillant egy reménysugár, jövőre
ugyanitt találkozunk.
Kolek Margit
a komáromi Eötvös Utcai AI
pedagógusa

Hangulatjelentés az SZMPSZ
2007. július 9 – 14. között került
sor a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) XVI.
Nyári Egyetemére Révkomáromban. A meghirdetett szakcsoportok
száma 13 volt; 10 iránt volt kellő számú érdeklődő. Valamennyiükben
30 órás – döntő többségben gyakorlatias, munkáltató, tréningszerű
foglalkozás folyt.
A megnyitóra, a Tiszti pavilon patinás dísztermében összesereglett
résztvevőket Vörös Mária, a komáromi Jókai Mór Alapiskola igazgatónője, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának alelnöke köszöntötte. Örömmel tudatta: a XVI.
Nyári Egyetem – annak okán, hogy

az idén Magyarországról, Erdélyből,
Kárpátaljáról és Délvidékről is érkeztek résztvevők – nemzetközivé
nőtte ki magát. Bastrnák Tibor, Komárom város polgármestere üdvözlő szavait követően Pék László az
SZMPSZ országos elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Nagyra értékelte, hogy az egyetemen résztvevő
hallgatók és előadók – annak érdekében, hogy iskoláink versenyképesek legyenek – kiérdemelt szabadságuk egy részét a továbbképzésnek szentelik. Majd, az elkövetkező
egy hétre mindenkinek jó munkát,
hasznos feltöltődést és kikapcsolódást kívánt.
A tanfolyam Szabó István refor-

mátus püspök (Duna Melléki Református Kerület, Budapest), Mit ér a
nevelés a XXI. században című érdekfeszítő előadásával indult. Az
előadó kihangsúlyozta: a médiumok fokozódó negatív hatásának
ellensúlyozása egyre nagyobb feladatot ró az iskolára, a nevelésre.
Ezután az egyes szakcsoportok előadói ismertették a csoportban folyó
képzés célját és időrendi beosztását.
Az egésznapos szakmai képzéseket egyéb, változatos programok
egészítették ki. Hétfőn este, a világjáró budapesti Kaláka együttes hangulatos muzsikálását élvezhette a
hallgatóság, kedden több magyarországi s egy erdélyi tankönyvkiadó

mutatta be legújabb kiadványait,
amelyek a helyszínen megvásárolhatóak voltak. Szerdán, Killyén Ilka
marosvásárhelyi színésznő a magyar költészet remekeiből összeállított lélekemelő estjének tapsolhattak a jelenlevők. Csütörtökön a délelőtti órákban volt az SZMPSZ EUs projektjének bemutatása Digitális
tananyagfejlesztés címmel, továbbá
a IV. Jókai Mór Vers és Prózamondó
tábor résztvevőinek bemutatója, a
délutáni órákban pedig az érdeklődők tanulmányi kirándulásra utazhattak Balatonfüredre, hogy megtekintsék a Jókai-emlékhelyeket. Péntek este a tanfolyam mintegy 200
résztvevőjét Komáromból Búcsra
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Jelentés a XV. Bolyai Nyári Akadémiáról
2007.július 15-21. között került
sor a Kárpát-medencei magyar pedagógusok egyik legjelentősebb
pedagógus-továbbképző fórumára. Jókai Tibor, az SZMPSZ irodavezetője szervezésében hagyományosan a felvidéki pedagógusok is
szép számban vettek részt az erdélyi továbbképzésen. A nyári akadémia több területen is lehetőséget adott az ismeretek bővítésére.
A szakterületek mellett általános
pedagógiai témák közül is választhattak a résztvevők.
A jubileumi XV. Bolyai Nyári
Akadémia hivatalos megnyitójára
a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében került sor. A megnyitó
ünnepélyes hangulatát a csíkszeredai Codex régizene-együttes
biztosította. Elsőként Burus
Siklódi Botond, a csíkszeredai
Apáczai Csere János Pedagógusok
Házának igazgatója, az akadémia
programmenedzsere köszöntötte
a különböző tanfolyamokra, képzésekre érkezett pedagógusokat
és előadókat. Az erdélyi tanulni
vágyó pedagógusok mellett nagy
számban vettek részt felvidéki és
délvidéki pedagógusok is a to-

vábbképzésen. Toró Tibor akadémikus, a Bolyai Nyári Akadémia
tiszteletbeli elnöke visszaemlékezett a tizenöt évvel ezelőtti lelkes
csapat törekvésére, amely egy
olyan intézmény létrehozására
irányult, ami biztosítani akarta a
romániai magyar pedagógusok továbbképzését. „Ha nincsenek jól
képzett és továbbképzett tanáraink, akkor nincs magas szintű iskolánk, akkor nem lesz képzett
értelmiségünk, pedig mi addig vagyunk magyarok, és addig tudunk
megmaradni, amíg létezik magyar

majd Kányadi Sándor sorait „aki
megért s megértet, egy népet
megéltet“ javasolta a tizenöt éves
akadémia mottójául. Lászlófy Pál
István, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke,
az akadémia fővédnöke számvetés helyett emlékeztetőül említette, hogy évente mintegy nyolcszáz
hallgató, százhúsz előadó vendégtanár részvételével zajlik a tartalmilag is gazdag képzéssorozat. Az
ünnepélyes megnyitó végén az
egyházi elöljárók áldást kértek a
rendezvényre, illetve a tanulni ér-

A nyári akadémia több területen is lehetőséget adott az ismeretek bővítésére. Szakterületek mellett általános pedagógiai témák
közül is választhattak a résztvevők.
értelmiségünk“ – hangsúlyozta
köszöntőbeszédében. Előadásában a megértés és megértetés fontosságára hívta fel a jelenlevők figyelmét, több neves fizikus tézisével is alátámasztva mondandóját,

kezett pedagógusok további munkálkodására.
A nyári akadémia résztvevőinek
legnagyobb részét a Sapientia –
EMTE csíkszeredai kollégiumában
szállásolták el. Az idei akadémiára

830 résztvevő érkezett, és több
mint 25 témakörben 120 egyetemi
és főiskolai tanár tartott előadásokat. Csíkszeredában 12 tanfolyamot szerveztek, de Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, Nagyszebenben, Aradon, Kolozsváron, Temesváron is sor került a pedagógiai továbbképzésre.
Székelyudvarhely adott otthont a
Képzőművészet – Vizuális nevelés
szakmai továbbképzésének. Jókai
Tibor az SZMPSZ irodavezetője is
részt vett az elkészített munkákból kiállított alkotások bemutatóján. A szakmai ismeretek gyarapítása mellett lehetőség volt több
kulturális rendezvény megtekintésére is. Csíkszeredában, a Székelyföld szívében került sor a
Munkácsy-képek Erdélyben című
kiállításra, amit természetesen
nem hagyhattunk ki. A tanulás
mellett a továbbképzés résztvevői
időt szakítottak a szórakozásra, tanulmányi kirándulásra is.
A XV. Bolyai Nyári Akadémia
résztvevői nemcsak az Erdélyben
megismert pedagógiai módszereket hozták magukkal haza, hanem
a helybeliek vendégszeretetét is.
Kolek Zsolt

Komáromi Nyári Egyeteméről
szállították az autóbuszok. A község református templomában Molnár László, a helyi gyülekezet lelkésze által szolgáltatott hálaadó istentisztelet után került sor az Ének-zene szakcsoport résztvevőinek ünnepi hangversenyére. Szigeti János,
Búcs község polgármesterének üdvözlő szavai után Jókai Tibor az
SZMPSZ irodavezetője mondott érzelem- és gondolatgazdag köszöntőt; idézem befejező gondolatait: innen Búcsról, szülőfalumból kívánom: legyen hozzánk - Kárpát-medencei magyarokhoz, a nemzet neveléséért felelősökhöz kegyes a
sors, hogy anyanyelvünkben, szellemi kultúránkban gyarapodva s azt

megőrizve találkozhassunk Komáromban és szerte az országban. Kívánom, hogy hitében, hagyományaiban megerősödve legyen a Kárpátmedencében élő magyarság a közös
Európa szellemi és kulturális kútfője. Ezt követően Józsa Mónika tanárnő, a hangverseny szóvivője az
„alkalmi kórus” nevében köszöntötte a hallgatóságot.
A hangverseny után az összes
résztvevő a „búcsiak“ vendégszeretetét élvezhette. A vacsorán Pék
László, az SZMPSZ elnöke a szíves
vendéglátást megköszönve mondott
pohárköszöntőt. A zárónapon megcsodálhattuk a Vizuális nevelés és a
Kézműves technikák szakcsoport-

ok ötletdús kiállítását, betekinthettünk a Digitális tananyagszerkesztés – Lapoda szakcsoport munkájába, majd egy – a Reneszánsz és barokk szakcsoport által – ízlésesen
koreografált és előadott táncbemutatót láthattunk Szalay Szilvia, a helyi MAI pedagógusa által vezetett
furulyaegyüttes közreműködésével.
A résztvevők a velük való törődésért
köszönetet mondtak az egyes szakcsoportok vezetőinek, a „stábnak”
és a nyári egyetem fő szervezőinek:
Ádám Zitának, az SZMPSZ országos alelnöknőjének, Buzgó Ritának
és Jókai Tibornak. Ádám Zita zárszavában köszönetét fejezte ki Komárom városának, Varga Annának

a VMK igazgatónőjének, Fekete
Vincének a MAI igazgatójának,
Csintalan Zsuzsannának az Eötvös
Utcai AI igazgatónőjének, hogy az
általuk vezetett intézményekben
otthont adtak az egyes szakcsoportoknak és optimális munkafeltételeket biztosítottak számukra. Ádám
Zita hangsúlyozta: meg kell tanulni
értékeinket megbecsülni, össze kell
fogni. Meg kell tenni mindent, hogy
legyen változás! Mondandóját egy
Babits Mihály-idézettel fejezte be:
„Nem hiszek az Elrendelésben,
mert van szívemben akarat,
s tán ha kezem máskép legyintem,
a világ másfelé halad.”
Stirber Lajos, ny. pedagógus
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Pedagógusfórum – Ankét

Pedagógusfórum – Beszámolók

Természettudományi tantárgyakat oktató
pedagógusok a nyári egyetemen
A pati fürdőtelep területén
földrajz, környezeti nevelés,
biológia, kémia és egyéb természettudományi tantárgyakat oktató tanítók, tanárok
vettek részt azon a programon,
mely a Komáromi Nyári Egyetem szerves részét képezte. A
résztvevők így részesei voltak
a komáromi kísérő rendezvényeknek. Az első három napon
a környezetvédelmi és földrajzversenyeken sikeres diákok is
részt vettek a programokon.
A nyitónapon a komáromi erődrendszert járták be a résztvevők,
majd Patra érkezve Győző Andrea
mutatta be a környék nevezetességeit és tájértékeit. Czire Attila, a
Földgömb c. folyóirat szerkesztője,
illetve Garancsy Mihály, a Természetbúvár c. folyóirat munkatársa
a kollégáknak és a diákoknak a
színvonalas lapokból ajándékpéldányokat osztottak szét. Lacza Tihamér újságíró, a Pátria Rádió
szerkesztője a portugál felfedezőkről tartott értékes előadást. Hor-
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Körkép az idei Komáromi
Nyári Egyetemről a vélemények tükrében
Az SZMPSZ a kölcsönös információszerzés és tapasztalatátadás jegyében idén immáron
16. alkalommal szervezte meg
nyári egyetemét.

Gyalogtúra a Bakonyban

váth Rozália mikrobiológus. Vizsgálatok, ellenőrzések az egészséges környezet védelmében címmel
tartott előadást, majd a résztve-

Gömbi geometria – nem is olyan egyszerű a gyakorlatban

vőknek mikroszkópok segítségével nyílt alkalmuk betekinteni a
parányi élőlények világába.
Nagy tetszést aratott Kalas
György és Lajtmann József előadása a bennünket körülvevő hulladékhegyekről. A győri REFLEX
környezetvédelmi egyesület szakértői a diákokra összpontosítva,
azok nyelvén mondták el és mutatták be a természet és a környezet
megóvása érdekében kifejtett tevékenységüket. Szerda este a dunaszerdahelyi Corvus Csillagászati Egyesület vezetői látogatták meg
a tábort. Az érdekfeszítő csillagászati előadásokat éjszakába nyúló
távcsöves égboltmegfigyelés követte. A nagyfelbontású távcsövekkel
az óriásbolygók holdjainak látványa minden megfigyelő számára
élményt jelentett.
Külön esemény volt az a tanulmányút, mely a Bakonyon vezetett
keresztül. A résztvevők Bakonybélen az Erdők háza múzeumot te-

kintették meg. Hangulatos volt a
borkóstolóval kiegészített Somlóhegyi séta. A kirándulás a Pannonhalmi Bencés Főapátság megtekintésével zárult.
A hét második felében a digitális tananyagfejlesztés keretében
született, földrajz témájú programokat Bagita Judit mutatta be.
Rejtelmes és csodálatos világba
vezettek el Varga Róbert technikailag szépen kimunkált kisfilmjei, aki Dél-Amerikában tett expedícióinak élményeit osztotta meg.
Pék László India szépségei és árnyai címmel vetítettképes előadásban számolt be indiai élményeiről. Lénárt István, budapesti
tanár a gömbi geometria alkalmazásának lehetőségeit ismertette a
földrajztanításban. Az általa megtervezett készlet hasznos segédeszköz lehetne minden iskolában.
A csoport záróelőadását Pomichal
Richard, dunaszerdahelyi gimnáziumi tanár tartotta Csallóköz természeti értékeiről, melyből kiderült, hogy sok csodálnivaló és így
védelemre szoruló érték van környezetünkben, melyre célszerű
lenne jobban odairányítani a figyelmet.
A nyári egyetem pati környezeti
csoportjának hazai és erdélyi résztvevői kifejezték azon szándékukat,
hogy jövőre is szívesen részt vennének hasonló, a természettudományokat oktató tanárok rendezvényén, mely eddig hiányzott a nyári
egyetemi kínálatból. (pl)

A pedagógus számára ugyanis a
vakáció részben kikapcsolódás,
részben a szellemi feltöltődés ideje. Köztudott: egyetemi tanulmányaink befejezése óta folyamatosan jelennek meg közoktatásunkban az új módszerek, s az eltelt
másfél évtizedben jelentős szemléletváltásra is sor került. A nyári
egyetem előadói mindezt igyekeztek közreadni, tapasztalataikat
megosztani.
Ankétunkban arra keressük a
választ, hogy egy-egy résztvevőnek
mit nyújtott a részben ismeretlen
pedagógusközösségben eltöltött
egy hét, illetve a szervezőktől milyen helytállást igényelt a házigazda szerep.
Kollár Erzsébet,
az Érsekújvári Czuczor Gergely
Alapiskola pedagógusa:

– Sokadik alkalommal veszek
részt, s remélem, nem utoljára a
nyári egyetem rendezvényein, tehát módomban áll véleményt alkotni az ideiről. A meghirdetett tizenháromból talán a mienk volt a
legtöbb érdeklődőt vonzó szakcsoport, a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését boncolgató. A
szakcsoport témája és tartalma
megfelelt elvárásaimnak. Az előadók, Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai tanár, Taufer Ildikó
gyógypedagógus-pszichológus valamint Bolla Veronika tanfolyamvezető – felkészültek voltak, igyekeztek a leghatékonyabban kihasználni a rendelkezésükre álló
időt, amely a téma időszerűségére
és kimeríthetetlenségére való tekintettel kevésnek bizonyult. Lenyűgözött előadói stílusuk, felkészültségük. Igyekeztek az elméle-

Az ECDL tanfolyam szünetben
tet a gyakorlattal összekapcsolni,
bevonni bennünket is a foglalkozásokba. A kiegészítő programokon is igyekeztem részt venni. Emlékezetes marad a balatonfüredi
kirándulás, jó s hasznos ötlet volt a
tankönyvkiadók bemutatkozásának megszervezése, ma is fülemben cseng Szabó Istvánnak, a Duna Melléki Református Kerület
püspökének „Mit ér a nevelés a
XXI. században?” című elmélkedő
előadása... Ha mindenképpen hibát akarnék keresni, akkor a csütörtöki nap túlzsúfoltnak tűnt – de
lehet, csupán azért, mert az alternatív programokon is részt kívántam venni.
– Mi volt a motiváló ok, hogy
éppen ezt a szakcsoportot választottad?
– Egyre több az oly tanulók aránya, akik egyéni bánásmódot igényelnek, hiszen az óvodák szerepköre, küldetése is átalakulóban
van. Köztudott: a frontális oktatást
fokozatosan el kell felejtenünk, a

differenciált oktatást kell előtérbe
helyeznünk munkánkban. A szakcsoportban kipróbáltuk a kooperatív technikákat egy-egy tananyag
feldolgozásakor. Egyénre szabott
fejlesztési terveket készítettünk.
Egyetemi éveink alatt ilyenekkel
nem foglalkoztunk. Valljuk be: az
ember a diákoknál fellépő rendellenesség fajtát felismeri, de hogy
milyen jellegű gyakorlatokat kell
végeztetnünk ezekkel a tanulókkal, abban már hiányosságaink
vannak. Akárcsak a hiperaktív és
a magatartászavaros tanulók tünetei közti különbség felismerésében
és kezelésében. E szakcsoportban
erre is rengeteg gyakorlati útmutatót kaptunk. Meg igen gazdag
könyvlistát is. Sőt, a könyvbemutatókon az ajánlott könyvek nagy
részét meg is vásárolhattuk.
– Hogyan hangzik szakcsoportodról egy mondatba sűrített véleményed?
– Jó néven menném, ha a jövőben is foglalkoznánk ezzel a témá-

val, ha még mélyebbre „áshatnánk” magunkat, ha minél több ismerettel gazdagodhatnánk.
Búcsi Teréz,
az Endrődy János Alapiskola
volt igazgatója, az ez évben
nyugdíjba vonult pedagógusa:

– A drámapedagógia szakcsoport résztvevője voltam, Kaposi
László és Lipták Ildikó irányításával dolgoztunk. Fantasztikus volt!
A csoport megfogalmazta véleményét: szeretnénk a jövőben e foglalkozást folytatni, másodfokon!
Csak nagyítóval kereshetnék negatívumot. Csak azt lehetne szelíden-szolidan felróni, hogy a kifulladásig dolgoztunk. Csak úgy jutott időnk egymásra, a csoporttársra, ha az éjszakai alvásból elcsentünk egy-egy órát. De ezt az áldozatot minden éjszaka megtettük!
És nyugodt szívvel mondhatom:
ezt az áldozathozatalt örömtelinek, gyümölcsözőnek, nagy távlatokat feltárónak könyvelem el.
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– Miben látod a szerzett ismeretek felhasználhatóságát?
– A drámapedagógia nemcsak
játék, sokkal több annál! A konfliktushelyzetek megoldásának lehetőségeit tárja fel. Ahány helyzet, annyi megoldási mód. Sokat
játszottunk. Örömmel és lelkesedve. Mert a játéknak is megvannak a maga szabályai. Ha nem
tartod be a szabályokat, nem
tudsz játszani. A gyermeknél is
ekképpen van. A játékban a helyszínt sem kell átalakítanod. Lehet
az tanterem is, de a tengerpart
vagy a homoksivatag úgyszintén!
Az idővel való gazdálkodásra is
megtanítottak, aminek kimondottan örülök. A pedagógus kötelessége, hogy tudatosítsa: ő csak a játék felügyelője legyen! Az elsajátított játéklehetőségek és -módszerek, például a szerepjáték, a
tanácsadás, az élethelyzetek elképzelése, alkalmazhatók mind a
felső tagozaton, mind a középiskolás diákok körében. A kísérő
programokról is csak pozitívumot
tudok mondani. Nagyon színvonalasak voltak. Feltöltődve, élményekben gazdagon, optimista
hangulatban tértem haza.

A kézművesek sokféle technikát tanultak

Komzsík Eszter,
a Naszvadi Alapiskola
pedagógusa:

– A reneszánsz és a barokk táncok elméleti és gyakorlati alapismereteit oktató csoport tagja voltam. A zene szakos kollégák tudják, milyen nehéz zenét oktatni
heti egy órában úgy, hogy a tanulók megszeressék a zenét s el is
tudjanak igazodni a különböző zenei műfajokban. Az általános műveltséghez hozzátartozik a régi korok zenéjének az ismerete is,
amely szintén beleépül a tananyagba. Amikor reneszánsz és
barokk zenéről beszélünk, jól jöhet, ha tarsolyunkban nemcsak
CD hangzóanyag van és a hozzá
tartozó zeneelméleti ismeretek,
hanem valami plusz is. Ebben az
esetben ez a tánc. Ha ismerünk
egy-két táncot, felkelthetjük a tanulók érdeklődését a reneszánsz
zene iránt is, hiszen a tánc zene
nélkül elképzelhetetlen. A táncok
gyakran táncpárokká álltak össze.
A táncpárokból fejlődött ki a szvit.
Kedvelt tánc volt a Branle. Ez a reneszánsz tánc tovább élt még a barokkban is, hiszen Nagy Lajos ko-

Seifert Julianna,
a Czuczor Gergely Alapiskola
pedagógusa:

A tárgyalkotó csoportok kiállításának a megnyitója
rában a bált Branle-lal nyitották
meg, utána következtek a barokk
párostáncok.
– Mire, mely táncok elsajátítására volt elegendő a rendelkezésetekre álló egy hét?
– A továbbképzésen négyfajta
Branle-t tanultunk: Double-t, a
Simple-t, ez utóbbi az idősebbek
tánca volt, a Gay-t, a fiatal házasokét és a Bourgone-t, a gyerekek
táncát. Nemcsak az alaplépéseket
sajátítottuk el, hanem a díszítő ele-

meit is: reverence, pied én (ar,
capriole. Ezek francia táncok voltak. Talán az elején kellett volna
említenem, hogy ezeket a táncokat
Szabó Adrienntől tanultuk, aki
Széll Rita tanítványa. A szervezők
kérték, mivel csoportunk gyakorlati szakcsoport volt, hogy a nyári
egyetem zárórendezvényén mutassunk be egy általunk választott
táncot. A bemutatóra egy 16. századi olasz táncot, a Spanolettát tanultuk be. Csapatunkat erősítették az élőzenét szolgáltató zenészek is: spinnéten Ferienčik
Zachovay Ági, fúvós hangszereken
Szalay Szilvia és tanítványai játszottak, illetve dobkíséret is volt.
A barokk táncok valójában a balett
előfutárai, kötött lépésekkel, tartartással. Ebből tényleg csak ízelítőt kaptunk, profi táncosoknak is
hónapokig tart, amíg színvonalasan elsajátítanak egy-egy táncot.
Legjobb, ha mindenki a saját bőrén tapasztalja, mit jelent a maitól
teljesen eltérő mozgáskultúrát művelni. Remélem, felkeltettem a
„kollégák” érdeklődését, és jövőre
többen jelentkeznek e szakcsoportba.
– Végezetül áruld el, pedagógiai
pályádon hol hasznosíthatod a
szakcsoportban szerzett ismereteid!
– A nyolcadik osztály zeneoktatásában nagy mértékben alkalmazható, az iskola kultúrrendezvényein, esztrádműsorok készítésekor a pedagógus különlegességgel
léphet elő. Az illető ötletgazdagságától függ, hol s milyen mértékben
alkalmazza szerzett ismereteit.

A vizuális nevelés szakcsoportba
jelentkeztem. Két fiatal, tehetséges
pedagógus, Papp Orsolya és Kiss
Gabriella vezette a foglalkozásokat,
akik a művészeti alapiskolában tanítanak, Berettyóújfalun, az „IGAZGYÖNGY” művészeti intézményben, ahol alapfokú képzésben részesülnek az oda íratott gyermekek.
– Miért ebbe a szakcsoportba jelentkeztél, hiszen tudtommal magyar-német szakképesítésed van?
– Mert képzőművészetet is
tanítok. Gyermekkorom óta érdekel a rajzolás, a kézimunkázás, talán egy kicsit értek is hozzá. Örököltem apukám kézügyességét, esztétikai érzését. Képzőművészeti
szaktudásomat a nyári egyetemen
igyekeztem elmélyíteni. Az Igazgyöngy Alapítvány az újszerű módszerek és technikák alkalmazásával
a gyermekeket sikerélményben, az
alkotás örömében részesíti.
– Miként érhető ez el?
– Három tényezővel: megfelelő fizikai körülmények biztosításával,
például a gyermekek mozoghatnak,
elhagyhatják helyüket, vihetnek új
rajzlapot, ha úgy érzik, hogy elrontották a rajzot. Másodszor: a pszichikai körülmények figyelembe vételével: a lehangoló megjegyzések
helyett bátorítják a tanulót: „ügyes
vagy!”, „nem is hittem volna, hogy
így tudsz rajzolni!” stb. Harmadszor az egyéni képességek figyelembe vételével: engedik, hogy a
gyermek a saját ötletét valósíthassa meg. Fő kitűzésük: nem a hagyományos, a látvány alapján való
rajzolás megtaníttatása a gyermekkel, hanem az élményszerű ábrázolás elsajátíttatása.
– Milyen technikákkal, formákkal, témákkal ismerkedtetek?
– A teljesség igénye nélkül említem a következőket: becsomagolt
vonalak, kiemelés, finom motorika,
kincskereső térkép, fújt negatív
forma, 1/3-os térábrázolás, komplex feladat – réteges kép, firkaháttér
lepkével, kaparásos technika,
púderkarc, papírmárványozás –
fantáziafejlesztés, szimmetria –

ellentétszínek, kartonkarc, anyák
napi varázsvirág, felületkitöltés
formákkal, kasírozás – álarc, állatok: macska, páva...stb. Mindezt a
macska jegyében végeztük. Döbbenetes felfedezésként és újszerűként
hatott ránk az a tény, hogy bármely
technikát keverve lehetett alkalmazni egy rajz elkészítésekor, például egy rajzlapon lehetséges filctollal, ecsettel, tussal, viasszal... dolgozni!
– Meg tudnád fogalmazni észrevételeid, tapasztalataid, javaslataid
egy-egy mondatba foglalva?
– A vizuális nevelés csoport
résztvevőinek 90%-át óvónők és alsó tagozatos pedagógusok alkották,

szakcsoportokban végzett munkák
kiértékelésének módját és színvonalát a záróprogram alkalmával. Itt
meg kell említenem a zenei nevelés
csoport karnagyai által a búcsi
templomban vezényelt művek katartikus hangzását, ahogy a játék és
személyiségfejlesztés csoportja játékra bírta a közönséget, amikor a
reneszánsz táncokat megtanult tanárok lejtése a kor hangulatát csalta a Tiszti Pavilon dísztermébe és
amikor a vizuális nevelés szakcsoport képzőművészeinek munkáiból
rögtönzött kiállítást a nyári egyetem
résztvevői megtekintették a Komáromi Művészeti Alapiskola igazgatójának „macskaszerenádi virtuóz”

Táncbemutató a Nyári Egyetem záróünnepélyén
azonban nekünk, felső tagozatosoknak is hasznunkra váltak a foglalkozások, hiszen mindenfajta
technikát és témát a tanulók életkori sajátosságainak megfelelően tudunk majd alkalmazni a képzőművészeti nevelés óráin. Jó lenne, ha
az 5. évfolyamhoz hasonlóan, a többi évfolyamban is 2x45 perces blokkokban dolgozhatnánk, így hatékonyabb, lendületesebb lenne a munkánk: az elkezdett rajzot be is tudnánk fejezni. A továbbképzés hasznosságán kívül két dolgot szeretnék
kiemelni. A színvonalas, értékes kísérő programokat: rám ezek közül
különösen a balatonfüredi kirándulás volt nagy hatással. Másodszor: a

hegedűszólója
megnyitójával,
ahogy a „művészek” saját maguk
készítette álarcok által az ismeretlenség homályába rejtőztek..., esztétikus érzéseket előcsalva bizsergették az emberek lelkét.
Csintalan Zsuzsanna,
az Eötvös Utcai Alapiskola
igazgatója, Komárom:

– A nyári egyetem egyik szervezőjeként, a Lapoda multimédiás
szerkesztés, az ECDL-re felkészítő
csoport valamint a kézműves technikák és bábkészítés rejtelmeinek
elsajátítására jelentkezettek házigazdájaként vettük ki részünket
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kollégáimmal a továbbképzésből.
Részünkre egyhetes, folytonos
helytállást igényelt a helyszínbiztosítás, a pedagóguskollégák felé is
igyekeztünk biztosítani az elvárásoknak
megfelelő
internethozzáférhetőséget, a speciális feltételeket. Nem csupán a tantermet
kellett reggelente kinyitnunk: ha
kevésnek bizonyult az igényelt
anyag, akkor azt is pótoltuk. A
helytállás nem jelentett fáradságot,
hiszen az a tűz vezérelt mindnyájunkat, hogy elégedettség üljön a
kollégák arcán, jó hangulatot, kellemes légkört varázsoljunk a tantermek falai közé. Számunkra az jelentette az elégtételt, ha a nálunk helyet kapott szakcsoportok résztvevői új rálátással néznek majd pályájuk lehetőségeire, ha élményben és
tapasztalásban is a lehető legtöbbet
kapják iskolánk falai között, s a
szerzett ismereteket munkájuk során kamatoztatni tudják. Nem titkoljuk: jól esett, amikor elismerő
szavakkal honorálták igyekezetünket. Az a cél vezérelt mindnyájunkat, hogy az az egy hét, amit a kollégák szabadságukból továbbképzésre fordítanak, felejthetetlenné
váljon számukra. Azokban a napokban zsibongott iskolánk épülete, ugyanis a versmondó tábornak
is mi adtunk helyet, ugyanabban az
időben, amikor a felnőttképzés zajlott. Százharminc résztvevő volt
egyidőben iskolánkban.
– Kollégáid közül kiket neveznél
meg?
– A név szerinti felsorolás mindig
magában rejti az esetleges megsértődés veszélyét, de Kalmár Imrét, iskolánk rendszergazdáját mindenképp illő megemlítenem, hiszen ő
biztosította a gépek működtetését.
A több mint hatvan diák felügyeletét Kovács Tünde, Varga Rózsa és
Kolek Margit kollégák vállalták, a
technikai személyzet sem szabadságolt, ők is tisztességgel helytálltak, hiszen azokban a napokban is
kellett takarítani, biztosítani az
épület zavarmentes működését. Az
ilyen jellegű helytállást is fel kell
vállalni, hiszen e nélkül nem valósulhatna meg a nyári egyetem.
Az élménybeszámolókat
rögzítette s közreadta: Pénzes István
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Megmérettetés avagy volt egyszer
egy határokon átívelő vetélkedő
A vakáció ideje alatt, a Pátria
Rádió Délidő című műsorában
elhangzottak késztettek e cikk
megírására.
Miklósi Péter riporter a Felvidéki Magyar Pedagógusdíj idei
(egyik) kitüntetettjét, jeles (nyugalmazott) pedagógusunkat, egykori iskolaigazgatót, jelenleg is aktív SZMÍT-tagot (Szlovákiai Magyar ĺrók Társasága), Csicsay Alajost invitálta a stúdióba s faggatta
a pedagógushivatás, az iskolától
való kényszerű, az intézménnyel
való mindennapi együttlélegzéstől, a praxistól való elszakadás lelki hatásairól – mert hivatásának,
lélekben (!) egy elkötelezett pedagógus sosem fordíthat hátat!
A műsor adta lehetőség felkínálja, hogy a hallgatók az adás aktív
szerkesztői lehessenek. Az egyik
betelefonáló, a feltett szerkesztői
kérdésre, milyennek találja a felvidéki magyar oktatás színvonalát,
lesújtóan vélekedett. Közepesnek,
illetve gyengének minősítette.
Csicsay kollégánk igyekezett
észérvekkel „menteni a mundér
becsületét”, hogy minden megállapítás viszonylagos, a riporter, ha
nem is megrökönyödve, de – hangjából ítélve – eltűnődve konstatálta
az elhangzottakat.
Ha valaki feldolgozza az
SZMPSZ s a felvidéki magyar iskolák történetét, számba veszi az évtizedek alatt megszervezett s lezajlott versenyek, vetélkedők eredményeit, akkor mindenképpen a Pedagógusfórum című lap (s annak
elődjének, a Híreink című közlönynek) megjelent példányait kell
forrásanyagként használnia. A céltól vezérelve, hogy minél kevesebb
fehér foltja legyen nemzetiségi oktatásügyünk múltjának, adom
közre az alábbiakat:
2006-ban az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya új típusú vetélkedő szervezésére, játékos
anyanyelvi megmérettetésre szólí-

totta fel régiója alapszervezeteit s a
szomszédos területi választmányokat. Liszka Évának, a vetélkedő fő
szervezőjének és kiötlőjének a felhívása a viszonylag rövid felkészülési idő ellenére is megfelelő visszhangra talált. A jelentkezők örvendetesen magas létszáma miatt elődöntők szervezését is be kellett iktatni: Komáromban a Munka Utcai Alapiskola, Dunaszerdahelyen
a Vámbéry Ármin Alapiskola,
Érsekújvárott a Czuczor Gergely
Utcai AI vállalta fel a területi döntők megszervezését. A három elődöntő legeredményesebb versenyzői, akik az elérhető 130 pontból
százat vagy annál többet értek el,
lehettek az érsekújvári döntő
résztvevői. A döntőben a dunaszerdahelyi régiót 12, a komáromit
7, az érsekújvárit (ahol a Lévai és a
Nyitrai járásból is akadt versenyző) szintén hét képviselte, vagyis
26 diák mérte fel anyanyelvi ismereteit játékos formában. Az elődöntő s a döntő feladatait, amelyek tudásra és kreativitásra épül-

Az a baj a világgal,
hogy a hülyék
mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel.
(Bertrand Russel)

tek, ötvözve a leleményességet az
ismeretanyaggal, e sorok írója állította össze. A döntő 26 versenyzője közül a tíz legeredményesebb –
Szerda Tamás, Pőthe Beáta Andrea, Szegedi Klaudia (az Egyházgellei AI tanulói), Szurdík Ádám
(Ady Endre AI, Párkány), Tok Alica (Csilizradványi AI), Kiss Edina

(Bartók Béla AI, Nagymegyer),
Hervay Noémi (Egyházgellei AI),
Ürge László (Czuczor Gergely AI,
Érsekújvár), Kantár Kristóf (Érsekújvári Gimnázium), Zachariás Laura (Juhász Gyula AI, Léva) – jogot
nyertek, hogy képviseljék a Felvi-

A rádióba betelefonáló vajon tud-e
arról, hogy évről
évre eredményesen helytállnak diákjaink nemzetközi porondokon is?

déket Győrött a határokon átívelő
versenyen. A Vocational Academy
Kéttannyelvű Iskolában lezajlott
vetélkedőről, sajnos, sehol nem jelent meg, nem hangzott el híradás.
Pedig lett volna mivel dicsekedni!
A Rába partján diákjaink tudásának megmérettetése, az anyanyelvi ismereteket játékos formában történő felmérése mellett még
két szakterülettel bővült: a Szép
magyar beszédhez hasonló szövegalkotói, előadói részterülettel, valamint Czuczor Gergely nyelvész,
költő életútjára, munkásságára vonatkozó tesztfeladatokkal.
Az egyes fordulókban szerzett
pontok összeszámlálásakor kiderült, hogy az első helyen, azonos
pontszámmal Ürge László érsekújvári diák és Németh Virág, a Petőfi Sándor Evangélikus Egyházi
Központ diákja osztozik! A második helyen Remsei Regina, a győri
Gárdonyi Tehetségfejlesztő Általános Iskola tanulója végzett, a 3. helyet pedig Kantár Kristóf, érsekújvári kisgimnazista szerezte meg. A
negyedik helyre Folkmayer Roland
(Gyárvárosi Általános Iskola,

Győr) tornázta fel magát, az ötödiken Kiss Edina (Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer) végzett!
Kell ennél eredményesebb megmérettetés?
Kell nagyobb siker, mint nemzetközi porondon, anyaországi diákok mezőnyében sikeresen szerepelni, érmekkel hazatérni?
Annak idején nem tartottam ildomosnak, hogy e szép sikerről
én, a hazai szervezők egyike adjak
számot. Abban bíztam, hogy a diákokat felkészító kollégák valamelyike tollat ragad. Nem így történt:
talán kishitűségből, egymásra vártak, egymásra vártunk...
Azonban egy év elteltével, a rádióba betelefonáló nyugalmazott
kolléga kikényszerítette belőlem e
cikket... (Még véletlenül sem szeretném, hogy e sikereket olvasva,
hallva bárkiben is a gyanú gondolata felmerüljön, ezért szükségesnek tartom megjegyezni: a győri
feladatokat nem én állítottam öszsze, hanem a hazai szervezők!)
S ő, a rádióba betelefonáló vajon tud-e arról, hogy évről évre
eredményesen helytállnak diákjaink nemzetközi porondokon is?
Volt-e valaha Rozsnyón, a szlovákiai magyar pedagógusok országos találkozóinak egyikén, bármelyikén, ahol évente sor kerül az
országos tanulmányi versenyeken
kiválóan szerepelt szlovákiai magyar alap- és középiskolások (valamint felkészítő tanáraik) megjutalmazására? Hogyan vesz bátorságot, hogy egy adott intézmény,
a volt munkahelye színvonalát – a
szlovákiai magyar iskolákra vonatkoztatva – általánosítsa, s ezt
az éterbe kürtölje, s a riporter újból feltett kérdésére még meg is
ismételje?!
Az a baj a világgal – nyilatkozta
Bertrand Russel angol matematikus, filozófus és szociológus, Nobel-díjas közéleti személyiség –,
hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak
kételyekkel.
Dr. Pénzes István
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Az alábbi verssel a 2007. szeptember 14-én
elhunyt Dénes György költőtől búcsúzunk.
Költészetének, munkásságának méltatását
a következő számunkban olvashatják. (-szerk-)

Dénes György:

Kimondhatatlan
A szó lassan belénk kövül, mondataink jégbe fagynak,
már nem értjük futását kék habos pataknak,
az erdők zúgását sem értjük, a lombok szárnyas kedvét,
a párzó szarvasok örömét, a sárga frakkos lepkét.
Idegen már az éj, a bolyhos csend. A nappalt
legyűrő árnyék többé nem marasztal
s nem csábít, hogy remegve rátaláljunk
más-valónkra – széthullott ifjúságunk.
Anyánk arca, a föld, melyet ujjongva láttunk,
mikor a fényre nyílt első pillantásunk,
nem mosolyog ránk többé. Iszonyú magányban
vergődünk, s új álmokért könyörgünk mindahányan.
Jaj, korán mentettük át életünket
a zárt falak közé. Szomjúság tikkasztja szánkat.
S mert megtagadtuk szülőanyánkat,
ő most már kemény szerelemmel büntet.
Gépek, motorok, faragott kövek, segítsetek!
Emeljetek a fényre, ti új, okos Istenek!
Juhász Gyula:
Mondassátok el velünk, ami kimondhatatlan,
szegődjetek körénk hittel és vigasszal!

Szeptember aranya
Pirkad a lomb, nyaram elmúlt,
Elmúlt epedve nyaram,
A hold bőségszarujában
Szeptember aranya van.
Ez a nyár volt a legszebb,
Mert legszomorúbb nekem.
Elmúlt. Most eldalolom majd
Szeptember éjjeleken.
Mert ez az én sorsom, üdvöm,
Tűnőben szép a nyaram,
Mikor a holdon, a szőkén,
Szeptember aranya van.

Tőzsér Árpád:

Őszi tűnődés
Úgy állok itt, könyvvel a kezemben,
mintha a hegyeknek prédikálnék.
A hajamra száraz levél rebben,
s rám mászik a malomról az árnyék.
Ősz van. Újra nyakig ér a fáknak
reggelenként a köd, s fáj az ember,
mint az újból időszerű bánat.
Tele vagyok én is fájós csenddel.
De csak állok, könyvem lecsüggesztem,
mintha valóban szószéken állnék,
s e zavartan tűnődő világban
nem is a détéri buszra várnék.
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Pedagógusfórum – Köszöntő

Pedagógusfórum – Tollvonás

Turczel Lajos tanár úr
születésnapjára

Szigeti László

Hedonisztikus elégedettségérzet, vagy a tudás boldogsága?
Örvényben él napjaink pedagógusa.
Miként örvényben él minden
olyan ember, aki csalhatatlanul érzi,
hogy sem az egyre táguló tudásmennyiségnek, sem az egyre képlékenyebb demokrácia elvárásainak
nem tud megfelelni.
A jelenkor embere – nevezzük átlagszülőnek –, végleg feladta a felvilágosuló Európa forradalmi jelszavának, a szabadság, testvérig,
egyenlőség
szentháromságának
több mint két évszázadon dédelgetett reményét. Napjaink tömegdemokráciájában azonban értelmezhetetlenné, kaotikussá torzult számára e szentháromság. S mert a helyébe toluló triumvirátus, a politika, a
pénz és a technika struktúráinak ki-

szolgáltatottjaként képtelen definiálni az új rend relativisztikus értékrendjét, egyre elveszettebbnek érzi
magát. De elveszettségével mintha
nem törődne. És azzal sem törődik,
hogy a fogyasztói társadalom fenntartó elvén, a hedonisztikus elégedettségérzeten túl – amit ő félrevezetetten boldogságként él meg –,
nem lát más elvet.
Mintha a fogyasztói társadalom
szelleme a tudásra vágyó melankolikus embert megfosztotta volna
azoktól a mértékektől, amelyek alkalmazásával rábukkanhatna önnön létezésének értékére. Mintha a
kapitalizmus logikája azt követelné
meg az embertől, hogy a javak és élvezetek oltárán mondjon le a megszerzett tudás boldogságáról.

De az ember épp attól nagy, szelleme épp attól kimeríthetetlen, hogy
még a legválságosabb helyzetekből
is kivágja magát – ebben bízom. És
az oktatás megújuló, modernizációs
képességében. Bizalmammal azonban nem a tudásalapú társadalom
vágyképére utalok, hiszen ezt a koncepciót mindaddig kétellyel szemlélem, amíg fennáll annak veszélye,
hogy a hozzá alapul szolgáló tudáseszme ideológiailag egyoldalúan
lesz determinált. Bizalmammal az
oktatási módszertanok által – az irracionalizáló ideologikus látásmód,
a módszertani előítéletek és a sztereotípiák uralma miatt – nagyon nehezen meghonosítható empatikus
látásmód térhódítását invokálom.
Véleményem szerint ugyanis ki-

zárólag a többirányú tárgyi tudás és
az empatikus magatartásforma
szimbiózisának egyre tágulóbb világából bontakozhat ki az az erő és
meggyőződés, amely a jelenkori
meghatározhatatlanság örvényéből
biztos partra vetheti az alkotni képes pedagógust, és a szellemileg minőségi életet élni akaró átlagszülőt.
De lehet, hogy tévedek, s mégis
Franz Kafkának van igaza, hogy
alapjában véve minden csak látszat.
A mondataim, a bennük morajló örvénylések is csupán azok.
Mégis útjukra engedem őket.
Hátha.

Hajtman Béla

Tények, távlatok, kételyek
Újra benne vagyunk a körforgásban. Ki-ki a maga módján pihenhetett a családjával tónak, tengernek
partján vagy a pedagógustársakkal a
nyári egyetemek padjaiból felkelvén
közös kirándulás, tartalmas beszélgetés alkalmával. Az új tanévre elkészült a prognózis a számok tükrében.
Ezek szerint 189-szer szólal meg a
reggeli csengő a 10 hónap alatt, 52
ezer kiselsős ismerkedik a napokban
az új környezettel. (Összehasonlításképpen: 2000-ben 68 ezer, 1989-ben
91 ezer első osztályos alapiskolai tanulót tartottak számon.) A nyári
szünidőt leszámítva 26 szabadnap
vár reánk. (Az első október 31-én veszi kezdetét.) Újra lesz Monitor-teszt
a kilencedikesek részére. Az érettségizők a tanítási nyelvből és szlovák
nyelvből külső (extern) vizsga formájában teszik próbára tudásukat, ezáltal a hagyományos 240 perces érettségi írásbeli dolgozat 150 percesre

csökken. A szakközépiskolások az
idegen nyelvből három érettségi követelményrendszer közül (A,B,C
szint) is választhatnak. Huszonhárom állami, négy egyházi és ötvenhárom magániskola nyitotta meg kapuit az idei tanévben. Ugyanakkor az
elmúlt években rohamosan megnőtt
a megszűnt tanintézmények száma.
A sok számadat mellett, sok kérdésre
még nem ismerjük a választ: vajon az
idei tanévben hány magyar édesanya
tett kárt gyermekében azzal, hogy
nem anyanyelvi iskolába íratta csemetéjét? Mi is felelősek vagyunk
azért, hogy többet, jobbat, színvonalasabbat nyújtsunk a nem magyar tanítási nyelvű iskolák kínálatánál.
Nem érdektelen, hogyan, mivé, kivé
formáljuk, neveljük gondjainkra bízott csemetéinket!
A törvényhozók a napokban kezdődött tanévben szeretnék megalkotni és elfogadtatni a várva várt közok-

tatási törvényt. A tervek szerint bevezetésre kerül az életpályamodell,
pontrendszer alapján leszünk értékelve, jutalmazva. Különböző ügynökségek versengenek kegyeinkért,
akik az uniós pályázat biztos nyerőiként tüntetik fel magukat, kiváltképp
akkor, ha a sikeres pályázat reményében előre megfizetjük iskoláink
anyagi-szellemi fellendülése érdekében a nem kevés jutalompénzben
mért munkájukat. Tuti recepteket kínálnak műfüves sportpályák létesítésére, tornatermek felépítésére,
iskolafelújításokra...
Hála a számítástechnikai ismeretek, az ingyenes tanfolyamok elterjedésének, egyre többen kerülünk jó viszonyba a számítógéppel. Egyre többen és bátrabban építjük be tanmenetünkbe a digitális tananyagot.
Mégis felmerül bennem a kérdés:
tudunk-e haladni a korral, megteszünk-e mindent tanítványaink testi-

lelki igényeinek kielégítése érdekében, le tudjuk-e kötni el-elkalandozó
figyelmüket, idejében ki tudjuk-e
szűrni tehetségeinket, felismerjük-e a
gyengébben teljesítők erősségeit,
meg tudunk-e felelni minden tanulói
kérdésnek, és ha nem, be merjük-e
vallani, hogy a következő órára utánanézünk? És ott van a megannyi
oktatáspolitikai kérdés, melyekre
nem mi, hanem az eltelt idő adja meg
a választ.
De mi maradjunk a szakmánknál,
ki-ki a maga (tan)tárgyában! Kívánom, hogy legyen bennünk elegendő
türelem, megértés, szeretet diákjaink
iránt! Hogy „Emberségből példát,
/pedagógusi/ vitézségből formát” adjunk tanítványainknak minden helyzetben és minden időben!
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Kevés pedagógusnak adatott
meg nálunk akkora tisztelet,
becsület és szeretet volt diákjai, kollégái, írótársai részéről,
mint Turczel Lajosnak.
Ha az emberi tisztaságra és tisztességre példát akarnék magam
elé állítani, akkor legtöbbször ő jut
az eszembe, aki lebilincselő, színes előadásokkal igyekezett bevezetni bennünket, akkori diákokat
a magyar irodalom gazdag tárházába és rejtelmeibe.
Számomra ő volt az a tanár, aki
a diákot emberszámba vette és
egyéniségként, nem pedig tárgyként kezelte. Büszkeséggel tölt el,
hogy tanítványa lehettem. Személyisége, szíves és barátságos patronálása jelentette számomra az igazi út megtalálását - máig ható követendő példájával.
A Tanár Úr, akinek az idén ünnepeljük kilencvenedik születésnapját, a szeretet és tiszta humánum, akinek élete, életműve
megküzdött emberi, szellemi és
erkölcsi magaslat. Turczel Lajos
tanár, irodalomszervező, irodalomkritikus és irodalomtörténész
hatvan évtizede nemcsak cselekvő részese a szlovákiai magyar
kulturális és tudományos életnek, hanem alakítója és formálója is egyúttal.
1917. szeptember 2-án született
Ipolyszalkán. Iskolai tanulmányait
szülőfalujában kezdte. 1933-tól
1938-ig az érsekújvári reálgimnázium diákja volt.
Turczel Lajos az érettségi után a
budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára került,
ahol 1942 őszén doktorált. Hároméves katonáskodás és hadifogság
után hivatalnokként dolgozott,
majd 1951-től Komáromban előbb
a magyar tannyelvű gimnázium, később az Óvóképző Ped. Középiskola igazgatótanára lett.
1954-től 1982-ig, nyugdíjba vonulásáig a pozsonyi Komenský

Egyetemen tanított, 1962-ben lett
tanszékvezető.
Az eltelt kilencven esztendő önmagában is tiszeteletet parancsoló, ám Turczel tanár urat elsősorban sokrétű, hallatlanul szívós következetességgel végzett alkotó
munkája, folyamatos irodalomszervezői–népszerűsítői, népnevelői tevékenysége tette azzá, ami:
mindannyiunk tanár urává. Nem
véletlenül nyilatkozta nyolcvan
évesen a Lotz János emlékérem
átvételékor:
“Dolgozni fogok továbbra is,
mert ez az én orvosságom.“
Turczel Lajost 1998. január 11én Érsekújvár díszpolgárává avatták. Ebből a számára igen megtisztelő alkalomból a következőket mondotta:
“... Érsekújvárt a második, pontosabban szellemi szülőhelyemnek
tartom, hiszen szellemileg az itteni
reálgimnáziumban formálódtam
meg, és itt tapasztaltam először a
szellemi élet összetettségét. Egyetlen kitüntetés sem szerzett akkora
örömet számomra, mint az, hogy
ennek a városnak díszpolgárává
lettem. Legalább 30 tanulmányt,
cikket közöltem a városról, illetve
a reálgimnáziumról...“
Turczel Lajos alkotó jelenléte
nem csupán tudományos műveinek sorában, tanári generációk felnevelésében, hanem a korszerű

(Somogyi Tibor, Új Szó)

“Dolgozni fogok továbbra is,
mert ez az én orvosságom.“

és folyamatos népszerűsítő, népnevelő tevékenység felvállalásában
is realizálódott.
Lelkes, áldozatos, precíz pedagógiai és gazdag tudományos és
irodalmi munkássága a mai napig
utolérhetetlen példaként áll előt-

tem, de mindannyiunk számára is
példaértékű.
Szerencse és jó, hogy vannak,
akik emberi tartásban, tisztaságban, tudásban példaképeink lehetnek, személyiségek, akik nélkül
nemcsak hitünk, hanem maga az

élet is szegényebb lenne. Magatartása arra készet, hogy soha ne elégedjünk meg a látszattal, hanem
merjük és tudjuk keresni a látszat
mögött a valóságot, s bármi is
munkánk, előbb legyünk emberek, s csak azután szakemberek.
Értékes munkásságát nagyra becsülve és egészében magunkénak
is tekintve, az újváriak, a Pedagógusfórum olvasói és a magam nevében kívánom a tanár úrnak,
hogy még sokáig egészségben köztünk lehessen!
Strba Sándor helytörténész
(Érsekújvár)
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Történelmi múltunk összeköt bennünket
Jókai Mór irodalmunk legolvasottabb és legtermékenyebb írója az összekötő kapocs Komárom és Balatonfüred között.
Ez az összetartozás adta a lehetőséget, hogy
iskolánk 2006-ban kapcsolatot teremtsen a Füredi Játékszín Alapítvánnyal, amelynek lelkes ügyvezetője Benkó Györgyné. Az első találkozásra
2006. júniusában Komáromban, a Jókai Napok
alkalmával került sor a Szinnyei József Könyvtárban. Az ismerkedésre ugyancsak a „ nagy mesemondó” legkedvesebb regényét, „ Az aranyember”-t hívtuk segítségül. Jenei Gabriellának, a
helyi könyvtárosnak köszönhetően egy időre
gyermekeink a Senki szigetére kerültek, s nagyon jó hangulatban vetélkedtek.
Ennek a találkozónak a folytatására egy közös
táborozás alkalmával került sor Őrimagyarósdon.
A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával

került megrendezésre idén Pünkösdkor a „ Mindenkinek nyíljék virág” című Nemzetközi Kisebbségi Gyermekművészeti Találkozó Füreden.
A hazai előadókon kívül Lengyelország, Szlovákia, Erdély kultúrájával, dalaival, táncaival ismerkedtek a résztvevők. Nagy sikert arattak iskolánk első osztályos diákjai Hello Europa! elnevezésű táncukkal, de ugyancsak büszkék lehettünk első és másodikos kisdiákjaink, Takács
Evelyn és Odett, valamint Szentiványi Ricsi és
Kuchár Marian társastánc bemutatójára.
A program része volt a Gyermekeink jövője
Európában c. konferencia, melyet jelenlétével
megtisztelt Herczog Edit EU parlamenti képviselő, Forrai Kristóf az International Visegrad
Found igazgatója, Kaiser Márta Alexandra a
Megyei Pedagógiai Intézet igazgatója. A tanácskozáson iskolánkat Csintalan Zsuzsa igazgatónő, Kovács Tünde tanárnő, Fekete Imre és Tóth

Kurucz Liliána diákok képviselték. A tanulókat
a rendezvényre elkísérték még Pikler Attila és
Izsák Katalin pedagógusok, valamint a lelkes
szülők, akik a perzselő nyári hangulatot idéző
Görögfaluban velünk együtt kiválóan érezték
magukat.
A második alkalommal megrendezett Komárom és Balatonfüred „ arany embere” vetélkedőn
találkozhattak egymással azok, akik között baráti kapcsolat alakult ki. A médiateremben kialakított Senki szigete újra otthont adott a jó hangulatú baráti találkozónak.
Tanítványaink számot adtak arról, hogy ismerik és kötődnek szülővárosukhoz, hiszen közös
történelmi múltunk összeköt bennünket.
Az együtt megélt szép élmények további hasonló rendezvényekre, találkozókra kínálnak lehetőséget, csereutazásokat.
Kovács Tünde

Tanévkezdő pedagógiai nap Nemesócsán
A Nemesócsai Móra Ferenc Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola igazgatósága a hagyományokhoz híven ez évben is – augusztus 29-én – megszervezte a tanévkezdő pedagógiai napot.
Tartalmasan tölthette napját iskolánk falai
közt valamennyi – közeli és távolabbi - régióból
érkező pedagógus. A magyarországi Pécsről érkezett előadó, Kárpáthy Magdolna lebilincselő
előadásmódjával, elméleti és gyakorlati ismeretanyagával olyan új, személyiségformáló nevelési
módszerek titkaiba vezetett be bennünket, me-

lyek nagy mértékben elősegíthetik a gyermeki
cselekvőkészség fejlesztését. Tudvalevő, hogy a
jelen és a jövő emberének nem a passzív lexikális tudás nyújtja az érvényesülés lehetőségét, hanem az elsajátított ismeretek egyéni, kreatív módon való felhasználása. Ebből következik, hogy a
pedagógus a gyermeki személyiség egyediségét
felismerve válassza meg a megközelítés leghatékonyabb módját.
Az iskolák vezetőit Kárpáthy Magdolna útravalóul tanácsokkal látta el, melyek segítségül

Jókai Mór vers- és prózamondó tábor
Immár negyedik alkalommal
került sor Komáromban a Jókai Mór vers- és prózamondó
táborra, melyet a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága, valamint a
Szlovák Köztársaság Kulturális
Minisztériuma támogatásával
szervezett. A tábor főszervezője Jókai Tibor az SZMPSZ irodavezetője volt.
A vers- és prózamondó táborban 55 tanuló vett részt. Évről évre
nagyobb az érdeklődés a tábor
iránt. Idén nemcsak a Komárom
környéki iskolákból jöttek a nebu-

szolgálnak a tanári közösségek összekovácsolásához s a tanév folyamán felmerülő problémák
orvoslásához. A szervezés lehetőséget nyújtott
az elhangzottak megvitatására is, melyből leszűrhettük: az oktatási, ill. nevelési lehetőségek újfajta megközelítésének kiaknázása elkerülhetetlen.
A 36 pedagógus csaknem egyhangúlag a
szemléletváltás mellett döntött.
Mgr. Vasi Erzsébet
Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola, Nemesócsa

Kiss Péntek József bevetésre készen

Az SZMPSZ Országos Elnöksége
2007. 9. 14-én tartott ülésének határozatából
Az OE tudomásul vette:
■ a nyári országos rendezvényekről szóló beszámolót,
■ a regionális pedagógiai központok 2007. I - félévi munkaterv értékelését,
■ a 2007-es évre szóló pályázati
támogatások helyzetét,
■ a tagok adatbázisáról szóló jelentést,
■ a Pedagógusfórum főszerkesztői posztjára kiírt pályázat eredményét,

■ Pék L. beszámolóját az
SZMPSZ működésének bővítéséről és a Pedagógusház létrehozásának lehetőségeiről.
Jóváhagyta:
■ az őszi OV ülés időpontját –
2007. október 27. és helyszínét –
Komárom,
■ az őszi szakmai programok,
rendezvények tervét és időpontját
(PF cikkíróinak összejövetele,

október 5., Barsbaracska; Tehetséggondozók összejövetele, november 9.,Galánta; TUDOK, november 15-16., Dunaszerdahely;
Szlovák nyelvoktatás-megbeszélés, november 21., Érsekújvár;
Battyhány-konferencia, november
23-24., Pozsony; Szakiskolák konferenciája, november 27., Rozsnyó; november 29., Komárom; Fejlesztő pedagógia, november 2930., Rimaszombat; Óvodapedagógusok konferenciája, november

30.-december1. Deáki; Kincskeresők, december 6-7., Dunaszerdahely;
■ a tanulmányi versenyek meghirdetésének tartalmát és formáját.
Verset mondunk, énekelünk...
Feladatul adja
a területi választmányok elnökeinek, hogy 2007. október 12-ig
tartsák meg a tv-ok üléseit és rendezzék a tagok 2007. évi nyilvántartását.
Szetyinszky Veronika
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lók, de még a keleti országrészből
is. Sok tehetséges gyermek használta ki a lehetőséget, hogy még a
nyári szünet ideje alatt is új ismereteket szerezzen. A foglalkozások
reggel kilenc órától délután fél hatig tartottak, melyeknek témája:

előadásmód, beszédtechnikai gyakorlatok, drámapedagógiai foglalkozások, személyiségfejlesztő gyakorlatok voltak. A foglalkozásokra
a komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában került sor. A tanulók a komáromi Ipari Középiskola Kollégi-

umában voltak elszállásolva. A tanulók foglakozásait Kilyén Ilka
marosvásárhelyi színművész, Bodnár Zoltán budapesti drámapedagógus, Kiss Péntek József rendező,
valamint Szabó Csilla és Várady
Kornélia pedagógusok irányítot-

ták. Utolsó nap záróműsor keretében került sor a tábor lakóinak bemutatkozására, amelynek a komáromi Selye János Gimnázium aulája adott helyet.A szülők valamint a
záróműsor közönsége meglepődve
nézte, mire is képesek a tehetséges
gyerekek.
A munka mellett vidám kikapcsolódásra is jutott idő. Fél napos
tanulmányúton vettek részt a táborlakók Balatonfüreden, ahol a
fő cél a Jókai-villa meglátogatása
volt. Komáromban sem maradhatott el a városnézés, a Jókai-emlékhelyek megtekintése. Esténként a kollégium vidám énekszótól volt hangos.
A vers- és prózamondó tábor
foglalkozásain elsajátított ismeretek segítségül szolgálnak a tanulóknak a különféle rendezvényeken és versmondó versenyeken
történő szereplésekhez. Sok sikert kívánunk a volt táborlakóknak az új tanévben a megmérettetésekhez.
Kolek Margit
komáromi Eötvös Utcai AI
pedagógusa
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Tóth Árpád, református lelkész
Állandó a vita, hogy az iskola tanítson csupán, vagy neveljen is. Én
neveléspárti vagyok, a pedagógus legyen akár példakép. Legyen
egészéges személyiség, érett felnőtt, akinek gondja van önmagára és
a rábízottakra. Jó esetben a pedagógus képzi magát, tanfolyamokra
jár, jó lenne, ha lelki-szellemi dolgokkal is foglalkozna minél több közülük. A nyári pihenés után testi-szellemi-lelki erővel feltöltődve
kezdje mindenki az új tanévet.

Andruskó Imre, a Komáromi Selye János
Gimnázium igazgatója
Szemléletváltásra van szükség az oktatásügyben, ma már térségünkben is kezdik felismerni, hogy nem a lexikális tudás a mérvadó, hanem
az, hogy az iskolából kikerülő diák megfelelő alapműveltséggel felvértezve készen álljon az új információk befogadására, okosan válogasson
közülük, rugalmasan reagáljon a változásokra. És természetesen ismerjen egy-két idegen nyelvet. Mert a tét óriási. A szlovákiai magyarság fennmaradása és gyarapodása. Tanuljuk meg globálisan szemlélni
a világot, döbbenjünk rá, hogy csak ép környezetben lehet ép társadalmat építeni, amely megteremti az egyén számára is a kibontakozás lehetőségét. De ez jól működő óvodák és iskolák nélkül nem megy! De
mindenekelőtt: egészséget és szerencsét az új tanévben!

Pogány Erzsébet,
az SZKC elnöke

Szigeti Szilárd,
középiskolás diák

Áradjon a pedagógusok felé
tisztelet és szeretet.
A tanítóink érezzék át, hogy
szlovákiai magyar közösségünknek nagy szüksége van a
tevékeny pedagógusokra, akik
gyermekeinket és környezetünket okítják, példamutatással erősítik.

A nyári szünidőben összegyüjtött erejüket próbálják beosztani az egész tanévben. Legyenek velünk szemben diákokkal
türelmesek, segítőkészek és
kellőképpen szigorúak. Megkönnyítve dolgunkat, játszva
tanítsanak olyan dolgokat,
amire szükség lesz az életben.

Albert Sándor,
a Selye János
Egyetem rektora

Bugyács Sándor,
képzőművész
Közhelyek jutnak elsőre az
ember eszébe: a következő generációval legyen erejük és kitartásuk foglalkozni, hogy legyen aki továbbvigye a stafétabotot. Az alkotásra rá kellene
jobban vezetni a gyerekeket,
nem azért, hogy kisművészeket neveljünk. Akiben benne
van a tehetség, abból úgy is kibukik. Sajnos, az alkotásvágyat is ki lehet ölni belőlük.

Egy Túróczy Zoltán idézettel kiegészítve a következőt üzenem
pedagógusainknak az új tanév
küszöbén: Ne feledjék,hogy a
pedagógusi pálya komoly
kihívás,de elsősorban szolgálat.
Olyan szolgálat, amely a szeretet álta nyeri el biztos alapját.
"Csak az a Tiéd,amit odaadtál,
Csak az,mi minden kincsnél többet ér,
A tett,a szó,mit szeretetből adtál,
veled marad,
S örökké elkísér."

Balázs F. Attila,
az AB-ART Könyvkiadó igazgatója
Amennyiben a pedagógusok kíváncsiak az irástudók véleményére, azt üzenem nekik, hogy
próbálják megőrizni kultúránk
sajátosságait ma, amikor a kommunista egyenruhát felváltja a
globalizáció személytelensége.
Szükség van a szolidaritásra,
mert csak magunkra számíthatunk. És a lokálpatrióta hozzáállásra, mert van mire büszkék
lennünk. Gyerekeinket nevelve
a jövőt formáljátok!

Bodnár Gyula,
a Katedra folyóirat főszerkesztője

Bánhidy Vajk,
az Esztergomi
Temesvári Pelbárt
Ferences
Gimnázium tanára

Elsősorban olyan iskolát kívánok pedagógusainknak -- természetesen gyermekeink, vagy valamelyest patetikusabban, egy tartalmasabb, fegyelmezettebb jövő érdekében –, amely nem ismeret- és
adatközpontú. Amelyben nem az a lényeg, hogy a különböző csoportokba tartozó hernyók hány lábon araszolgatnak. Hanem olyan
iskolát, amelynek a falai között a gondolkozás játssza a főszerepet
mind az oktatás, mind a számonkérés szintjén. A csupán ismeretekkel, adatokkal dolgozó iskola különben is anakronizmus az
internet és az egyéb információ-hordozó, -közvetítő eszközök korában. Persze tudom, a megszokások, beidegződések sokévtizedes
burkát nehéz egyik napról a másikra feltörni, különösen, ha oktatásügyünk vezérkara legfeljebb szavakban mutat erre hajlandóságot -- de egyszer el kell kezdeni. Az eleve felejtésre ítélt fölösleges
lexikális ismerethalmaz helyét átadni a gondolatnak.

Amióta felépült a Mária Valéria
híd, alapvetően megváltoztatta
az életünket. Ezáltal sok felvidéki pedagógust ismertem meg.
Mindenképpen követendő példának tartom azt a fajta lelkesedést, amit a felvidéki tanároktól
látok. Az, amit végeznek a sokkal nehezebb körülmények között, példaértékű számunkra.
Üzenetként annyit: gondolunk
felvidéki pedagógustársainkra,
sok kitartást és mindent bele az
új tanév kezdetén!

Nemes László,
fafaragó művész

Mit üzen pedagógusainknak
az új tanév kezdetén?

Tekintettel arra, hogy fafaragóként a népművészettel foglalkozom, ez az ág a legközelebb
áll az emberekhez, gyerekekhez. Nagyon szeretném, hogyha a pedagógusok magát a népművészetet tanítanák meg a
gyerekekkel. Tanítsák meg őket
gyöngyöt fűzni, hímezni, tanítsák meg verset mondani. Adjuk
tovább azt, amit a nagyszüleinktől megkaptunk. Nem kell
nagyokat csinálni: csupán apró,
pici lépésekkel előrehaladni.

Erdélyi Géza,
a Szlovákiai
Református
Keresztyén Egyház
püspöke
Azt üzenem pedagógusainknak, hogy nagyon szeressék diákjaikat.
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Zachar Pál, a Diákhálózat alelnöke
Az igazi diákok a nyár folyamán feltöltődnek. Az egyik nyári egyetem jelszava is ezt sugallja: "A kultúra nyáron is utolér". Azt kívánom, hogy a pedagógusok azt a fajta lekesedést, amit a diákok nyáron szereztek, a tanév folyamán a diákokkal együtt kamatoztatni
tudják. A lelkesedés mellett mindig fontos a tisztánlátás és a hit és
ezt a jó pedagógusok mindig tudták irányítani, ill. megtartani diákjaik lelkében.

A. Kis Béla,
a Kálvinista Szemle szerkesztője
Azt üzenem a pedagógusoknak, hogy ne csak tanítsanak, hanem
neveljenek is. Szeressék a gyermekeket, de ne csak szóval, hanem
a gyakorlatban is – szavaik és cselekedeteik közt összhang legyen.
Ne csak ismeretet akarjanak átadni, a diákoknak ne csak a fejüket
akarják megtömni, hanem érzelmi világukat is gazdagítsák. Engedjék a gyermekeket játszani is, és óvják őket egyre inkább gépiesedő világunk veszélyeitől. Mivel a tanár egyik legfontosabb eszköze az egyénisége, szakítsanak időt az önképzésre, hogy a tanítás
ne váljék rutinná számukra. Ha feltöltik magukat, bizonyára könynyebb úgy tanítaniuk, hogy példaképek lehessenek a rájuk bízottak számára.

Hrubík Béla, a Csemadok elnöke
A fecskék a villanydróton gyülekeztek ebben az évben is, fázósan , a
koraőszi esős csendben. Röptüket próbálták. Ez a kép számomra
mindig az iskolaév kezdetét jelenti, jeleníti meg. Nemcsak azért,
mert a hűség madarai a fecskék, mindig újra és újra visszatérnek a
régi fészekbe, hanem azért is, mert van bátorságuk nekivágni a nagyvilágnak. Üzenem pedagógusainknak, ne féljenek bátor, gerinces,
tiszta emberségre nevelni, mert az új generáció meghálálja nemcsak
a tudást, de a tisztességet is. Érzik azonban a félelmet és a megalkuvást is. Legyen erőnk arra, mindnyájunknak, hogy a nemzeti büszkeségre való nevelés minden szívet fölmelegítsen. De tanítsunk arra
is, nehogy ez a meleg egy fokkal feljebb szállva, minőséget váltva,
más népek gyűlöletébe csapjon át. Hogy a ,,fecskéink” bárhová is sodorja őket a szél, mindig hazataláljanak az ősi fészekbe, abba a szülőfölddé nemesedett hazába, melyet otthonul hagytak ránk a zivataros századok. Nem kis feladat ez, de csodálatos teher. Egy nemzet jövőjét a vállon cipelni, a legnagyobb tisztesség. A magyar keresztút.

Hodossy Gyula, a Lilium Aurum Könyv- és Lapkiadó igazgatója
Üzenem, hogy merjenek oktatni, hogy merjenek jó tanítók, tanárok lenni, hogy merjenek, ha úgy érzik, ha
a szakmaiság, az elhivatottság, a hitelesség, a tisztesség megkívánja, egyszóval, ha kell szembeszállni a felettessel, az egyes hivatalok, tanácsok túlkapásaival, az esetleges nem hozzáértésből eredő, az oktatás színvonalát nem segítő intézkedésekkel, a szülővel (mégha szövetségbe tömörülnek is), s mindezt persze tegyék kizárólag a gyermekért, a gyermekeinkért.
Üzenem, tegyék mindezt úgy, azzal az elszántsággal, amelyet főiskolás vagy egyetemista korukban éreztek,
amikor először kimondták, ki merték már mondani vágyálmukat: megmutatni, milyen a jó tanító.
Tegyék mindezt erőt mutató bátorsággal jövőnkért, a jövő nemzedékért, a jövő alkotó felnőttjeiért. A szakma
a szeretettől és a hittől válik hivatássá. Épp ezért kívánom Önöknek, gyakorló pedagógusoknak, magunk és
több ezer éves kultúránk megmaradásáért, hogy egyre többjüknek váljon vállalt munkája hivatássá.
Illusztrációs felvétel

(Somogyi Tibor, Új Szó)
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Elveszett illúziók –
hatvan éve lépett érvénybe a párizsi békeszerződés
„Ha kitettük volna a lelkünket, akkor sem változtattunk volna ezen a
helyzeten.” (Gyöngyösi János külügyminiszter, 1946)
1947. szeptember 15-én
Moszkvában letétbe helyezték a
második világháborúban győztes hatalmak és Magyarország
által február 10-én Párizsban
aláírt békeszerződés ratifikációs
okmányait. Ezzel érvénybe lépett az a dokumentum, amelyik

Az újra kisebbségi
sorsba került
magyarság sokkal
rosszabb körülmények között élte
az éltét, mint
Trianon után.
sok elemző szerint még a sokat
kárhoztatott trianoni békénél is
hátrányosabb helyzetbe hozta
Magyarországot. Ugyanis annak
az 1938-1941 között visszaszerzett területekről le kellett mondania. Sőt, az 1919-1920-ban
megállapított csehszlovák-magyar határt a békecsinálók Csehszlovákia javára módosították:
„stratégiai okokból” a felújított
országhoz csatolták a Duna jobb
partján fekvő Dunacsúnyt,
Oroszvárt és Horvátjárfalut. Az
újra kisebbségi sorba került erdélyi, felvidéki, délvidéki és kárpátaljai magyarság sokkal roszszabb körülmények között élte
az életét, mint Trianon után. Az
1947-es
békeszerződésből
ugyanis kimaradtak a kisebbségvédelemre vonatkozó paszszusok. Kimondatott: a kisebbségi kérdés az egyes államok
belügye. Ezáltal a határon túli

magyar közösségek hosszabbrövidebb ideig a többségi nemzetek szabad prédáivá váltak.

 

Az első világháborút lezáró
versailles-i békerendszer részét
képező trianoni béke következményeit a magyarság a két világháború közötti időszakban képtelen volt elfogadni. Az első
sokkból történt föleszmélés
után a csonka országot fokozatosan és egyre jobban hatalmába kerítette a revíziós propaganda. Az országban nem volt olyan
számottevő politikai erő, amely
ne támogatott volna egy esetleges határmódosítást. Eltérés az
egyes irányzatok között mindössze abban mutatkozott, hogy
a „Szent István-i Birodalom” felújítása legyen-e a kitűzendő cél,
vagy elégedjenek meg az etnikai
elvű revízióval. A korszak legkiemelkedőbb miniszterelenöke,
Bethlen István Debrecenben ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Mi nem tartományokat vesztettünk el. Bennünket feldaraboltak. (...) mi fajunk egyharmadáról
le nem mondhatunk. Ezt igazságul
elfogadni nem tudjuk. (...) Ezekre a
határokra egy végleges békét felépíteni nem lehet. Ezekre a határokra
fel lehet építeni egy börtönt, amelyben mi vagyunk az őrzöttek és a
győzők az őrzők (...) nekünk más
határokra van szükségünk.”
Ám a nemzetközi helyzet so-

Gyöngyösi János beszédet mond a Luxembourg palotában
káig nem játszott a magyarok
kezére. 1920-1921-től a trianoni
Magyarországot az ellenséges
kisantant államok gyűrűje vette
körül. Az első világháborúban
győztes nagyhatalmak pedig
nemigen mutattak hajlandóságot az általuk kreált rendszer
módosítására. A helyzet akkor
változott meg, amikor a lapokat
Európában Hitler kezdte osztani. A versailles-i rendszer megszüntetésében szintén érdekelt
Magyarország a harmincas évek
második felében gyorsan sodródott a német szövetség felé. Német és olasz segítséggel (I. és II.
bécsi döntés), valamint csehszlovák és szerb területekre történt katonai bevonulás révén
1938-1941 között Magyarország
területeket szerzett vissza Csehszlovákiától, Romániától és Ju-

goszláviától. Az ország területe
93 000 km2-ről 171 000 km2-re,
a lakosság pedig 9 millióról 14,6
millióra nőtt. 1941 júniusában a
Szovjetunió elleni hadba lépést
is elsősorban a megszerzett területek megtartása, illetve esetleg
az utódállamok rovására történő
újabb területszerzés motiválta.
Ezen a ponton azonban bekövetkezett a katasztrófa. A sokáig
sikerrel kecsegtető háborút Németország és szövetségesei elveszítették. Magyarország egy negyedszázadon belül immár másodszor találta magát a vesztes
szerepében. Paradox módon
még a szintén német szövetségben harcoló egykori utódállamokkal szemben is hátrányba került. A románok az 1944-es nagy
szovjet offenzíva idején egyik
napról a másikra átálltak a Hitler-ellenes koalíció oldalára, Tiso
Szlovákiájában pedig az ellenállók 1944 augusztusában németellenes felkelést robbantottak
ki. Ugyanakkor Horthy Miklós
kormányzó kiugrási kísérlete
1944 októberében kudarcba fulladt. A háború befejezése helyett a nyilasok rémuralma jött
el. Mindez a végelszámolásnál
sokat számított.

 

A párizsi békeszerződés aláírása

A második világháború után
Magyarországon a Horthy-rendszer ellenzéke vette át a hatal-

mat. A korábbi rezsim reprezentánsait kizárták a politikai életből. Az új hatalom képviselői
abban bíztak, hogy a demokratikus változásokat a győztesek
méltányolni fogják, s ez majd a
határok rendezésekor is érezteti
hatását. A magyar kisgazdák,
parasztpártiak, szociáldemokraták, de még a kommunisták is
remélték, hogy a párizsi békekonferencián a trianoninál igazságosabb határok megvonására
kerül sor. Annak ellenére is bíztak a győztes nagyhatalmak jóindulatában, hogy a Magyarországgal 1945. január 20-án
Moszkvában aláírt fegyverszüneti egyezmény úgy rendelkezett: a háború előtti és alatti területi változások érvényüket
vesztik. Tévedtek.
Az angolszász hatalmak a világháború első éveiben ugyan
még nem tartottak kizártnak
egy olyan rendezést, amely a trianoni határokat Magyarország
javára módosítaná. Ilyen változtatásról az amerikaiak és britek

Az első világháborúban győztes
nagyhatalmak
nemigen mutattak
hajlandóságot az
általuk kreált rendszer módosítására.
szerint elsősorban a csehszlovák-magyar és a román-magyar
határ viszonylatában lehetett
volna szó. A háború utolsó fázisában azonban ezek a tervezetek szépen feledésbe merültek.
Ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a kelet-középeurópai térségben egyre nagyobb befolyásra szert tevő
Szovjetunió ellene volt minden
ilyen irányú elképzelésnek, s a
nyugati szövetségesek rendre elfogadták a szovjet álláspontot.
A magyar külügyminisztérium békeelőkészítéssel megbí-

zott osztálya hiába dolgozott ki
olyan anyagot, amelyik a Dunamedencében a területi elrendezésnél a nemzetiségi elvet tartotta irányadónak, hiába lobbizott
Nagy Ferenc kormányának küldöttsége 1946 tavaszán Moszkvában, Washingtonban, Londonban és Párizsban, a békeelőkészítésben döntő jelentőséggel bíró, amerikai, brit, francia és szovjet politikusokból álló
Külügyminiszterek
Tanácsa
1946. május 7-én kimondta: a
magyar-román határ esetében a
Trianonban meghúzott határvonalak érvényesek. A jugoszlávmagyar és a csehszlovák-magyar
határokról már jóval korábban
hasonló verdikt született.
Mindezek ellenére az 1946.
július 29-től október 15-ig ülésező békekonferencián a Gyöngyösi János külügyminiszter vezette magyar delegáció még egy
utolsó kísérletet tett legalább a
román-magyar határ kiigazítására. A Partiumban 22 ezer km2es sáv Magyarországhoz csatolását kérte – mindhiába.
A második világháborút lezáró békeszerződést a felek 1947.
február 10-én írták alá a francia
külügyminisztérium „óratermében”. Magyar részről a dokumentumot Gyöngyösi János látta el kézjegyével. A békeszerződés – a már említett három falu
elcsatolását leszámítva – visszaállította Magyarország 1938.
január 1-én érvényes határait.
Korlátozta az ország haderejének létszámát. Magyarországot
300 millió dollár kártérítésre kötelezte (ebből 200 milliót a Szovjetunió, 100 milliót – 70:30-as
megosztásban – Jugoszlávia és
Csehszlovákia kapott). A békeszerződés 22. cikkelye lehetővé
tette a Szovjetunió számára,
hogy az ausztriai megszállási
övezettel kapcsolatot fenntartandó Magyarországon haderőket állomásoztathasson. Így
nemhogy a legfontosabbnak tartott magyar békecélok nem teljesültek, de az ország szuverenitásán is súlyos csorba esett
Ezért is nevezik sokan a párizsi békeszerződést a második
Trianonnak.
Pelle István

19

Előzetes a Katedra folyóirat
októberi számából:
➮ összeállítás az oktatási minisztérium háza
tájáról,
➮ Szabómihály Gizella nyelvész a középiskolai szaknyelvoktatásról és a tankönyvfordításról ír,
➮ Horváth Géza a matematika és a zene kapcsolatára mutat rá,
➮ folytatódik Lacza Tihamér a Tankönyvek
hősei, illetve dr. Kiss László orvostörténész sorozata, a Nyavalyás históriák – ezúttal a torokgyíkkal ismerkedhetnek meg
az olvasók
➮ az irodalom, a számítástechnika, a testnevelés tantárgyi cikkei sem hiányoznak a
számból
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Pedagógusfórum – Iskoláink életéből

Pedagógusfórum – Műhelymunka

Digitális oktatóanyagok!
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Humán
Erőforrás Operációs Program
keretében „Digitális tananyagmegújítási projekt” megvalósításával tette meg az első lépéseket a tananyag tartalmi megújítása terén, egy jól együttműködő fejlesztő csoport összehangolt tevékenységének megszervezésével, valamint az informatikai eszközök bevonásával és a technikai lehetőségek
kihasználásával.
A csoport munkájának eredményét az érdeklődő kollégák szíves
figyelmébe ajánljuk. Az elkészült
anyagok egy oktató DVD-re kerültek fel.
A tananyagfejlesztők 3 technikai
lehetőség közül választhattak. Az
egyik csoport a hagyományos prezentációkészítést (PowerPoint) vállalta, a másik csoport a Lapoda
Multimédia fejlesztő szoftver segítségével készítette el a munkáit. Az
utolsó csoport pedig kihasználta a
Class Server előnyeit és ebben fejlesztettek. A munkák elkészülte
után az összes elektronikus tananyag felkerült a Class Server rendszerre. Így részben sikerült egységes felületet biztosítani az összes
munkának. Ennek köszönhetően a
PowerPoint bemutató, és a Lapodában készült tananyag is elérhető a
Class Server rendszer felületen keresztül. A DVD lemezre is ilyen formában kerültek a tananyagok.
Minden oktatóanyag azonos módon indítható, a megfelelő ikon és
tananyag kiválasztása után elindul
a Class Server oldal. Itt 3 választás
lehetséges.
1. Ha a munka Class Server
rendszerben készült akkor tulajdonképpen rögtön látható a kész
tananyag. Természetesen az interaktivitásról le kell mondanunk, ha
DVD lemezről használjuk például a

tesztfeladatokat. Nagyon sok
tesztfeladat készült Class Server rendszerben és ezeket hatékonyan használni az Interneten keresztül lehet. A tesztlapokat például a diák megkaphatja az órán,
vagy otthoni feladatként, aztán
megoldva visszaküldheti a tanárnak. A tanár rögtön kijavíthatja
vagy a Class Server automatikusan
kijavítja és azonnal látható az eredmény. Erről részletesebben a Class
Server használatáról szóló cikkből
(a következő számunkban – a
szerk. megj.), vagy a DVD-n található ismertetőkből tájékozódhatunk. Tehát a DVD lemezen található tesztfeladatokat legfeljebb csak
nyomtatott formában használhatóak. Ha szeretnék kihasználni a CS
által nyújtott előnyöket, akkor csatlakozniuk kell a Class Server rendszerhez. Bővebben erről is lesz szó
a későbbiekben. A Class Server
egyik nagy előnye, hogy az iskola
összes diákja és tanára egyéni azonosítóval, jelszóval ellátva használhatja a rendszert. Tehát a tanárok,
diákok egyaránt hatékonyan használhatják az oktatásban a Class
Server rendszert. Az otthoni
Internet eléréssel rendelkező diákok és tanárok otthon is használhatják felkészülésre az oktatóanyagokat, amelyeket a rendelkezésükre bocsátunk.

„Márpedig ott van!”

A második lehetőség akkor lép
fel, ha az oktatóanyag PowerPoint
prezentáció. A megfelelő tananyag
kiválasztása után elindul egy CS oldal, ahol általában egy tananyagnév.ppt állomány található. Erre rákattintva indul el a bemutató.
A harmadik lehetőség nagyon
hasonlít az előzőhöz. A különbség
abban rejlik, hogy a Lapodában készült anyagok tananyagnév.exe állomány indításával telepíthetők. Tehát a tananyagválasztás után elindul a telepítés, ahol nekünk kell
megadni a mappa ( könyvtár) nevét
és útvonalát. Az installálás után a
választott célmappából (könyvtárból) indítható a tananyag. Erre azért
van szükség mert a Lapodában készült programoknak szükségük van
Windows segédállományokra, hogy
futtathatók legyenek. Természetesen van azonban olyan lehetőség is,
hogy közvetlenül a DVD lemezről
használjuk a tananyagokat. Ilyenkor csak a megfelelő tananyag elindítására van szükség. Az oktatóanyagok a tantárgynév mappában
(könyvtárban) találhatók, és az
oktatóanyagnév.htm állománnyal
indíthatók.
Ezen kívül a DVD lemezen az
IMS Oktatási eszköz c. csomagok
mappában (könyvtárban) megtalálhatók a Class Serverben használható változatok valamint a tömörített

forma is. Ezek az állományok a
Class Server rendszerben változtatás nélkül importálhatók. Ha van az
iskolának lehetősége Class Servert
használni, akkor az oktatóanyagok
rögtön felhasználhatók. Például a
tesztlapok már használhatóak az
Interneten keresztül, stb.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a projekt lezárása
után továbbra is keresi a megoldást, hogy az iskolák számára
megteremtse a lehetőséget a Class
Server rendszerhez való csatlakozáshoz. Reményeink szerint a
SZMPSZ sikerrel jár ebben az
igyekezetében és minél több iskola
tud majd csatlakozni a rendszerhez. Reméljük, hogy az oktatóanyagok elektronikus változatai elnyerik a pedagógusok tetszését és
megelégedéssel használják majd
az oktatásban. Az észrevételeiket
kérjük a tomolya@tomolya.net email címre elküldeni. Ha szeretnének csatlakozni a Class Server
rendszerhez, akkor igényüket jelezzék a csatlakozás a CS
rendszerhez.xls állomány kitöltésével, amely a DVD-n megtalálható és küldjék el a fent említett címre. Ezzel bekerülhetnek egy adatbázisba akikkel majd a SZMPSZ
felveszi a kapcsolatot.
Sok sikert a DVD lemez használatához!
RNDr. Tomolya Róbert
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Hogy öröm legyen a tanulás
„A gyermek a legnagyobb tudós a világon, minden kérdése probléma, minden játéka kísérlet.”
Babits Mihály: Halálfiai
Iskolánk, a Tallósi Magyar Tannyelvű Alapiskola községünk központjában helyezkedik el, gyönyörű
parkosított környezetben.
A szülők igénye az iskolával
szemben az, hogy gyermekeik legyenek biztonságban, kapjanak tudást és szerezzenek maradandó élményeket. Iskolaválasztásuknál az
is szerepet játszik, hogy hol, milyen
módon működik a napközi otthon,
hiszen a tanuló szinte az egész napját az iskolában tölti.
Iskolánkban a 2006/2007-es tanévben az első osztályban bevezettük az úgynevezett „egésznapos iskolát”, melynek lényege, hogy a
gyerekek a tanszereiket az iskolában hagyják. Egésznapos foglalkozáson vesznek részt, és amit
a délelőtt folyamán a tanítási
órán az osztályfőnökkel átvesznek, azt délután a napközis tanító nénivel begyakorolják. A tanulók minden hétvégén hazaviszik
a tankönyveiket, füzeteiket, munkafüzeteiket,
ily módon a szülők betekintést nyerhetnek
a gyermekük egész
hét folyamán elvégzett munkájába.
Ez a tanulási forma feltétlenül
igényli a pedagógusok és a
szülők szoros
együttműködését.
Mi, pedagógusok napi rendszerességgel tájékoztatjuk a szülőket
az átvett tananyagról olymódon,
hogy az „üzenőfüzetbe” tantárgyanként bejegyezzük a tananyagot, és
igyekszünk napi kapcsolatban lenni velük.
A napközis élet a legtöbb iskolában a délelőtti osztálytermekben
zajlik. Mi Tallóson szerencsés helyzetben vagyunk, mivel külön terem
áll a napközisek rendelkezésére. Az
iskolánkban három napközis cso-

port működik. Külön csoportot alkotnak az elsősök, és az idén már a
másodikosok is, mivel ők folytatják
a tavaly megkezdett egésznapos iskolát.
Gyakorló pedagógusként megtapasztaltuk, hogy sokkal könynyebb
egy tanítási órát megtartani,
mint napközis, azaz
egésznapos foglalkozásokon lekötni a
gyermekek figyelmét, felkelteni érdeklődésüket. A
hagyományos felállással szemben
(tanító-nevelő) az úgynevezett „betanításos”
módszert követjük. Ez azt jelenti,
hogy az osztálytanító szorosan
együttműködik a napközis nevelővel. Az osztálytanító délutánonként

is foglalkozik a gyerekekkel, a napközis nevelőnő pedig a délelőtt folyamán is segít a tanulásnál. Jó ez
gyermeknek, pedagógusnak egyaránt, hiszen az esetlegesen felmerülő problémák felszínre kerülnek.
A tanítónak lehetősége nyílik arra,
hogy több gyermeknél előforduló hiba, hiányosság
észlelésénél rögtön orvosolhassa a bajt.
Lehetőség van továbbá készségfejlesztésre, differenciálásra, illetve felzárkóztatásra, kinek-kinek igényei szerint.
A délelőtti oktatást is megpróbáltuk színesebbé, tartalmasabbá,
élményszerűbbé tenni úgy, hogy a
gyermekek ne tehernek érezzék a

tanulást, hanem játszva tanuljanak.
Sehol nem adódik ilyen jó lehetőség
az önfeledt játékra, nevelésre, gyakorlásra, mint az iskolában eltöltött
időben. Mindent elkövetünk, hogy
a gyerekek jól érezzék magukat az
egész nap folyamán, és szeressenek
iskolába járni. Véleményünk szerint az oktató-nevelő munkában ez
a forma hatékony, mert az oktatás
mellett mi a nevelésre is nagy gondot fordítunk. Egy-egy összeszokott
közösségben a szokásrend kialakítására, az illem tanítására sokkal
több időt tudunk fordítani. Naponta gyakoroljuk például az ebédlőben a terítést, szerepjátékokkal
szemléltetjük a helyes és helytelen
viselkedési formákat.
Tapasztalatink szerint a gyerekek
kiegyensúlyozottabbak lettek, szeretnek egésznapos iskolába járni,
mert az egész nap érdekes, izgalmas és nem megterhelő. Nagy népszerűségnek örvendenek a gyerekek körében a „délutáni gyümölcspercek”, amikor a gyerekek a szülők által bebiztosított
gyümölcsöt fogyasztják el. Ezzel egészséges étkezési kultúrájuk kialakítását is elősegítjük.
A szülők is pozitívan
viszonyulnak ehhez az
oktatási formához,
mert tudják, hogy
gyermekük a délutánt is biztonságban, jó helyen és
szakképzett pedagógusokkal
tölti, játékosan tanul, ha
valamit nem ért, ott helyben számíthat a tanítók segítségére.
Véleményünk szerint az egésznapos oktatási formát egy jól összeszokott, szoros és jó emberi munkakapcsolatban lévő pedagóguspáros egy nem túl nagy csoportban
igazán jól meg tudja valósítani. Hiszen a célunk az, hogy gyermekeink sikeres, jó döntéseket hozó, az
életben könnyen eligazodó, kötelességtudó, boldog felnőtté váljanak.
Fehér Mónika és
Horváth Katalin
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Kárpát-medencei táborban
képviseltük az Alsó-Garam mentét
A zselízi alapiskolások hagyományőrző csoportja már évek óta,
rendszeresen meghívást kap a kelet-magyarországi Tuzsér nagyközség Kárpát-medencei Kézműves és
Hagyományőrző Táborába. Idén a
20 helyi gyermeken kívül az elcsatolt területekről érkeztek táborozók, összesen 11 tájegységből: a
Kárpátaljáról, a Vajdaságból, az erdélyi Gyergyőból, Gyimesből, Mezőségről, Kalotaszegről, a Barcaságból, a Szilágyságból, Moldvából. A Felvidéket a füleki palócok
csoportja képviselte a zselízieken
kívül. Két héten át ismerkedhettek
az alapiskolás korú gyermekek
egymás népművészeti hagyományaival. A délelőtti elméleti foglalkozások témája a magyarság eredete és a honfoglalás volt. Az ezekkel kapcsolatos regéket, mondákat
keltette életre a gyermekek hét
csoportja dramatikus játékok formájában. A csoportok a hét vezérről kapták nevüket. A délutáni
kézműves foglalkozások során a
regék, mondák hőseit jelenítettük
meg a nemez- és batikmunkákon.
Működött még gyöngyszövő,
gyöngyfűző, makramézó, rongybabakészítő, sústyafeldolgozó, kosárfonó műhely is. Eredeti szövőszékeken szőnyegek készültek.
Esténként a csoportok a saját

Adalékok Kodály
mátyusföldi gyűjtőútjához
Kodály Zoltán több mint 100
éve kezdte el a népdalgyűjtést
a Mátyusföldön.

Balról jobbra: Nagy Csilla, a zselízi csoport vezetője, Molnár Sarolta és Bukó Éva, Klicsu Ferenc, a tábor szervezője, Goda
Nikoletta és Nagy Sarolta
tájegységüket bemutató műsort
adtak elő, és dalaikból, táncaikból
egy-egyet meg is tanítottak a táborlakókkal. Az Alsó-Garam mente
néprajzi értékeiből Bukó Éva és

A vasárnapi mise után a mándoki templom előtt

Molnár Sarolta, 5. osztályos tanulók bemutatóval illusztrált előadása nyújtott ízelítőt. Hagyományainknak e korszerú technika segítségével való bemutatása nagy sikert aratott a táborlakók és a szervezők körében. Ezt követően Goda
Nikoletta és Nagy Sarolta, 6. osztályos tanulók felvidéki népdalokat
adtak elő, végül barti karikázót
mutatott be a zselízi csoport.
A tábor második felében a debreceni Szeredás zenekar szatmári,
mezőségi táncházat tartott esténként, majd a Mokányos együttes
érkezett, amely a gyergyói, moldvai, gyimesi csoportok bemutatkozó műsorát kísérte, és a táncházakban játszotta a talpalávalót.
Az utolsó napokban az elméleti
foglalkozásokat vetélkedő zárta.
Mesemondó és népdalversenyekbe nevezhettek be a bátrabb gyermekek. A táborzáró napon kiállí-

tást rendeztünk a két hét alatt készült alkotásokból, és a kastélyudvaron ünnepélyes keretek között
mutattunk be egy csokorra valót a
bemutatkozó műsorok legjavából.
Szerencsések azok a gyermekek, akik részt vehetnek a tuzséri
táborokban, hiszen itt élőben találkozhatnak a távoli tájak ízes
magyar tájszólásával, elsőkézből
tanulhatjáka különböző tájegységek dalait, táncait, megcsodálhatják a szebbnél szebb eredeti viseleteket, határon átívelő kapcsolatokat alakíthatnak ki. Megdöbbentő szembesülnünk a moldvai
csángók elkeserítő helyzetével,
akik számára az anyanyelvük,
népművészetük ápolása büntetéssel jár. Ugyanakkor felemelő érzés
hallani az archaikus nyelvüket,
amelyet elzártságuknak köszönhetően őriztek meg.
Nagy Csilla

Szülei abban az időben Nagyszombatban laktak, s 1905 júliusában ott készült fel első népdalgyűjtő
útjára. Galántára indult, hogy felkeresse egykori iskolatársait. Kodály
gyalog járta be a környék 11 községét, s mintegy 150 dallamot jegyzett
le. A gyűjtésről így emlékezett meg
1923-ban:
„Hátizsákkal a vállamon, bottal a
kezemben és 50 koronával a zsebemben indultam el a Csallóközbe.
Ott bolyongtam kialakult rendszer
nélkül, embereket fogtam meg az
utcán, hívtam énekelni a kocsmába
és hallgattam az aratólányok dalát.
Legfárasztóbbak voltak a füstös
kocsmai szeanszok éjszakánként.”
Életrajzát tanulmányozva leltem
rá egy olyan mozzanatra, mely a falunkra vonatkozik.
1905. augusztus 5-én a következő levelezőlapot küldte Felsőszeliből Balázs Béla húgának, Hildának a Párizs melletti Enghien les
Bains-be:
”...most éppen egy falusi korcsmáros szép szobájában ülök, míg
mellettem gyalázatosan muzsikál
egypár cigány.”

Ezek a sorok Eősze László: Kodály Zoltán életének krónikája c.
könyvében találhatók (Editio Musica, 2007). Amint elolvastam, felkeltette az érdeklődésemet, s eszembe
ötlött a gondolat, vajon hol lehetett
az a bizonyos kocsma, hol szállhatott meg Felsőszeliben a Mester.
Édesapám elmondása szerint a
békebeli időkben Szeliben több
kocsma is volt, de olyan, ahol meg is
lehetett szállni, csak egy volt, az pedig a Bedecs kocsma Főszegen a
261-es házszám alatt. Ismerte azt az
épületet és a tulajdonosát is. Sokszor megnézte a bejáratot, mert a
fölötte levő háromszögben KORCSMA alakban volt kiírva a megnevezés. Az épület a Dudvág partján levő
hatalmas telken állott, az úttal párhuzamosan húzódott a kocsmáros
lakása, mellette a fűszerüzlet, majd
a kocsma volt. Az udvar jobb oldalán állt az az épületrész, melyben a
kiadó szoba várta a vendégeket.
A tulajdonost Bedecs Ferencnek
hívták. Vállalkozókedvét bizonyítja,
hogy szódagyártással is foglalkozott. A szódásüvegek töltése az udvar bal oldali épületében valósult
meg. Rátermett kereskedő volt,
gondolt a sportos szórakozásra is,
ezért kuglit működtetett az udvar
hátsó részében.

Édesapám Kodály felsőszeli gyűjtéséről 1943-ban hallott, amikor
Galántán járt pünkösdkor a Mester.
Az Esterházy-kastély parkjában az
összkarban a szeli gyerekek is énekeltek neki. Majd később, mikor a
szódagyárban édesapám segített a
tulajdonosnak, annak a felesége
mesélte, hogy náluk szállt meg Kodály Zoltán a szélső szobában.
Szerintem a cigány Jánoska Árpád volt.

Kodály Zoltán egy fonográffelvétel lejegyzését ellenőrzi (Fotó: Gink Károly)
A történelem sajnos beleszólt a
Bedecs család életébe, mégpedig
úgy, hogy 1947-ben őket is kitelepítették Magyarországra. Mindenüket
vihették, csak a házat, földet nem.
A helyükre települt tótkomlósi család nem sokat törődött a hely ha-

gyományaival, szellemével, a fogadószobát gazdasági célokra használta fel, a korcsma megnevezést leverte a falról.
A teleknek azóta már több gazdája is volt, ablakokat, ajtókat cseréltek, az előtte levő hatalmas akácfákat régen kivágták. Ma már csak az
út menti épület áll, ahogy az a mellékelt képen is látható.
Arról, hogy itt valamikor milyen
híres ember szállt meg, a faluban
nagyon kevesen tudnak.
Ezért is gondoltam, hogy felkutatom, s megörökítem, amit még lehet, hogy a felsőszeli gyerekek még
többet tudjanak a falu történetéből.
S ha éppen énekeljük a „Törik már a
réteket..., a „Felsőszeli magas torony...“, vagy a „Ha felülök, csuhaj,
ha felülök kis pej lovam hátára...“
kezdetű dalokat, hogy csak a legismertebbeket soroljam a 22-ből, akkor az is eszükbe jusson, hogy hol
történt a gyűjtés, hol lakott a falunkban Kodály.
Gondoljunk büszkeséggel a zeneszerzőre és népdalgyűjtőre, aki
egész életét a magyar népdal felemelésére, elismerésére, megszerettetésére tette fel. E nemes küldetéséhez falunk is hozzájárult egy
morzsányit. S ezt nem szabad elfelejtenünk.
Mészáros Magdolna
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Pedagógusfórum – Postaládánkból

Pedagógusfórum – Bemutatjuk

Hazahív a harangszó

Jurás Éva

Nagysalló község önkormányzata és lakossága augusztus 24 - 26. között emlékezett
meg a kitelepítés 60.évfordulójáról.

Van egy másik valóság - a tükörkép, amit a világ mutat benned, ha művész vagy.
S egy idő múlva, ha sejted mesterségedet, már csak ez a másik valóság érdekel.
Márai Sándor
Az évek folyamán sok nemes
gondolat és kezdeményezés állt pályára a rozsnyói pedagógustalálkozón elhangzottak nyomán. Az alábbiakban Jurás Éva művésztanárt
mutatjuk be, akinek munkái pályája kezdete óta számos gyűjteményes
kiállításon jelentek meg, de első
önálló kiállítása a rozsnyói pedagógustalálkozón valósult meg 2003ban. Azóta volt önálló kiállítása
Galántán, Komáromban és Esztergomban, és továbbra is rendszeresen vesz részt gyűjteményes kiállításokon. Ennek ellenére otthoni környezetében is elsősorban pedagógusként tartják számon.
Jurás Éva újabb önálló kiállítása
Falikárpit és tűzzománc címmel
2007. szeptember 12-én nyílt és október 5-ig látható a Párkányi Városi
Galériában.
Jurás Éva gyermekkorát szülőfa-

lujában, a Vágsellyével szomszédos
Vágkirályfán töltötte. Itt járt alapiskolába, s innen látogatta a Galántai
Művészeti Alapiskolát. Ezek elvégzése után egyenes út vezetett Pozsonyba, az iparművészeti szakközépiskolába, ahol Teodor Lugs és
Ambróz Paidhauser osztályában
végzett kerámia szakon. Sajnos, keramikusi álmait orvosi javaslatra feladni kényszerült, így a középiskola
elvégzése után a Galántai Művészeti Alapiskolában kezdett tanítani, és
mind a mai napig ott dolgozik. Közben a Nyitrai Pedagógiai Karon
szlovák nyelv és irodalom, valamint
képzőművészeti nevelés szakon
szerzett diplomát.
Pedagógiai pályafutása művészi
munkásságára is rányomja bélyegét. Tanárként és művészként is őrzi magában a Homo ludens, azaz a
játékos ember szellemét, de játéka
maga az élet, amelynek filozofikus
mélységeit mintegy „tűzfallal” óvja
minden külső hatástól. Tanítványait
is arra neveli, hogy ne szolgálják a
környezet kénye-kedvét, a felszínes
fogyasztói társadalmat, és főleg önmagukat ne szolgáltassák ki a felszínen ható áramlatoknak. A lélek
mélységeit, a rejtelmek rezdüléseit
keresi, és csak akkor alkot – szinte
titokban, önmagának – ha önmaga
teremtette zárt világa feltörni kényszerül. Éppen ezért művészete a kísérletező embert sejteti, aki a saját
képességei mellet szereti kipróbálni
az adott anyag vagy technika lehetőségeit is. Sokoldalú művészi tevékenységéből a párkányi tárlaton Art
Protis technikával készült falikárpitok és tűzzománc képek láthatók,
amelyekkel az utóbbi években a legtöbbet foglalkozik.
Az Art Protis – a szövés nélkül
készített falikárpit – egy viszonylag
új technika, neves szakemberek kísérletezték ki és vezették be a
Brünni Gyapjúkutató Intézetben az
1960-as években, majd ezen a néven nyilvánították védetté. Ma nem-
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zetközi szabadalom védi. Az Art
Protis technika lényege: a faliszőnyegek alapját a nyers vagy színezett gyapjúvatta különböző színű
rétegeinek (nem szövött vagy nemezelt) laza halmaza képezi. Tépéssel,
feszítéssel fátyolszerű hatást, finom
színátmeneteket, vágással, sodrással és fonással éles vagy keményebb
kontúrokat lehet elérni. A művész a
gyapjúfonallal fest, illetve rajzol. Végül egy textilgéppel, speciális öltésekkel rögzíti az egész felületet a
textil alaphoz. Brünnben, a ma már
világhírű műteremben a világ minden tájáról találkoznak a művészek,
hogy ennek a különleges technikának hódoljanak.
Jurás Éva Art Protisairól Dr. Gaál
Ida művészettörténész ezt írja: „Jurás Éva teljes mértékben kihasználja az (art protis) technika kínálta lehetőségeket, amelyekkel kifejezheti
saját hangulatait, benyomásait, elmélkedéseit a világ dolgairól. A művészi elgondolásból kifolyólag az
egyes műveken a színskála széles
palettáját alkalmazza, másutt szinte
a monokróm színvilágnál marad.
Egyes munkáira a lágy, pasztell árnyalatok jellemzőek, másutt az
erős, telt színek dominálnak”
A kiállított munkák másik csoportját a tűzzománcok alkotják.
A tűzzománc laikus értelemben
véve a fém és az üveg egyesítése magas hőfokon. Ennek a technikának
a lényege, hogy az üvegport vagy az
ebből kialakított üvegpasztát magas
hőmérsékleten fémtárgyra vagy
fémlapra olvasztják. Ezt az évezredek óta ismert eljárást főleg éksze-

rek és más tárgyak díszítésére használták. A 20. századi átmeneti hanyatlás után – amikor a zománcot
főképpen gyári edények bevonatára
használták – mára már egyre több
önálló tűzzománc alkotás születik,
és a régi mesterek nyomdokaiba
lépve a művészi megmunkálás széles palettájával találkozunk. A tűzzománc táblaképek a 20. században
nyertek teret.
Jurás Éva tűzzománc képein a
művészi elgondolásától függően változtatja a technikai kivitelezéseit:
egyszer a sötét festékkel felvitt kontúrok mezőit vagy a fémből kialakított rekeszeket tölti ki mázzal, máskor a festett mázat választja. Csak
ritkán található a munkáin realista
vagy a realizmusból kiinduló ábrázolás, közelebb áll hozzá az absztrakt, nonfiguratív kifejezésmód.
A kiállítással Jurás Éva művésztanár Goethe ajánlását teljesítette:
Keresd, művész, a magányt,
művet foganj s befejezz;
de hogy élvezd alkotásod,
ahhoz társakat keress.
Jurás Éva művei magányban fogannak, de életre csak általunk, a
kiállítás látogatói által kelhetnek.
Elénk tárja őket, hogy benyomásainkkal, viszonyulásainkkal életet leheljünk beléjük. Kiállítása és a közelmúltban ünnepelt 50. születésnapja alkalmából kívánjuk neki,
hogy még sok szép alkotással lépjen
ki az alkotó magány bűvköréből és
mindig legyenek társai, akik által
teljesítheti a goethei sorokat.
Szanyi Mária
a párkányi kiállítás kurátora

1947, 1997, 2007 mérföldkövet jelentenek
Nagysalló lakosai számára.
1947 tavaszán az önkényuralom, a beneši dekrétumok hatására és az 1946-ban elfogadott Magyarország és Csehszlovákia közötti lakosságcseréről szóló egyezmény értelmében saját akaratuk ellenére kötelesek voltak elhagyni szülőföldjüket. A múltban a magyarság fellegvárának
számító Bars megyei nagyközséget évtizedeken
keresztül megtizedelte a diktatúra A kitelepítettekről szóló krónikai feljegyzések 315 családot
említenek. Ettől is szomorúbb, amikor bebizonyosodott, hogy a kitelepítés 1 116 személyt

érintett. Nagysallóból az első 20 családot szállító
„M.A./56.számú“ szerelvény 1947. május 15-én a
leszálló nap sugaraival együtt elhagyta a
nagysallói vasútállomást. A befogadó települések Aparhant, Bátaszék, Berettyóújfalu, Budapest, Gyönk, Györköny, Hencse, Hőgyész,
Izmény, Kostormás, Magyarboly, Mátészalka,
Mucsfa, Nagyszékely, Németkér, Szakadát, Tengelic, Tevel, Tolna és Várdomb voltak. Igaz, voltak akik nem tudták elfogadni új lakhelyüket és
visszaköltöztek Nagysallóba, vagy elhagyták
szülőfalujukat a boldogulás reményében.
1997-ben Nagysalló és Bátaszék ökormányzata közös akaratuk jeléül aláírták a testvárvárosi szerződést. Tették ezt annak hatására,
hogy a kitelepített lakosok zöme, 122 család
Bátaszéken talált új lakhelyet. Az ide kitelepített, emberi méltóságukban megsértett és nehéz
élethelyzetű emberek rájöttek, hogy egymást
nem okolhatják. Megnyugodni nem tudtak, de
beletörődtek a megváltozhatattlan helyzetükbe.
Emléktáblát emeltek a helyi református templom bejáratánál „NEM FELEJTÜNK“ felirattal.
2007. augusztus 24-én „MÚLTUNKBAN A
JÖVŐNK...“ címmel a két képviselőtestület közös ünnepi ülésén Berényi József, az MKP elnökhelyettese ünnepi beszéde után emlékplaketteket vehettek át a még élő kitelepített
nagysallóiak, felelevenítettük a 10 év eseményeit, kiemelve annak jelentőségét, hogy az ifjúság
részére készített rendezvények új kapcsolatok,
barátságok létrejöttét eredményezték. Az ünnepi ülésen kitüntetések átadására és az új községi szimbólumok bemutatására is sor került. Az
estét a bátaszéki színjátszócsoport musical
színházi előadásával fejeztük be. A rendezvénysorozat másnapján „KÖSZÖNTÜNK BARÁTAINK...“ megszólítással szórakoztató programok
keretében folklórcsoportok mutatkoztak be
Nagysallóról és környékéről, Bátaszékről a Felvidéki Néptáncegyüttes és a Heimat Német
Nemzetiségi Tánccsoport. Természetesen nem
maradt el a báránypörköltfőzők, sörivók és a
rétessütők versenye. A falu apraja megcsodálhatta a legszebb kutya- és háziállat-kiállítást. Az
est beköszöntével a Lévai Bárka Színpad örömkönnyeket csalt a nézők szemébe. Vasárnap
„HAZAHÍV A HARANGSZÓ...“ jelmondattal
az ünnepi istentiszteleten további emlékplaketteket vettek át a „hazatérő kitelepítettek“. Az
MKP, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a Csemadok javaslatára a helyi önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyásával négyen átvehették a
község legmagasabb kitüntetését, a díszpolgári
címet. A kitüntetett személyeket a Lévai Magyar
Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium tanulói

méltatták az Úr asztalánál. Az istentisztelet
után a háborús emlékmű megkoszorúzásával és
a búcsúzás fájó pillanataival befejeztük rendezvénysorozatunkat.
Hazalátogatott a még 29 élő kitelepített
nagysallói lakos. Sokuk számára talán ezek a napok voltak az utolsók a szülőföldjükön. A
könnycseppek meghatották az ifjabb nemzedéket is, hiszen a 21. században gondolkodók számára hihetetlennek tűnnek a 60 évvel ezelőtt
történt események előzményei, lebonyolítása és
következményei. A kitelepítésnek tudható be,
hogy a Nagysallói Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 63 diákjával mára a magyarság egyik végvárává vált. Megemlékeztünk az 1 116 kitelepített személyről és hangosan zengett nemzeti
imánk a templomban: „Megbűnhődte már e
nép, A múltat s jövendőt!“
Kakas Pál
az MKP és az SZMSZSZ
helyi szervezeteinek elnöke
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Pedagógusfórum – Levélbontás

Pedagógusfórum – Vendégjáró

6. Kárpát-medencei Nyári Egyetem

A viszontlátás öröme

Kedves felvidéki kollégák!

Augusztus 5. és 11. között Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetemen zajlott a 6. Kárpát-medencei Nyári Egyetem. A rendezvény szervezői az Antall József Alapítvány és a romániai egyetemek diákszervezetei voltak. A nyári egyetem az egyetemi hallgatók és a pályakezdő pedagógusok számára kíváló alkalom, hogy színes művelődési, kulturális és szórakoztató programokon találkozzanak egymással, élményekben gazdagon töltsék el a nyár egy hetét. A programok a tehetséggondozással, az agyelszívással, a nemzetstratégiai kérdésekkel, az oktatás kérdéskörével, a hallgatói érdekérvényesítéssel stb. foglalkoztak előadások és kerekasztal-beszélgetések formájában. Szlovákiából Bara Zoltán a Selye Egyetem és Pék László az SZMPSZ képviseletében vettek részt
a szakmai beszélgetéseken. A nyári egyetem programjain több szlovákiai magyar egyetemi hallgató és tanár vett részt.
(pl)
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A nyár nem kizárólag a tanévközben történő napi - sokszor nagyon kedves - teendőktől való elszigetelődés időszaka, hanem az
erőgyűjtésé is. Megújuló gondolatok, de pihenő agysejtek; utazás,
kirándulás, de aktív pihenés; a szorgalmi szakaszban elmulasztott
tennivalók (tervezett) pótlása, de napi regulákhoz nem kötöttség; a
szűkebb családi, baráti együttlétek, de a nagyobb társaságba való
visszavágyás – ezek és hasonló ellentétek kavarognak bennünk. De
tény: a visszatérés a „szürke hétköznapokba“ már izgalomban tart.
...mert ezek valójában NEM szürke hétköznapok! Ez a minket teljessé tevő életünk; mert a tevékenységben rejlik mindenünk, amit érzünk és megélünk: öröm, bánat, ...sok minden. És csak tagadja szemérmesen, aki akarja, bizony a tanárnak már hiányzik a gyermek,
gyermeknek már hiányzik a tanár! (És azt is tudjuk: a most az arcokon végigfutó mosoly beismerése annak, hogy így van!)
Nos, ránk köszöntött szeptemberben a következő tanítási év
megannyi várható sikere, öröme, esetleg itt-ott kisebb, tanulságos
kudarca. De ott leszünk mindenképpen!
Remélve, hogy az elmúlt hónapokban minden kedves, oktatásban
részt vevő gyermek és felnőtt (akár a katedra mögött, akár a fenntartói oldalon) kellően regenerálódott az előző tanév befejeztét követően, a 2007/2008-as tanévre kinek-kinek a saját célkitűzéseivel és képességeivel összhangban lévő eredményes önmegvalósítást kívánunk a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága nevében.
Üdvözlettel Varga Attila minisztériumi főtanácsos

Pedagógusainknak
Manapság nem egyszerű dolog a pedagógustémáról egyszerre
igazat írni és mondani.
Mert ugyan sem falun, sem városon nem tűnt el a tanító, a tanár
hagyományos tisztelete, de a társadalom hivatalos elismerése szinte elmarad. Más rétegek és más csoportok élvezik a morális és anyagi megbecsülést.
A tanító és a pap már nem a főhelyen ül a vendégasztalnál, azt a
széket most inkább a politikus és a beruházó alá tolják.
A pedagógus feladatköre is megváltozott: azelőtt a lelkek nevelése volt, ma viszont a lelkek megmentése a feladata. Igen, a megmentés, a jelenlévő és uralkodó eszmékkel szemben, ahol az van a
zászlóra írva, hogy légy sikeres mindenáron!
Nem Krammer Jenőnek dolgozik az idő, aki a két háború közötti Felvidék legnagyobb hatású pedagógusa volt, akinek már régen
táblát vagy szobrot kellett volna állítani, miközben az emléke is elenyészik.
Ezzel szemben egy bánáti magyar faluban egyéves gyűjtés eredményeképp szobrot emelnek Sylvester Stallone-nak, a Rambónak.
Kun Ferencz, a Rákóczi Szövetség alelnöke

Újra eljött, itt van az új tanév, a tanévkezdés ideje. Nehéz napok
várnak ilyenkor mindenkire: szülőre, pedagógusra és diákra egyaránt.
Kezdődik a tervezés, a reményt keltő jobb. Mindenki lázasan készül. Elkezdődik a nagy fogadkozások ideje: minden jobb lesz eredményekben, viselkedésben stb. Elsősorban a gyengébb eredményeket felmutató tanulók ígérik meg, hogy lelkesebben, odaadóbban,
szorgalmasan fognak viszonyulni a tanuláshoz, s ezáltal szüleiknek
is nagyobb örömet szerezhetnek. Ez így helyes. De az ígéretet be is
kell tartani!
A szülő, az iskola ezt várná el tőlük. Sajnos, ez az elvárás a legtöbb
esetben csak az ígéret szintjén marad...
A tanévkezdés az elvárások szintje mellett többek között annyit jelent, mint naponta felülvizsgálni a tennivalókat, újrafogalmazni, hatékonyabbá formálni a nevelést a tettekre ösztönző meggyőződés érdekében. Ezért a nemzetiségi iskola részévé kell válnia a folytonos
búvárkodásnak, a soha meg nem elégedés nyugtalanságának, melynek új megoldásokra kell ingerelnie, fel nem derített lehetőségek kutatására kell csábítania a pedagógust mind az oktatói-nevelői, mind
az iskolán kívüli tevékenységében. A kitartó munka pedig egyaránt
jutalmazhat tüstént alkalmazható apróbb eljárásokkal, vagy a tanítás-tanulás nagyobb horderejű módszeres elgondolásaival, koncepciójával.
A tanulók jobb eredményét nagymértékben befolyásolja az iskola
jó légköre: az iskola, a család, a tanár (tanító, nevelő) és a szülő jó
kapcsolata. Mindkét részről kifejtett tevékenység elsődleges fontosságú szempont.
Az oktatás új alapokra való helyezésének koncepciója a kidolgozás
fázisában van, csak remélhetjük, hogy az újonnan kidolgozott tanítási program a maga nemében új távlatokat nyit.
Hogy milyen lesz az új tanév, ez elsősorban tőlünk pedagógusoktól, szülőktől, s nem utolsósoban az oktatáspolitkától is függ.
Teljes szívemből boldog, örömteljes és eredményekben sikeres új
tanévet kívánok. Gondolataimat Pilinszky János soraival zárom:
„Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a kezdet szépségénél?
Mikor a sportpálya salakján a futók lekuporodnak a startvonalra, s
vékonyka füstöt eresztve eldördül az indítópisztoly? Szabad a pálya,
s ismeretlen! Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új tanárok, az
új tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat. Iskolaév kezdetén csaknem mindig verőfényes volt az idő, afféle „megbízható“ szeptemberi
ragyogás fogadott... De valami újat mindenki hozott magával: nyári
emlékeket, s a viszontlátás örömét.“
Markó Emil

Illusztrációs felvétel

(Fotó: Vimola Ágnes)
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A COMENIUS Pedagógiai Intézet akkreditált pedagógus-továbbképzései
A Selye János Egyetem Comenius Pedagógiai Intézete tájékoztatja a közoktatási intézmények (óvodák, alap- és középiskolák) vezetŒit és pedagógusait,
hogy a 2007/2008-as tanév elsŒ félévében az alábbi, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma Akkreditációs Bizottsága által akkreditált
pedagógus-továbbképzéseket rendelhetik meg az IntézettŒl:

1. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

2. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

3. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

Alapkészségek fejlesztése az alapiskola alsó tagozatán
(Differenciálás az alapozó szakaszban - CED-program)
1721/10156/2003/375/1
Az egyén képessegeihez és fejlŒdési üteméhez igazodó pedagógiai módszerek és eljárások bemutatása, a differenciált oktatás alapjainak elsajátítása. Az együttmıködésen (kooperáción) alapuló tanulásszervezés ismertetése. A helyesírás és a
matematika területére kidolgozott (adaptált) munkafüzetek és módszertani segédanyagok alkalmazása a tanítási gyakorlatban. Pedagógiai tesztek készítése és alkalmazása.
30 óra
alapiskolai alsó tagozatos pedagógusok
Ádám Zita (SZMPSZ RPK, Rimaszombat), GyŒzŒ Andrea (Katona Mihály Alapiskola, Búcs), Balogh Zsuzsanna Bukai
Lívia, Kollár Erzsébet, Kováã Sylvia (mind Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár)

Az alapkészségek vizsgálata DIFER programcsomag segítségével 4-8 évesek számára
2134/34073/2005/527/3
A tanulók iskolai sikerességét meghatározó kritikus alapkészségek értelmezése. A készségek, képességek és kompetenciák
fejlŒdése elméletének a megismerése. A Szegedi Tudományegyetem kutatói által kifejlesztett Diagnosztikus fejlŒdésvizsgáló rendszer (DIFER) programcsomag alkalmazásának elsajátítása. Az alapkészségek, alapképességek fejlŒdésének nyomon
követése és kritériumorientált fejlesztése. Egyéni, osztály, iskolai és országos szintı elemzések lebonyolítása. FejlesztŒpedagógiai gondoskodás megtervezése.
30 óra
óvodapedagógusok, alsó tagozatos tanítók
Bereznai Malvin (Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó, Dunaszerdahely), Markovics Tímea (Brünn téri Óvoda, Gúta),
Kocskovics Gabriella (Községi Tanügyi Hivatal, Ógyalla), Csík Zoltán (Comenius PI, Komárom)

Óvodai nevelési program tervezése és TQM-alapú minŒségfejlesztése
2134/23705/2005/453/3
Olyan mıködési és fejlesztési modell átadása az óvodapedagógusoknak, amelynek jellemzŒi: (1) partnerközpontú (céljait a
partnerek: azaz a gyermekek, a szülŒk, a fenntartó és a pedagógusok igényeire, elvárásaira és elégedettségére építi), (2)
minŒségszemléletı (a minŒséget helyileg értelmezi és helyi értékként kezeli, elérésében a teljeskörı minŒségbiztosítás TQM elvét követi), (3) tervezett (a tevékenységek, a mıködés és a fejlesztés alapja az óvoda saját, helyi, egyedi nevelési
programja), (4) szabályozott (az önértékelés és a minŒségbiztosítás folyamatosan jelen van a modellben, az intézmény
kulcsfolyamatai meghatározottak). Az új közoktatási törvény tervezetében már szereplŒ, kötelezŒ helyi nevelési program kidolgozásának és megvalósításának szakmai segítése, támogatása.
30 óra
óvodapedagógusok, intézményvezetŒk, oktatásirányítók, óvodafenntartók képviselŒi, iskolatanács-tagok
Szabó Edit (Selye János Egyetem, Komárom), Vankó Terézia (Deáki Óvoda), Fodor Attila (Comenius PI, Komárom)

5. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

6. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

7. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

8. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

4. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

Pedagógiai program tervezése és TQM-alapú minŒségfejlesztése
2134/23705/2005/453/2
Olyan mıködési és fejlesztési modell átadása az alap- és középiskolák pedagógusainak, amelynek jellemzŒi: (1) partnerközpontú (céljait a partnerek: azaz a tanulók, a szülŒk, a fenntartó és a pedagógusok igényeire, elvárásaira és elégedettségére
építi), (2) minŒségszemléletı (a minŒséget helyileg értelmezi és helyi értékként kezeli, elérésében a teljeskörı minŒségbiztosítás - TQM elvét követi), (3) tervezett (a tevékenységek, a mıködés és a fejlesztés alapja az iskola saját, helyi, egyedi pedagógiai programja), (4) szabályozott (az önértékelés és a minŒségbiztosítás folyamatosan jelen van a modellben, az intézmény kulcsfolyamatai meghatározottak). Az új közoktatási törvény tervezetében már szereplŒ, kötelezŒ helyi pedagógiai
program kidolgozásának és megvalósításának szakmai segítése, támogatása.
30 óra
alap- és középiskolai pedagógusok, intézményvezetŒk, oktatásirányítók, intézményfenntartók képviselŒi, iskolatanács-tagok
Geri Valéria (Stampay János Alapiskola, Köbölkút), Fodor Attila (Comenius PI, Komárom)

9. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:
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Oktatásügyi projektek tervezése és irányítása (projektmenedzsment)
2134/34073/2005/527/1
A közoktatási intézmények felkészítése helyi (óvodai, iskolai szintı) pedagógiai és szervezeti innovációk tervezésére és projektszerı lebonyolítására, valamint az emberi és anyagi erŒforrásaikkal való hatékony gazdálkodásra. A fejlesztendŒ területet
érintŒ célképzés (pedagógiai program cél - innovációs cél - projektcél) bemutatása. Feladat- és projektterv összeállítása. A
csapatmunka alapelvei és technikái. Oktatásügyi pályázatok készítése: tartalmi kidolgozás, költségvetés összeállítása, formai
követelmények. Hazai és külföldi pályázati források, támogatási lehetŒségek feltérképezése. Konkrét pályázat kidolgozása.
20 óra
pedagógusok, intézményfenntartók, oktatásirányítók, iskolatanács-tagok, szülŒi szervezetek és oktatásügyben tevékenykedŒ nonprofit szervezetek képviselŒi
Geri Valéria (Stampay János Alapiskola, Köbölkút), Szabó Edit (Selye János Egyetem, Komárom), Lendvay Tibor (Pongrácz Lajos Alapiskola, Ipolyság), Fodor Attila (Comenius PI, Komárom)

Információs és kommunikációs technológiák az oktató-nevelŒ munkában és az iskolai gyakorlatban
2134/23705/2005/453/1
A résztvevŒk felkészítése az információs és kommunkációs technológiák (hardvereszközök, általános és oktatási szoftverek, Internet, elektronikus kommunikáció, digitális tananyagok, stb.) alkalmazására a tanórára való felkészülés szakaszában,
a tanórán, az oktató-nevelŒ munkában, valamint az iskolai ügyvitelben. A leggyakrabban használt eszközök - nyomtató,
szkenner, digitális fényképezŒgép, web-kamera, mikrofon, projektor, ... - használatának és alkalmazási lehetŒségeinek bemutatása. Képekkel, szövegekkel, táblázatokkal való munka. Prezentációkészítés. Az internet adta lehetŒségek ismertetése
az oktatásban. Oktatási portálok. Tesztek – automatizált kiértékelés.
30 óra
alapfokú számítógép-felhasználói ismeretekkel rendelkezŒ pedagógusok (minden intézménytípus) és egyéb oktatásügyi
dolgozók
Geri Valéria és Tóth Tihamér (mindketten Stampay János Alapiskola, Köbölkút)

Pedagógusi és iskolai honlapok készítése
2134/34073/2005/527/2
A résztvevŒk megismertetése az Internet, ezen belül a honlap nyújtotta lehetŒségekkel a pedagógiai munkában. Honlapszerkesztési módok és eljárások bemutatása. HonlapszerkesztŒ programok. A honlapkészítés tipográfiai alapelvei. Menü,
grafikai elemek, képek, szövegek szerkesztése és elhelyezése a honlapon. Adatok, információk, oktatási segédanyagok és
tananyagtartalmak feltöltése az Internetre, valamint ezek frissítése.
30 óra
alapfokú számítógép-felhasználói ismeretekkel (szövegszerkesztés, www, fájlmıveletek - mentés, másolás) rendelkezŒ pedagógusok (minden intézménytípus) és egyéb oktatásügyi dolgozók
Geri Valéria és Tóth Tihamér (mindketten Stampay János Alapiskola, Köbölkút), Tomolya Róbert (Füleki Gimnázium)

Iskolai rendszergazda képzés
2134/4241/2006/50/1
Az oktatási intézményekben a rendszergazda feladatát ellátó pedagógusok felkészítése az operációs rendszerek és felhasználói szoftverek megbízható telepítésére, a szaktanterem hibamentes és biztonságos üzembentartására, valamint az üzemzavarok és programhibák gyors eltávolítására. Olyan eszközök ismertetése, amelyek segítségével gyorsan újratelepíthetŒ az
operációs rendszer és az összes felhasználói program, mégpedig az adatok, dokumentumok elvesztése nélkül.
30 óra
haladó szintı számítástechnikai ismeretekkel (szoftverek letöltése az InternetrŒl, szoftverek telepítése, operációs rendszer
alapszintı konfigurálása) rendelkezŒ pedagógusok (minden intézménytípus) és egyéb oktatásügyi dolgozók
Geri Valéria és Tóth Tihamér (mindketten Stampay János Alapiskola, Köbölkút), Tomolya Róbert (Füleki Gimnázium)

Drámapedagógia, drámajátékok, kommunikációfejlesztés
2134/4241/2006/50/2
A drámapedagógia elméletének és gyakorlatának ismertetése. A drámapedagógiai céljai, helye és szerepe a pedagógiában.
A drámapedagógia módszerei, eszközei és lehetŒségei. A játék szerepe az oktatásban-nevelésben. Verbális és nonverbális
kommunikáció. Drámajáték-vezetés. Drámapedagógiai gyakorlatok elsajátítása. Élményközpontú, kreativitást és kooperációt fejlesztŒ tanítási gyakorlat.
30 óra
pedagógusok (minden intézménytípus), pedagógushallgatók
Várady Kornélia és Szabó Csilla (mindketten Csallóközaranyosi Alapiskola)
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10. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

11. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒk:

12. A képzés címe:
Akkreditációs száma:
A képzés célja:

IdŒtartama:
Célcsoport:
KépzésvezetŒ:

Mozgásos játékok az úszásoktatás elŒkészítŒ szakaszában
2134/4241/2006/50/4
Az úszásoktatás elŒkészítŒ és kezdŒ szakasza módszereinek és technikáinak a felfrissítése és elmélyítése. Az úszásoktatás
új módszereinek megismerése és elsajátítása. Mozgásos játékok szerepe az óvodás- és iskoláskorú gyermekek vízi környezethez alkalmazkodásában. Az úszás hatása az életminŒségre, az egészségre és a tanulásra.
20 óra
óvodapedagógusok, alsó tagozatos tanítók, testnevelés szakos tanárok
Viczay Ildikó (Konstantin Egyetem, Nyitra), Vicián Lívia ( Magyar Tannyelvı Alapiskola és Gimnázium, Pozsony)

Mozgás- és légzŒszervi problémák leküzdése gyógytestneveléssel
2134/4241/2006/50/5
A gyógytestnevelés küldetésének, helyének és feladatainak meghatározása az iskolai oktatás-nevelés rendszerében, valamint a testnevelés tantárgyon belül. A gyermekek és a tanulók mozgásszegény napirendjének kedvezŒ alakítása, befolyásolása, testtartásuk romlásának és szervezetük meggyengülésének korai felismerése és megállítása. A mozgás- és légzŒszervi visszamaradások megelŒzését szolgáló módszerek megismerése. Olyan megelŒzŒ kompenzációs gyakorlatrendszer
megtanulása, amelynek alkalmazásával elejét vehetŒ a hibás testtartás és a hátgerinc deformitásának kialakulása. A mozgásszervi hibák jellemzésének és diagnosztizálásának elsajátítása. A szakemberekkel, ill. egészségügyi intézményekkel való együttmıködés formáinak és lehetŒségeinek áttekintése.
20 óra
óvodapedagógusok, alsó tagozatos tanítók, testnevelés szakos tanárok
Silvia Vajcziková (ortopédus, traumatológus, Pozsony), Vincze Katalin (ortopédus, osteológus, Komárom), Viczay Ildikó
(Konstantin Egyetem, Nyitra), Dobay Beáta (Selye János Egyetem, Komárom), Baráth László (Konstantin Egyetem, Nyitra), Braunsteirner Júlia (Óvárosi Tanügyi Hivatal, Pozsony)

Fit-Ball labda alkalmazása a 2-15 éves gyermekek és tanulók testnevelésében
2134/4241/2006/50/3
Az óvodai és iskolai testnevelés korszerı szemléletének megismerése, különös tekintettel annak preventív szerepére. Az immár népbetegségnek számító - és a helytelen napirend és kevés mozgás miatt már gyermekkorban jelentkezŒ - hátgerinc- és
tartásproblémák korai felismerése és tornagyakorlatok általi javítása. A Fit-Ball labdának mint új lehetŒségnek a bemutatása a
testnevelésben és a deformitások gyógyításában. Az egyes izomcsoportok átmozgatása. ErŒsítŒ, stretching, egyensúly, aerob,
relaxációs és masszázs gyakorlatok. Kompenzációs gyakorlatok beépítése az óvodai és az iskolai testnevelésbe.
20 óra
óvodapedagógusok, alsó tagozatos tanítók, felsŒ tagozaton testnevelést oktató pedagógusok
Dobay Beáta (Selye János Egyetem, Komárom)

Megjegyzések, információk:
1. Az SZK OM Akkreditációs Bizottsága által jóváhagyott képzési programok a
www.minedu.sk honlapon tekinthetŒk meg.
2. A táblázatban szereplŒ óraszámok tanóraként (1 tanóra = 45 perc) értelmezendŒk.
3. A képzések résztvevŒi a program elvégzésérŒl hivatalos tanúsítványt kapnak. Ennek feltételei: (1) a képzés összidejének legalább 80%-án való részvétel, (2) az
akkreditációban megadott záró számonkérés (szakdolgozat, vizsga, feladatmegoldás,
bemutató, ...) sikeres teljesítése.
4. Általában egy-egy képzés indításának feltétele, hogy arra legalább 15 fŒ jelentkezzen. (Megjegyzés: kivételesen 12 fŒ, fŒleg abban az esetben, ha a képzést egy adott intézmény kéri tantestületi továbbképzésként). Tekintettel a képzések tréningszerı jellegére, nem javasoljuk 25 fŒnél nagyobb csoportok szervezését. A jelzett létszámok nem
vonatkoznak az informatikai képzésekre - ezekrŒl egyedi elbírálás alapján döntünk.
5. A Comenius PI az akkreditált képzések megvalósítását (szervezési szempontból)
fŒleg a következŒ módokon tervezi:
a) az SZMPSZ OV nyári egyetemei keretében,
b) regionális szakmai szervezŒdések (SZMPSZ TV, szakmai társulások, stb.), kistérségi társulások, nagyobb, körzeti vonzású iskolák kezdeményezésére és felkérésére,
c) az Intézet saját kezdeményezéseként az egyes régiókban, járásokban,
d) egy adott intézmény felkérésére.

6. A képzések gyakorlati - szervezési részletei (helyszín, idŒpont, bentlakás vs. beutazás, képzési alkalmak, összejövetelek száma, segédeszközök, feltételek biztosítása,
...) mindig a megrendelŒvel történŒ megegyzés szerint alakulnak, tekintettel a résztvevŒk igényeire és lehetŒségeire.
7. A képzések irányára 25 Sk/fŒ/tanóra (ez a Comenius PI részére fizetendŒ összeget
jelenti, és az elŒadók honoráriumát, utazási, étkezési és szállásköltségeit, valamint a
szervezési kiadásokat fedezi; nem foglalja magában a résztvevŒk étkezését, utazását,
esetleg szállásköltségét). A képzés tényleges ára mindig a megrendelŒvel - szervezŒvel történŒ megegyezés szerint alakul.
8. A közoktatási intézmények az akkreditált képzéseken résztvevŒ alkalmazottaik költségeit az alap- és középiskolák és az iskolai intézmények finanszírozásáról szóló
597/2003 T.t. számú törvény, valamint e törvény végrehajtását biztosító 2/2004 Tt.sz.
kormányrendelet értelmében az iskolák költségvetésébŒl - a továbbképzés biztosítására elŒirányzott keretbŒl - is fedezhetik.
9. Amennyiben azt a szervezŒ - megrendelŒ, ill. a résztvevŒk igénylik, a képzés költsége szétírható és egyénekre bontva is számlázható (a munkaadó intézmény, ill. fenntartó részére).
10. A Comenius Pedagógiai Intézet akkreditált továbbképzéseirŒl az érdeklŒdŒknek,
igénylŒknek bŒvebb tájékoztatást Fodor Attila, az Intézet igazgatója nyújt. ElérhetŒségei: Tel.: 0905 912006, E-mail: fodor.attila@comeniuspi.sk. Az egyes képzések tartalma iránt érdeklŒdŒk közvetlenül a képzésvezetŒkhöz is fordulhatnak szakmai jellegı
kérdéseikkel.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Szülőföld Alap, és a Magyar Köztársaság Oktatási és
Kulturális Minisztériuma támogatásával pályázatot hirdet

Fejlesztő pedagógia
120 órás szakemberképzés
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2007 őszétől 2008 májusáig 120 órás képzést indít „fejlesztő pedagógia” címmel.
A képzés 120 óráját négyszeri 30 órás bentlakásos képzés formájában teljesítik a jelentkezők. A képzésben résztvevők teljes ellátását
(szállás, étkezés) és útiköltségét az SZMPSZ pályázati támogatásból fedezi. A négy összejövetelből kettő Nyugat-Szlovákiában, kettő Rimaszombatban lesz a következő időpontokban:
1. 2007. november 29-30. – december 1.;
2. 2008. január 31. – február 1-2.;
3. 2008. április 3-4-5.;
4. 2008. május 8-9-10.
A képzés célcsoportja azok a pedagógusok, akik zömével fejletlen
képességű, alulszocializált környezetből érkező tanulókat/tanulócsoportot tanítanak, illetve a pályakezdő pedagógusok.
A tanfolyam célja, hogy a heterogén fejlődésű gyermekek típusait,
fejlesztési lehetőségeit megismertesse, módszertani és szervezésbeli
segítséget nyújtson. Bemutassa a legújabb szakirodalmi törekvéseket
ezeken a területeken.
A tanfolyam előadói valamennyien az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Tanszékének tagjai, a területek elismert oktatói.
Szabó Ákosné dr. főiskolai tanár, dékán
Dr. Papp Gabriella főiskolai tanár, dékánhelyettes
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit főiskolai tanár
Szekeres Ágota adjunktus
Vargáné Molnár Márta tanársegéd
Virányi Anita tanársegéd.

TEMATIKA tervezet
TÁRGY NEVE
Gyógypedagógiai alapismeretek
Pedagógiai diagnosztikai alapismeretek
Pedagógiai diagnosztikai lehetŒségek
MozgásfejlŒdési zavarok
A beszédértés, beszéd, olvasás zavarai
A beszédértés, olvasás, írás fejlesztése
Számolási zavarok
Diszkalkuliás gyermekek fejlesztése
SzabadidŒ-pedagógia
Roma gyermekek speciális
nevelési szükségletei
Differenciálás a tanítási órán
Tanulási technikák fejlesztése

OKTATÓ
ÓRASZÁM
Szekeres Ágota
10 óra
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit 10 óra
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit 10 óra
Virányi Anita
10 óra
dr. Papp Gabriella
10 óra
dr. Papp Gabriella
10 óra
Vargáné Molnár Márta
10 óra
Vargáné Molnár Márta
10 óra
Virányi Anita
10 óra
Szabó Ákoné dr.
Szekeres Ágota
Szekeres Ágota
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10 óra
10 óra
10 óra

A tanfolyam teljesítési követelménye:
- három szabadon választott fejlesztési terület mérése és fejlesztési
tervezet elkészítése (kb. 15 oldalas terjedelemben).
A tanfolyam résztvevői és a kritériumok sikeres teljesítői megkapják
a főiskola tanúsítványát, ami az átképzés abszolválóit feljogosítja a fejlesztő pedagógusi feladatok végzésére. A képzés nem akkreditált.
A program várható hozama:
A fejlesztési programok elsajátítása segíti a pedagógust abban, hogy
rendelkezik egy olyan módszertani eszköztárral, mely tudatos alkalmazásával kialakulhatnak, fejlődhetnek az alulszocializált tanulók
alapkészségei és képességei, hogy ne legyenek elveszett polgárai az
egyesült Európának, hanem képességeik optimális szintjén tudjanak
teljesíteni és szakmát szerezni.
A képzés jelentkezési íve a www.szmpsz.sk honlapon található. A jelentkezés határideje: 2007. szeptember 28. Bővebb információ a következő telefonszámon kérhető:
047 –5631205 (Ádám Zita), 035 – 7714755 (Jókai Tibor).

Természettudományos
diák-szakdolgozatok
itthoni bemutatására.
A pályázat célja, feltételei és a pályázattal kapcsolatos egyéb információk, valamint a a jelentkezési lap az SZMPSZ honlapjáról tölthető
le. A jelentkezési űrlapokat kitöltve (www.szmpsz.sk), a szakdolgozatról készült rövid, egyoldalas összefoglalóval együtt az alábbi címekre kérjük elküldeni (hagyományos postával vagy elektronikusan)
■ középiskolás pályázók:
RNDr. Kulcsár Andrea igazgatóhelyettes
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Középiskola
Nám.sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda
e- mail: kulcsar.andrea@post.sk
■ nyolcadikos és kilencedikes diákok:
Mgr. Gáspár Mária igazgatóhelyettes
Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskola
Hviezdoslavova ul.2, 929 01 Dunajská Streda
e-mail: vambery@zsmhvieds.edu.sk
A Tudományos Diákkörök Országos Konferenciájára vonatkozó közös Kárpát-medencei jelentkezőlapot elektronikus formában a http://
www.kutdiak.hu/uj/reg form.php honlapon lehet megtalálni és erre a
címre kell elküldeni (a jelentkezési lapban az ország sorában Szlovákiát/Szlovák Köztársaság–ot jelöljük meg.
Jelentkezési határidő
középiskolásoknak és alapiskolásoknak egyaránt:

2007. szeptember 20.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma, a Szülőföld Alap és a Magyar Köztársaság Oktatási és
Kulturális Minisztériuma támogatásával

KINCSKERESŐK III
címmel pályázatot hirdet.
Kategóriák és témakörök:
I. kategória (az alapiskolák 5-9. és a nyolcosztályos gimnáziumok
1-4. évfolyama): Egy település vagy egy tájegység története, mese- és
mondavilága, hírességeinek, kulturális- és természeti kincseinek, vallásos hagyományainak, néprajzi értékeinek, épített örökségének, táji-,
földrajzi jellemzőinek, növény- és állatvilágának, stb. bemutatása 10
perces előadás keretében, számítógépes vetítés segítségével.
II. kategória (középiskolások): A szlovákia magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá tevő pályamunkák készítése, tetszés szerint választható témakörben (kultúrtörténet, helytörténet,
néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, földrajz, természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet stb.).
A pályázat célja, feltételei és a pályázattal kapcsolatos egyéb információk, valamint a jelentkezési lap letölthető az SZMPSZ honlapjáról:
www.szmpsz.sk
Jelentkezési határidő mindkét kategóriában

2007. szeptember 30.

