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Pedagógusfórum – Kommentár

Rendeződik a Pázmány Péter Alapítvány
körül kialakult vita?
Május 17-én a Rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében tartotta meg a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a IX. országos közgyűlését. A küldötteken kívül részt vett
rajta Csáky Pál, az MKP elnöke, Király Annamária,
az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága munkatársa, Szigeti László, parlamenti képviselő, Komzsik
Attila, a Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Kara dékánja, Rigó Magdolna, a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriumának elnöke, Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója,
A. Szabó László, a Katedra Társaság elnöke és Mézes
Rudolf, a Csemadok alelnöke, a PPA kuratóriumának szülői szövetséget képviselő tagja.
A megjelenteket Pelle István, az SZMPSZ alelnöke köszöntötte. Pék László, az SZMPSZ elnöke be-

A közgyűlés díszvendégei: Komzsik Attila, Szigeti László és Csáky Pál

Rigó Magdolna a PPA munkáját értékeli

számolójában a Pedagógusszövetség eddigi tevékenységét, az elért eredményeket, s a kitűzött feladatokat ismertette. Értékelésében szó esett az új oktatásügyi törvénytervezet hiányosságairól, a tehetséggondozásról, a szlovák szakos pedagógusok munkacsoportjának tevékenységéről, a pályázatok fontosságáról, s nem utolsósorban a Pázmány Péter Alapítvány kuratóriumában kialakult vitáról is.
Csáky Pál beszédében ugyancsak kitért a PPA körül kialakult vitára, s ígéretet tett arra, hogy mind a
Pedagógusszövetség, mind a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége képviseletével tárgyalni fog az ügy
rendezése érdekében.
Szigeti László a vérfrissítésről beszélt, szerinte
oda kell figyelni a fiatalokra, akik új színt, megújult
erőt hozhatnak szervezeteinkbe, intézményeinkbe.
Az oktatásügyi törvényre nagy szüksége van társadalmunknak, de a jelenlegi törvénytervezetet elkap-

Mézes Rudolf, Rigó Magdolna, Király Annamária, Pék László és Jókai Tibor

Jókai Tibor az SZMPSZ rendezvényeiről számol be
kodottnak, sok esetben kidolgozatlannak tartja. A
Pázmány Péter Alapítvánnyal kapcsolatban kifejtette, hogy a közeljövőben fontolóra veszi kuratóriumi tagságát.
Komzsik Attila az operatív programokra való felkészülésre hívta fel a figyelmet, célkitüzései közt szerepel, hogy a Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara és a Pedagógusszövetség közti kapcsolat tovább erősödjön. A. Szabó László köszöntőjében kihangúlyozta, hogy szükség van az SZMPSZ
és Katedra Társaság szoros és hathatós együttműködésére.
A vitában a legtöbb kérdést Rigó Magdolnához intézték a küldöttek. A kuratórium elnöke válaszaiban
elmondta, nem lát abban akadályt, hogy az iskolák is
egyharmados támogatásban részesüljenek a következő pályázati kiíráskor. Szerinte ehhez a magyarországi félnek is hozzá kell járulnia, mert a jelenlegi
formájában a magyarországi törvények nem teszik
lehetővé, hogy az oktatási intézmények is támogatásban részesüljenek.
Hajtman Béla

Pedagógusfórum – Lapszél
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Szívem szerint a meg- és kiérdemelt nyári szünetre, a pihenésre, a lazításra hangolnám az idei
tanév utolsó lapszámának jegyzetét, de nem tehetem, mivel a megváltás, a nagy reform előtt áll oktatásügyünk. Mikor e sorokat írom, tombol a nyári hőség, az osztályok az év végi kirándulásuk időpontjait egyeztetik osztályfőnökeikkel, a végzős
alapiskolások a ballagási énekeket gyakorolják, a
középiskolák végzősei már eldalolták a „Ballag már“-t , többüket fel is vették az egyetemre, néhányan azon törik fejüket, nyáron hogyan tudnának
egy kis zsebpénzhez jutni. Ezek a tervezgetések szinte megszokottá váltak
az iskolaév vége felé közeledvén. Ilyenkor ugyanúgy a világ más helyein
született pedagógusai szintén megtervezik a nyarukat, esetleg nagyobb
költségvetésű kirándulásokon is törhetik a fejüket, ki-ki a maga kasszájához mérten.
De a honi pedagógusnak az idei tanév végén máson kell morfondíroznia: vajon meglesz-e a teljes órakötelezettsége a szeptembertől bevezetésre kerülő közoktatási törvénynek köszönhetően? A tantestületeknek meg
kell alkotniuk a pedagógiai programjukat. És mindennek végiggondolása
a tanév hátralévő napjaira maradt. Azokra a napokra, amikor amúgyis
legtöbb a teendő. De nem irigylem a honi iskolaigazgatókat sem, akiknek
a bizonyítványosztásig tartó néhány nap alatt a pedagógustársaival
együtt kell eldönteniük, milyen irányultságú és arculatú lesz szeptembertől az iskolájuk. Ha mindent rendben szeretnének tudni, nekik is van mit
tenniük, az osztályfőnökökre ebben az időszakban hárul a legtöbb feladat, s mindehhez az egész tantestületnek „kapóra jön“ a pedagógiai
program megbeszélése. Mert nincs jobb dolga a tantestületnek, minthogy
tanácskozzon, arculatot teremtsen, pedagógiai programot alkosson a tanév végén. És szeptembertől már meg is leszünk regulázrva, akarom mondani: reformálva.
E sorok írása napján a gimnáziumok iskolavezetői számára meghirdetett összejövetelen vettem részt, melyen a pedagógiai intézet munkatársai
arról próbálták meggyőzni az iskolavezetőket, hogy a reform csupa szépet
és jót, legfőképp szabad óraválasztást fog hozni. Nem győzték hangsúlyozni, hogy minden tantestület a maga (iskola)képére formálhatja az intézményét. S a kulcskompetenciák fejlesztésének netovábbja az arculat tervezése, s annak meg(re)formálása. A szépen hangzó előadásokat, ha nem is parázs, de élénk vita követte. Sok még a tisztázatlan kérdés, a választ majd
a gyakorlat hozza. És most konkrét leszek: a gimnáziumokban a kerettantervben heti 2 - 2 tanórát hagytak jóvá a szakemberek. Tehát az eddigi hármat kettő váltotta fel. Úgy látszik a legfőbb reformlépés a tanóracsökkentés, a tananyag viszont változatlanul megmaradt. S felteszem a kérdést:
hol itt a szabad tanóraválasztás lehetősége, hiszen a négy választható tantárgyból legalább egyet-egyet az említett tantárgyak mellé kell rendelni,
hogy az érettségi vizsgákra tisztességesen fel lehessen készíteni diákjainkat. És azt sem értem, hogy a testnevelésből miért kellett egyet elvenni?
Kérdésemre meg is kaptam a választ: a nyelvi kompetenciát kell erősíteni,
azaz a tanítási és a szlovák nyelvét. Ennyire futja a reformlépésekből. Nesze semmi, fogd meg jól alapon kezdhetünk neki az új tanévnek.
És még valami: nem kell sokat törnünk a fejünket az iskolai pedagógia
program összeállításán sem, mivel a világhálón lesz egy minta, amelyet
minden iskola bátran felhasználhat. Ha már reform, akkor legyen egységes, uniformizált. Bevezethetnénk az unireform kifejezést is, aki ettől eltér, az már gyanús elem. Mindenesetre izgalmas időszak elé nézünk, s
most mondjam azt, hogy jó nyaralást?
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Pedagógusfórum – Szervezeti élet

XV. Tavaszi Szakmai Napok Érsekújvárott
A komoly szakmai tanácskozást
megelőzve, szórakozással egybekötött találkozóval kezdték az
SZMPSZ érsekújvári alapszervezetének tagjai a XV. Tavaszi
Szakmai Napok rendezvénysorozatát a helyi Csemadok-székházban, melyet ünnepélyesen
Liszka Éva elnök nyitott meg.
„Az internet szerepe a 21. század
iskolájában„ címmel adott elő két
fiatalember, Jónás Péter és Katona
Tamás. Előadásukban kitértek az
internet veszélyeire, szerepére a
mindennapi oktató munkában. A
világhálón való eligazodást segítve
felhívták a figyelmet a legmegbízhatóbb kereső oldalakra, hasznos
linkekre. Ők a megálmodói annak
a hazai iskolai hírportálnak, melyet
a www.suli.sk oldalon találhatnak
az érdeklődő intézményvezetők,
pedagógusok. A weboldalra felhívták azon iskolaigazgatók figyelmét
is, kik részt vettek az idei ipolyszakállosi szakmai találkozón. Az oldal bemutatkozójában ezt olvashatjuk:
„Hiszünk abban, hogy a közösség leghatékonyabban a közösen átélt tevékenységeken keresztül fejleszthető. Ezért alkottuk meg az első iskolai hír- és információsportált,
melyet a szlovákiai magyar tanítási
nyelvű alapiskoláknak szánunk.
Iskolai internetes rendszerünk
feladata, hogy az iskolák, tanárok,
szülők, gyermekek együttműködve
olyan légkört teremthessenek,
olyan közösséget alkothassanak,
amely elősegíti mindannyiunk harmonikus fejlődését, szocializációját.
A kommunikációhiány, a nemtörődömség ebben a mai társadalomban
mély űrt kelt, de nem áthidalhatatlan szakadék az, csak egy karnyújtás kell. A SULI.SK azért jött létre,
hogy ezt a lehetőséget megadja, sőt
lehetőséget adjon más információk
publikálására, terjesztésére és fogadására.
■ Segítsük egymás munkáját és
ösztönözzük gyermekeinket!
■ Nyissuk ki iskoláink kapuit, ami-

si és viselkedészavar. Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati tanácsokat is kaptak a pedagógusok. A délután a konfliktuskezeléssel és a
stresszoldással folytatódott, technikákat sajátíthattak el a résztvevők.
Másodízben került sor arra a
kétnapos találkozóra, melyen az
Érsekújvári járás 22 igazgatója, illetve helyettese jelent meg. A helyszínt (a tavalyi Nagymegyer után)
ezúttal Ipolyszakállos, a Méhecske
panzió volt. A rendezvény fő irányvonala az új iskolatörvény volt,
melynek elfogadása után néhány
órával érkezett közénk Szigeti
László, parlamenti képviselő.
Elsőkézből juthattak az intézményvezetők friss információkhoz. Takács Erika, a Szenci Magyar Alapiskola igazgatóhelyettese tapasztalatait osztotta meg velünk az iskolai pedagógiai program készítéséről, Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója pedig a
program törvényi hátteréről beszélt. Stredl Teréz, a Selye János
Egyetem tanszékvezetője arra mutatott rá, miért fontos az iskolavezetőknek a napi konfliktushelyzetek hatékony megoldása. A sikeres
iskolavezetés elengedhetetlen feltétele az alapos belső ellenőrzési és
értékelési rendszer kiépítése és
megalkotása. Ebben nyújtott szakmai segítséget Balogh Edit tanfelügyelő.

Pillanatképek a sikeres rendezvényről
lyen tágra csak engedi ez a mai modernizáció!
■ Tartsunk lépést és használjunk ki
minden lehetőséget annak érdekében, hogy ne falakat, hanem hidakat építsünk egymás közé!
■ Legyen híd ez a rendszer, amely
anyanyelvünkön mutat be minket
egymásnak!
■ Legyen híd iskola és iskola között, szülő és intézmény között!

A SULI.SK iskolai hírportál fejlesztői csapata nevében kívánom,
hogy összefogásunk megszülethessen!”
A szakmai napok következő két
vendégelőadója Bereznai Malvin és
Németh Margit pszichológusok voltak. Mindkét téma igencsak népszerűnek bizonyult. A ma iskolájában
egyre gyakoribb probléma a tanulá-

Az előadások utáni hosszú szakmai vita azt mutatta, szükségesek
ezek a találkozók. Egymás gondjainak, sikereinek megismerése nagyban hozzásegít bennünket a hazai
magyar alapiskolák közti szoros kapocs mélyítésére. Köszönet az
SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmányának, a Comenius Pedagógiai Intézetnek az anyagi, illetve
szakmai támogatásért. Bízom benne, hogy jövőre újra találkozunk,
soraink pedig további érdeklődőkkel bővülnek.
Novák Monika,
Czuczor Gergely Alapiskola,
Érsekújvár
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Csillagoknak teremtője…
Regionális népdalverseny Felsőszeliben harmadszor
„Csillagoknak teremtője,
Vigyázz minden emberekre.
Árvákra és özvegyekre,
Éjjel bolygó legényekre.”
Miért éppen erre a dalra esett a
választás, amikor először meghirdettük Felsőszeliben a regionális
népdalversenyt? Talán azért, mert
2005-ben éppen 100 éve járt ezen a
vidéken Kodály Zoltán, hogy öszszegyűjtse azokat a dallamokat, melyek még a nép ajkán éltek. A
Mátyusföldön járva kutatta fel a nótafákat. Felsőszeli, Nádszeg, Királyrév, Zsigárd… Ez utóbbi faluban hallotta először, s énekeltette fel fonográfjára a Csillagoknak teremtője
kezdetű népdalt. Innen a kötődés a
dalhoz, mely mint egy fohász száll
fel a teremtőhöz. S nekünk miért
kell fohászkodnunk? Elsősorban
azért, hogy az emberekből ne veszszen ki a jóérzés, az öröm, a lelkesedés, a szép iránti érzék. Fontos,
hogy ne felejtsük el elődeink örökségét, az édes anyanyelvet, s vele
együtt a zenei anyanyelvünket.
Mikor az első év sikerén felbuzdulva másodszor is megszerveztük
a felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
a regionális népdalversenyt, még
nem gondoltunk folytatásra.
Az I. kategóriában is népviseletben vagy ahhoz hasonló népies ruhában jelentek meg az énekesek. A
zsűri ebben a kategóriában is adott
ki díjat a viseletért.
A megnyitóban két nyolcadikos
lány furulyázott, majd Pónya Zsuzsanna igazgatónő üdvözölte a vendégeket. Örömmel nyugtázta, hogy
a 14 közeli és távolabbi iskolák énekelni szerető fiataljai és felkészítői
ilyen szép számban (51) jelentek
meg. Hangsúlyozta, hogy a dal végigkíséri életünket a születéstől a
búcsúztatóig. Fontos, hogy a gyerek
az iskolában is kapjon indíttatást a
szép és helyes éneklés megszeretéséhez. Nagy a pedagógus felelőssége, hogy felfigyeljen a jó hangú, jó
fülű gyerekre, s született tehetségét

szorgos munkával irányítsa, fejleszsze. Ennek a népdalversenynek
nem titkolt szándéka, hogy lehetőséget kapjanak a gyerekek a megmérettetésre, a bemutatkozásra, s
önbizalmat adjon felkészítőnek, tanítványnak egyaránt.
A címadó dal közös eléneklése és
a szervezési kérdések tisztázása
után elkezdődött a verseny. Először
a legkisebbek mutatkoztak be.
Öröm volt hallgatni a 19 versenyző
kedves előadását. Főleg gyermekjátékdalok hangzottak fel. Ág Tibor

ri. A legkevesebben a nagyok közül
jöttek el (14). A zsűri legnagyobb
örömére fiúk is bekerültek a díjazottak közé.
A Csillagoknak teremtője… regionális népdalverseny III. évfolyamában a zsűri döntése alapján a következő tanulók kaptak díjat:
I. kategória
1. Pasztorek Cynthia Éva
2. Kiss Flóra
3. Bohos Barbara
3. Molnár Rita
II. kategória
1. Takács Orsolya

Egy ifjú nótafa
még további dalok eléneklésére bíztatta a gyerekeket. Előfordult, hogy
eddig még nem ismert dallamot
énekeltek. Az ógyallaiak elárulták,
hogy előzőleg gyűjteni jártak az idősebb rokonokhoz, s azokból a dalokból válogatták össze a csokrokat.
Ilyen vallomások hallatára az ember
lelke megremeg, hogy akadnak még
olyanok, akiknek fontos a „csak
tiszta forrásból” alapelv.
A II. kategóriában is nagyon
ügyes, jó hangú versenyzők mutatkoztak be. A dalok válogatása és
előadása is magas színvonalú volt,
itt 18 gyereket hallgatott meg a zsű-

Szépen szólt a dal
2. Kozma Ferenc
2. Móricz Lea Virág
3. Markuss Gabriella
III. kategória
1. Keve Ádám
2. Belán Dóra
2. Deák Zoltán
3. Dancsa Réka
3. Pikáli Bettina
A viseletért különdíjat kaptak:
Szarka Lea Csilla

Móricz Lea Virág
Renczés Dóra
A díjkiosztás előtt, míg a zsűri tanácskozott, a Széchenyi Alapiskola
Csalogány gyermekkara mutatkozott be a jelenlevőknek. Végül közös énekléssel fejeződött be a műsor.
Az értékelésben Écsi Gyöngyi, a
zsűri elnöke megköszönte a csodálatos élményt, a szép dalválasztást,
a kellemes hangulatot. Minden
résztvevőnek és felkészítőnek átadta a díszes emléklapot. Megjegyezte, hogy több esetben ketten kaptak
ugyanolyan díjat, mert nem lehetett
dönteni, olyan szépen énekeltek.
Vagyis mindketten megérdemelték
a helyezést. Ezután kiosztották az
okleveleket és az ajándékkönyveket. A szervezőknek, Mészáros
Magdolnának, Nagy Flóriánnak és
Szabados Katalinnak messzemenően segített az iskola igazgatósága,
Pónya Zsuzsanna és Morovics Ibolya, valamint a tantestület többi tagja. Köszönet illeti rajtuk kívül Horváth Juditot, aki az emléklapok
megtervezésében jeleskedett, továbbá a Szülői Tanács vezetőségét. A
rendezvény anyagi hátterét a Szülőföld Alap, a Csemadok helyi szervezete és az SZMPSZ GalántaVágsellyei TV biztosította.
Ág Tibor értékelésében hangsúlyozta, hogy ez a fajta szervezkedés,
mely alulról jön a pedagógusok
kezdeményezésére, példaértékű lehet. Hiszen nem felsőbb utasításra
cselekedtek így, hanem, a népdal
szeretete, a hagyományok tisztelete
késztette őket ilyen nagyszerű ötlet
megvalósítására.
„Missziójukat, mely a magyar zenei anyanyelv megszerettetésére, elterjedésére irányul, mindnyájunk
örömére magas fokon teljesítették”
– fejezte be hozzászólását Ág Tibor
karnagy, népdalgyűjtő.
Gratulálunk a résztvevőknek, köszönjük a támogatás bármilyen formáját!
Mészáros Magdolna
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Mátyás király Felvidéken
A reneszánsz év szellemében április végén Mátyás király újra ellátogatott Komáromba, az Eötvös Utcai
Alapiskolába. Méltó királyunk szellemiségét 7 alapiskola diákjai próbálták megszemélyesíteni, úgyis
mondhatnánk, hogy nemzetközi
részvétellel. A vetélkedőn a hazai
alapiskolák tanulói mellett a délkomáromi, ill. a balatonfüredi alapiskola tanulói is képviseltették magukat. Az egész rendezvény megálmodója Jenei Gabriella, a komáromi Szinnyei József Könyvtár könyvtárosa, valamint társrendezője, az
Eötvös Utcai Alapiskola volt.
Egy-egy csapat tagjait az iskolák
egy-egy diákja képviselte, így az
egymás közti rivalizálással szemben
eleve a diákok közti baráti kapcsolatok kialakítása volt a fő cél. A csapatszellem hamar kialakult az egyes
csoportoknál függetlenül attól,
hogy ki melyik iskola diákja volt.
Az 5 fordulós vetélkedő, melynek
moderátora Szobi Gabriella könyvtáros volt, alaposan próbára tette a
csapatok tudását, hiszen az egyes
korabeli tárgyak alapján azonosítani kellett Mátyás király egy-egy meséjét. Sokszor egy-egy „kakukkfióka” próbálta megtéveszteni a nebulókat – sikertelenül, hisz hamar kiderült a turpisság.

A vetélkedő tanulók

A felismerésre váró tárgyak
A zsűri szaktudását is alaposan
próbára tette az egyes feladatok elbírálása. Az igazságos Mátyás szellemiségében olykor nagyon nehéz
volt eldönteni az igazságot. Talán az
egész vetélkedő legnagyobb erénye,
hogy mindenki nyert, függetlenül
attól, hogy az asztal melyik oldalán
ült, legyen az diák vagy tanár.
Külön köszönet illeti a balatonfürediek történelmi tánccsoportját,
akik korhű öltözékben próbálták
elővarázsolni Mátyás korát.
Kovács Tünde

A balatonfürediek tánca
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Jókai és kora
irodalmi-műveltségi vetélkedő
Negyedik alkalommal rendezte
meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a komáromi Jókai Mór MTNY Alapiskola a Jókai és kora elnevezésű irodalmi-műveltségi vetélkedő országos döntőjét, 2008. május 22én az íróról elnevezett komáromi intézményben.
Néhány évvel ezelőtt amikor az
iskola felvette a város nagy szülöttének a nevét, az iskola vezetése és az
SZMPSZ komáromi tisztségviselői
úgy döntöttek, hogy útjára indítják
ezt a megmérettetést, amelynek elsősorban az a célja, hogy továbbvigyük Jókai szellemiségét, hangsúlyozta Vörös Mária, az iskola igazgatója. A rendezvény szervezői fontosnak tartják a Felvidék irodalmi hagyományainak ápolását, Jókai életművének újrafelfedezését a diákokkal, az olvasás megszerettetését,
rendszeres olvasóvá nevelést.
Az idei döntőn hat háromfős csapat mérte össze tudását.

A végén mindenki győzőtt, versenyzők és szervezők egyaránt
A vetélkedő feladatai minden évben más-más Jókai-műre épülnek.
Idén A mi lengyelünk című regényből, valamint Lengyel Dénes: ĺgy élt
Jókai című életrajzi művéből kellett
felkészülniük a diákoknak.
A részletekbe menő kérdésekre
és feladatokra csak azok tudhatták
a helyes választ, akik legalább egyszer nagy odafigyeléssel elolvasták
a regényt és az ajánlott irodalmat.

A zsűri elnöke a díjátadás előtt
kiemelte, hogy minden résztvevő
tanuló nyertesnek érezheti magát,
hiszen értékes olvasmányokkal gazdagodott.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége jóvoltából minden
résztvevő emléklapot és könyvjutalmat, a felkészítő pedagógusok szintén könyvjutalmat vehettek át Jókai
Tibortól, az SZMPSZ komáromi

Központi Iroda vezetőjétől. Az idén
legjobbnak a felsőszeli MTNY Alapiskola csapata bizonyult, a második
helyen a komáromi Munka Utcai
MTNY Alapiskola diákjai végeztek
és a harmadik helyet a Párkányi
Gimnázium tanulói nyerték el.
A díjátadás után a résztvevők
megkoszorúzták Jókai Mór domborművét az iskola előcsarnokában.
/kisséva/

Könyvtár és iskola
A Zselízi Városi Könyvtár két
utóbbi rendezvénye kiemelten
érintette a pedagógusokat.
Április 23-án Hodossy Gyula, a
dunaszerdahelyi Lilium Aurum
Könyv- és Lapkiadó igazgatója volt
az Irodalmi Kávéház vendége. A
könyv világnapján Hodossy ünnepi
hangulatot teremtett. Eszmefuttatásával a könyv helyéről, szerepéről,
időszerűségéről napjainkban, a
technika világában, és a könyv szeretetére való nevelésről fejtette ki
gondolatait.
A májusi Irodalmi Kávéház vendége Liszka József néprajzkutató
volt. A kutatóval való beszélgetést
Bahorec Bernadett és Bukó Éva, az

alapiskola hatodik osztályos tanulóinak vetítettképes előadása előzte
meg. Az Alsó-Garam mente néprajzáról szóló előadás – a saját néprajzi terület meghatározásán túl – a
tanulók korosztályát is érintő témákat emelte ki: a játékokat, a
gyermekek családon belüli feladatait, a helyi népviseleteket és népszokásokat. A rövid vetítettképes
előadás után Liszka Józsefet pályájának kezdetéről, eddigi munkásságáról, a néprajzi kutatási módszereiről, Zselíz város néprajzi gyűjteményéről, illetve annak a nyilvánosság
számára való bemutatás lehetséges
módjairól és a szlovákiai magyar
néprajz szemléletváltásának szükségességéről kérdezték az érdeklő-

Balról jobbra: Nagy Csilla, Bukó Éva, Bahorec Bernadett, Liszka József.
dők. A rendezvényt Polka Pál alpolgármester is megtisztelte jelenlétével, és hozzászólásában hangsúlyozta Zselíz város népi hagyományai ismeretének, feltárásának fontosságát, mielőtt az a feledés homá-

lyába veszne. Az alapiskola és a
könyvtár közötti hasznos együttműködés Jana Beníková, a könyvtár igazgatónője szervezésének köszönhető.
NAGY Csilla
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Európai Unió gyerekszemmel
Május 9. az Európai Unió születésnapja. Robert Schumann, francia külügyminiszter 58 évvel ezelőtt éppen
ezen a napon fogalmazta
meg az Európai Unió eszméjét. 2004 óta ezen a napon
Szlovákia is ünnepel.
Nagyon fontos, hogy a felnövekvő generáció is minél több információhoz jusson az Unióról, de azt érthető formában könnyedén tudja elsajátítani. Ezért döntöttek úgy a
Tiszacsernyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola pedagógusai, hogy
megszervezik az „Ismerd meg az
Európai Uniót!” elnevezésű vetélkedőt, melyre a helyi diákok mellett a
nagytárkányi és bélyi alapiskola tanulói is meghívást kaptak.
A gyerekek izgalommal vegyített
kíváncsisággal várták a verseny
napját, május 7-ét.
A diákok két kategóriában versenyeztek. Mindkét kategóriában három-három évfolyam vegyes csapata indult. A kisebbek bebizonyították, hogy minden témában otthonosan mozognak. Ismerik az összes
tagállamot és fővárosukat, megfes-

Vajon megtaláltuk a helyes választ?

Mindent elmondunk, amit csak tudunk!
tik az országzászlókat, felismerik a
leghíresebb építményeket, az országok híres szülötteit, és magabiztosan vásárolnak és fizetnek az
eurobankjegyekkel és -érmékkel.
A 2. kategória csapatai számot
adtak nemcsak tudásukról, de kreativitásukról is. Feladatul kapták,
hogy a verseny napjára a tagorszá-

gok egyikét, szabadon választott
eszközökkel, közelebbről is bemutassák. Így utazhattak a jelenlévők a
görög kultúra és zene világába,
megismerték magyar őseink történelmét, és egy óriási pizza szeletein
az olasz kultúra és művészet elevenedett meg szemük előtt.
A verseny megnyitóján elhang-

zott, hogy e napnak mindannyian
csak győztesei lehetünk. Nos, ezt a
tényt az eredményhirdetés utáni fáradt, de lelkes arcok és az értékes
díjak is bizonyították.
Végül adós maradtam a győztes
csapat nevével. Nagyon szoros és izgalmas verseny után mindkét kategória első helyezettje a Nagytárkányi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola csapata lett.
Diák és pedagógus egyaránt sok
új élménnyel és tapasztalattal gazdagodott ezen a délutánon.
Minden tanuló értékes gyermekatlasszal lett gazdagabb,mely bemutatja játékosan az Unió tagállamait és nevezetességeit. Ezenkívül
minden csapat kapott DVD-t,
amely értékes prezentációt tartalmazott az EU-ról, melyet az oktatásban jól fel tudnak majd használni. A versenyzést bőséges uzsonnával zártuk. A versenyt anyagilag a
Szülőföld alap által és az SZMPSZ
által meghirdetett pályázat megnyerésével tudtuk biztosítani. Köszönetünket fejezzük ki ezúton is.
A versenyt az STV-2 is rögzítette és
a regionális magazinban megtekinthető volt 2008.05.14-én.
Mgr. Kondás Edit
versenyszervező

Pedagógusfórum – Iskoláink életéből
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A Föld Napja a Tiszacsernyői
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában
Az első Föld Napján, Denis
Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én 25
millió amerikai emelte fel szavát a
természetért. Ez az esemény fontos
változásokat hozott. Denis Hayes és
barátai, az ökológiai válság jeleit, a
bioszféra pusztulását, az ipari
szennyezést, az őserdők irtását, a sivatagok terjeszkedését, az üvegházhatást, az ózonlyukakat, a veszélyes
hulladékokat, a túlnépesedést, a savas esőt, az óceánok szennyezettségét látva új környezetvédő szervezetek kialakulását kezdeményezték.
Szigorú törvények születtek a levegő és a vizek védelmére is.
Felhívták az emberek figyelmét
arra, hogy sokféle akcióval ünnepel-

jék április 22-én a Föld napját a világ minden országában. Városok,
falvak, iskolák, környezetvédő szervezetek mind-mind saját szervezésű programmal, a legkülönfélébb
módon tették emlékezetessé és világméretűvé ezt a napot.
„Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot?“ — Így
hangzik a Föld Napja mozgalom
egyik jelmondata. Ennek jegyében
a mi iskolánk is – első alkalommal –
csatlakozott ezen a napon Denis
Hayes csapatához.
Osztályok közötti vetélkedőt
szerveztünk, amelynek az volt a lényege, hogy a gyerekek és pedagógusok hulladékokból készítsenek
ötletes, színes és érdekes munká-

kat. Hosszas készülődés előzte meg
április 22-ét. A gyerekek minden
mozdítható hulladékanyagot összegyűjtöttek. Beszervezték a szülőket,
nagyszülőket, szomszédokat, barátokat, ismerősöket. Mindenkinek
volt valamilyen használható ötlete.
Már csak a kivitelezés volt hátra. Ez
igényelte a legtöbb munkát, kitartást és fáradságot. Azok a gyerekek
is bekapcsolódtak a munkákba,
akik egyébként nem igazán voltak
aktívak ilyen téren. Minden osztály
titkolózott, senki sem akarta a másiknak elárulni az ötleteit. Végül elérkezett a nagy nap. A kész munkákat egy pártatlan pedagógusokból
álló háromtagú zsűri bírálta el. A
döntés olyan nehéz volt, hogy a zsű-

ri úgy döntött, nem állít fel sorrendet. Minden osztály diákjának emléklapokat osztottak ki.
A délután folyamán a gyerekek
az iskola környékének takarítására
fordítottak figyelmet. Összeszedték
a szemetet, majd az alsó tagozatos
tanulók a témával kapcsolatban rajzokat készítettek. Ez alatt az idő
alatt a felső tagozat tanulói fákat és
virágokat ültettek. Ennek a napnak
talán ez volt a legnagyobb maradandó élménye.
Szeretnénk továbbra is megőrizni
ennek a napnak az emlékét, és az
elkövetkezendő időkben nemcsak a
Föld Napján fogunk vigyázni környezetünk tisztaságára.
Fedor Denisza

Tanuszodát avattunk fel
A Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában 2008. május 23-án
tanmedencét avattunk. Köszönetet
kell mondanunk a Szülőföld Alapnak, amely 5 300 000 forinttal, a
U.S. Steel Košice cégnek, amely 200
ezer koronával támogatta az építkezést. Sok mindenben segített Buzita
Község Önkormányzata, valamint
magánszemélyek is, akik bíztak a
munkálatok sikerében.
Örömünket a hetedikes és nyolcadikos osztályos diákjaink írásaiból összegyűjtött köszöntő fejezi ki
a legjobban, amely a megnyitón
hangzott el:

Tisztelt vendégek, kedves tanárok, engedjék meg, hogy tanulótársaim nevében néhány gondolatban
kifejezzem, milyen örömmel fogadjuk, hogy elkészült, és végre megnyílik iskolánk tanuszodája. A
munkálatok a szemünk láttára történtek, s így napról napra nyomon
követhettük a változásokat. A pár
éve még fűtőházként szolgáló épület helyén most egy csodaszép, korszerű, a mi igényeinkre épült tanuszoda áll.
Minden tanuló nevében mondhatom, hogy nagy előny ez számunkra a többi iskola tanulóival

szemben, hiszen a széles környéken csak a mi iskolánk büszkélkedhet ezzel a szolgáltatással. Szeretek úszni, ezért gyakran látogatom
a környék uszodáit, de azokhoz el
is kell jutnom. Mostantól viszont
elég csak legyalogolnom az iskolába, bebújnom a fürdőruhámba, és
már csobbanhatok is. A nyarat is
jobban várom az idén, hiszen ha
kedvünk tartja, bármikor lejöhetünk és megmártózhatunk a medence hűs vizében.
Biztos vagyok benne, hogy ha egy
idegen tér be az iskolánkba, s megkérdezi, hogy mi ez az épület, a vá-

lasz hallatán nagyon fog csodálkozni. Nem mindennapi jelenség
ugyanis, hogy egy ilyen kis iskolának tanuszodája van.
Iskolatársaim nevében mondhatom, hogy mindannyiunk nagy álma vált valóra a mai nappal. Elismerés és köszönet illet mindenkit,
aki akár az ötletadásban, akár kétkezi munkájával, akár anyagi ill.
erkölcsi támogatásával hozzájárult
a terv kivitelezéséhez és megvalósításához.
Köszönjük.
Mohňanský Csilla, iskolaigazgató
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Legyen híd a Jó Szó és ne vesszen el
A Dobré slovo – Jó Szó elnevezésű szlovák nyelvű vers- és prózamondó versenynek immár hagyományai vannak a komáromi
Selye János Gimnáziumban.
A verseny kezdeményezője és főszervezője Csémy Marianna, az iskola tanára. Szavai szerint a verseny
elsődleges célja, hogy a felnövekvő
szlovákiai magyar, illetve magyarországi szlovák anyanyelvű fiatalok
körében fejlesszék a nyelvi és kommunikációs készséget közelebb
hozva a szlovák, illetve a világirodalmat és kultúrát.
A rendezvény 12 éves múltra tekint vissza. A mára már nemzetközivé vált és hagyományokkal rendelkező megmérettetés egy osztályon
belüli szavalóversennyel kezdődött
1996-ban. Az iskolai fordulót követően fokozatosan járási, majd kerületi szintűvé bővült a verseny. A
Nyitrai kerület öt járásában működnek magyar iskolák, így a Komáromi, a Nyitrai, a Lévai, Vágsellyei és
az Érsekújvári járás legjobbjai már
évek óta Komáromban mérik össze
tudásuk legjavát.
A szavalóversenybe az alapiskolák felső tagozatosai, valamint a
nyolcosztályos gimnáziumok alsó
évfolyamainak diákjai kapcsolódhatnak be. Az előadott versek és
prózai művek szlovák írók alkotásai, de a diákok gyakran a világirodalomból is választanak műveket.
A rendezvény akkor vált nemzetközivé, amikor a szervezők a
2001/2002-es tanévtől nemcsak a
szlovákiai magyar fiataloknak akartak szereplési lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan nemzetiségi iskolákat is Magyarországon,
ahol oktatják a szlovák nyelvet. Az
elmúlt 12 évben a magyarországi
szlovákok 11 iskolája képviseltette
magát Komáromban. A verseny bővítésének célja a kapcsolatteremtés
volt a magyarországi szlovákok és a
szlovákiai magyar diákok és pedagógusok között, egymás kultúrájának
megismerése, egymás elfogadása.
A nemzetközivé bővülő eseményt az elmúlt években több ne-

ves személy is támogatta. A fővédnökséget vállalók között voltak: Szigeti László, Csáky Pál, Dávid Ibolya,
Sólyom László, Ivan Gašparovič.
A kerületi megmérettetésnek ebben az évben is gimnáziumunk
adott otthont, ahol a Nyitrai kerület
legjobbjai vehettek részt. A
2001/2002-es tanévtől nemzetközi
részvétellel zajlik a rendezvény,
ahová az idén négy külföldi intézményből jöttek el szerepelni vágyó
diákok és kísérő pedagógusok, akik
már a versenyt megelőző napon
megérkeztek városunkba. A közöPavol Paška beszédet mond az ünnepélyes megnyitón
vők megtekintették az elmúlt évek
eseményeit összefoglaló bemutatót
a főszervező előadásában.
A többórás megmérettetés után
megszülettek az eredmények. Iskolánk tanulója, Szabó Anasztázia különdíjat kapott.

Csémy Marianna főszervező az ünnepélyes megnyitó díszvendégeivel (balról:
Andruskó Imre, Bastrnák Tibor, Pavol Paška, Milan Belica, Kishegyi Viktória,
Helena Psotová és Soňa Šestáková)
(Fotó: Holczhei Árpád)
sen elfogyasztott vacsora után rövid
városnézés következett. Ismerősként köszöntöttük a pitvarosi, nagycserkeszi és a nyíregyházi diákokat
és pedagógusokat, és a Romániából
első ízben hozzánk érkező nagylaki
versenyzőket.
A kerületi megmérettetésre április 29-én került sor. A rövid kultúrműsorban iskolánk tanulói - Nagy
Ágnes, Szabó Donáta, Szabó
Anasztázia és Tücsök Nikolett - jeleskedtek,
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy ebben az évben a verseny felett fővédnökséget vállalt
Pavol Paška, a szlovák parlament elnöke, aki személyes jelenlétével is
megtisztelte a rendezvényt, és Szili
Katalin. a magyar országgyűlés elnöke, aki levélben üdvözölte a verseny 12. évfolyamát.
Az ünnepi megnyitón részt vettek továbbá Bastrnák Tibor, Komárom polgármestere, Milan Belica, a

nyitrai megye elnöke, Helena
Psotová, a Nyitrai Megyei Hivatal
oktatási szakosztályának vezetője,
Kishegyi Viktória, Szili Katalin főtanácsadója, és Soňa Šestáková, a
Nyitrai Kerületi Iskolaügyi Hivatal
irodavezetője.
Csémy Marianna tanárnő megnyitója után Andruskó Imre, iskolánk igazgatója sok szeretettel üdvözölte a kedves vendégeket, és a verseny minden résztvevőjét.
Pavol Paška, a szlovák parlament
elnöke felszólalásában nagyra értékelte és támogatásáról biztosította a
rendezvényt, elismerésben és értékes könyvjutalomban részesítette a
verseny ötletgazdáját, főszervezőjét,
Csémy Mariannát és egy emléklapot adott át neki. Köszönetét fejezte
ki, hogy a szlovákiai magyarok mellett a külföldi nemzetiségi iskolák
rendezvényévé is vált ez a vers- és
prózamondó verseny.
A versenyt megelőzően a jelenlé-

A verseny végeredménye:
1. kategória: 1. Varga Silvia, Érsekújvár, 2. Darázs Eszter, Ógyalla,
3. Renczés Viktória, Deáki
2. kategória: 1. Cseri Máté, Nagysalló, 2. Markuss Gabriella, Ógyalla,
3. Lauro Angelika, Pográny, és
Csámpai Péter, Gímes
3. kategória: 1. Źiačková Noémi,
Zsigárd, 2. Belán Dóra, Ógyalla, 3.
Sztankó Bernadett, Udvard,
4. kategória: 1. Borovsky Viktória, Vágsellye, 2. Magyar Marian,
Nagycétény, 3. Bencz Gabriella, Gímes
Külföldi résztvevők:
1. Kovácsová Andrea, Nagylak és
Patrik Fabri, Nagylak
2. Schmilig Dóra, Nyíregyháza és
Balogh Klára, Nagycserkesz
3. Mészáros Boróka, Pitvaros és
Hecklová Kristína, Nagylak
A nyertesek oklevélben és értékes könyvjutalomban részesültek.
Szeretettel gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak.
Csémy Marianna
a Selye János Gimnázium tanára
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Szabó Gyula rajz- és
művészettörténeti verseny
A Katedra Alapítvány és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége főszervezésében, illetve a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma, a
dunaszerdahelyi Kodály Zoltán AI,
a dunaszerdahelyi Szabó Gyula AI
és a dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria társszervezésében –
Szabó Kinga védnökségével – ebben az évben indult először a Szabó
Gyula rajz- és művészettörténeti
verseny , amelybe 16 iskola mintegy
150 felső tagozatos diákja kapcsolódott be.
A versenybe benevező diákok
négy hónapon keresztül a tesztkérdések segítségével betekintést nyerhettek az ősember mindennapjaiba,
megismerkedhettek az egyiptomi, a
görög és a Római Birodalom művészetével, sok érdekességet tudhattak meg az említett korok kultúrájáról, és valószínűleg sok hasznos oldalt böngésztek végig az Interneten
választ keresve a kérdésekre. Így aztán alaposan megismerték a művészettörténetnek ezt a fejezetét.
Mindez azonban nem volt elegendő, hiszen, ahogy a verseny elnevezése is utal rá, az elméleti kérdéseket gyakorlati feladatok követték. Minden fordulóban igényes feladatok vártak az egyes évfolyamok
versenyzőire. A feladatok változatosak voltak, minden évfolyamnak az
adott korszakhoz kapcsolódó feladatot kellett megoldania. Kitűnő
alkotások, csodálatos szobrok, illusztrációk készültek, amelyek
mind-mind arról tanúskodnak,
hogy felkészült, tehetséges, önmagukkal szemben igényes diákok tanulnak iskoláinkban.

A legjobban azok a művek sikerültek, ahol a gyerekek kreativitására volt igazán nagy szükség. Jobbnál
jobb könyvek „íródtak“ az őskorról,
különleges naptárak készültek a római istenekről, nem is beszélve a
„rajzos“ térképekről, amelyek a Római Birodalmat mutatták be.

Az országos versenyre 2008. május 23-án került sor Dunaszerdahelyen, a Kortárs Magyar Galériában, amelyre 50 tanuló kapott meghívót a következő iskolákból:
■ Kodály Zoltán AI,
Dunaszerdahely
■ ll. Rákóczi Ferenc AI, Gúta
■ Amadé László AI, Bős
■ Ifjúság utcai AI, Fülek
■ Bartók Béla AI, Nagymegyer
■ Czuczor Gergely AI, Érsekújvár
■ Pázmány Péter AI, Vágsellye
■ MTNYAI, Zselíz
■ Nagyboldogasszony MTNY Gimnázium, Gúta
■ Szombathy Viktor AI ,Feled
■ Erdélyi János AI, Nagykapos

Nehéz dolga volt a zsűrinek,
amelynek tagjai Lipcsey György,
Munkácsy-díjas szobrászművész,
Mgr. Krascsenits Dániel, rajztanár
és Kovács Éva festőnő volt. A beérkezett munkákat nagyon szigorúan
bírálták, a diákok 1-től 10 pontot
kaphattak az egyes munkákra.
Miután a négy forduló tesztkérdéseiben szerzett pontokhoz hozzáadódott a gyakorlati feladatok pontszáma, megszületett a végeredmény. A délelőtt folyamán a gyerekek tesztet oldottak meg az említett
témakörből, majd következett az alkotás! Miközben a zsűri eldöntötte
a végső sorrendet, a rendezvény
résztvevői a kiválasztott munkákból délután kiállítást nézhették
meg. Az értékeléskor Szabó Kinga
művészettörténész, Pék László, az
SZMPSZ elnöke, Hodossy Gyula, a
Katedra Alapítvány igazgatója,
Csölle Terézia iskolaigazgató és Fekete Anikó igazgatóhelyettes adtak
át különdíjakat.
A szponzoroknak köszönhetően
valamennyi diák értékes díjakkal
térhetett haza. Bízom benne, hogy
sokukkal még találkozunk a jövőben, és remélem új neveket is megismerhetünk majd az elkövetkező
versenyeken.
Mgr. Fodor Mária
versenyszervező

12

Pedagógusfórum – Konferencia

A tehetségsegítés programjai*
Magyarországon a tehetség gondozásának ezeréves hagyományai vannak. Szent István király elképesztően kivételes, Isten áldotta tehetséggel navigálta be a törzsi Magyarországot Európa államai közé. Megállapíthatjuk: Géza és Sarolt udvarában helyén volt a tehetséggondozás.
Hunyadi János fiai is olyan környezetben nőttek fel, amely kedvezett a
tehetség kifejlődésének. Mátyás,
később, ezt az egész királyi udvarra
terjesztette ki. Az eötvösi, a klebelsbergi tehetségprogramok, a Fasori
Gimnázium mind-mind olyan örökséget hagyott ránk, amelyet folytatni kell. A hagyományok ápolása, az
értékek mentése különösen fontos
egy olyan korban, amikor az értékvesztettség, az anómia (Kopp Mária
professzortársam vizsgálatai szerint) a társadalom 71%-ára terjedt
ki. A tehetségek segítése értékadó,
értékőrző, értékmentő folyamat.
Festhetnék itt egy nagyon szomorú képet is. Az értékválság mellett
beszélhetnék elvesző tehetségekről,
derékba tört pályákról, fulladozó
pedagógusokról, elpocsékolt jószándékról, nyomorról és boldogtalanságról. Nem teszem. Nem azért,
mintha félnék az ünneprontástól. A
félelem nincs benne a szótáromban.
„Péter! Az egész életemet megváltoztatta az a pillanat, amikor találkoztam veletek.” Az ilyen és hasonló levelek erőt adnak a túlterhelt tehetséggondozónak, példát mutat-

Csermely Péter

nak, és a sikeres példa erejével
csökkentik a boldogtalanságot is.
Jó hírem van. Folytatjuk a hagyományokat. A tehetségsegítésnek
van nemzeti programja. A tehetségsegítés nemzeti programja furcsa
program. Ezt a programot azok készítették – akik végre is fogják hajtani. Ez a program abból indul ki,
hogy a tehetség ezerféle, és nem
konkrét tevékenységet ír elő, hanem kereteket ad. A tehetségsegítésben hosszú tapasztalattal bíró
hazai és határon túli szervezetek két
éves munkájával több, mint tucatnyi olyan keretet, formát találtunk
ki, amelybe minden tehetségsegítő
kezdeményezés bekapcsolódhat,
ahol mindenki segítségre találhat.
Melyek azok a keretek, amelyeket a tehetségsegítés programja a tehetségsegítőknek felkínál? Az egymás segítésének, az együtt munkálkodásnak a keretei ezek:
■ Biztosítani fogjuk, hogy tudjanak
egymásról az országban működő tehetségsegítő szervezetek, a tehetségeket gondozó kiváló iskolák akkor

is, ha egy kicsi, eldugott faluban
vannak.
■ Felrajzoljuk az ország tehetségtérképét, és elérhetővé tesszük mindenkinek. Helybe hozzuk a lehetőségeket, a helyi jó szándékot egybefogó Tehetségpontok megalakítását
serkentjük minden régióban, minden kistérségben. Tehetségnapok
sokaságát fogjuk megrendezni,
hogy mindenki megismerhesse a
másikat, aki a tehetségekért tenni
akar, és a tehetségek is megismerhessék segítőiket.
■ Információkkal, lehetőségekkel
segítjük a tehetséggondozó, nagyszerű tanár egyéniségeket.
■ Beindítjuk a Tálentum/Tehetségbatka programot: a tehetségek segítésében végzett munkát és a kapott
tudás értékét elismerő virtuális
pénzt fogunk bevezetni, hogy tudatosítsuk a tudás értékét, és összetartsuk a tudástermelő közösségeket.
■ Segítjük a tehetséges fiatalok önszerveződését és tehetségük hasznosulását.
A tehetségsegítés nemzeti programja egy olyan, ezer forrásból

táplálkozó, önszervező, önfejlesztő program, amely nem most indult, hanem évtizedekkel ezelőtt.
Ennek a folyamatnak a felgyorsítására most esély kínálkozik. A tehetségsegítés programja nem
négy, nem hét, hanem húsz, negyven évre készül. Erre a programra
az életét teszi, tette az, aki belép,
hiszen a hatéves tehetséget nem
lehet cserbenhagyni 13 évesen,
mondván: „Bocs, öregem, a programnak itt vége van, menjél,
amerre látsz.” A tehetségeket tehetségesen kell tudni segíteni. És
önfeláldozóan is. Mi, akik évtizedek óta estéinken, hétvégéinken,
szabadidőnkben, életünk legnemesebb hobbijaként foglalkozunk
a tehetségekkel, nem luxusautót
akarunk venni a tehetségsegítésre
fordított összegekből. Ha pedig
véletlenül olyan keveredett volna
közénk, aki ezt nem így gondolja,
az most menjen el.
A tehetségsegítés programjának
keretei arra várnak, hogy megtöltsük őket. Gondolattal, szakértelemmel, segítő szándékkal, a tehetsé-

Pedagógusfórum – Köszöntő
gekben bízó szeretettel. Várjuk körünkbe azokat, akik tanárként évtizedek óta küzdenek a legkiválóbb
diákjaik boldogulásáért. Várjuk
azokat, akik mesterségük, művészetük kincseivel, sporteredményeikkel kápráztatják el az egész világot.
De ez a program kedves barátom,
Rólad is szól. Rólad, aki egy nevenincs lakótelepen tanítod a társaid a
gördeszkázás trükkjeire. Te éppen
olyan tehetséggondozó vagy, mint
én. A tehetségsegítés nemzeti programja a Te önbecsülésedről, a Te
méltóságodról szól.
Meggyőződésünk, hogy mindenki tehetséges lehet. A kérdés tehát
nem az, hogy hogyan válasszuk el a
búzát az ocsútól, és hogyan tudatosítsuk a hatévesek döntő többségében, hogy ők bizony reménytelenek,
nem tehetségesek, evolúciós selejtek, a társadalom hulladékai, akiket
az elitből mi, a tehetséggondozók
mindörökre kirekesztettünk. A kérdés az, hogy megtaláljuk mindenki
esetében, hogy ő, hogy pontosan ő
miben tehetséges. A kérdés a hit. Az
a hit, amelyik az előttem álló ember-

ben nem azt látja, aki ő maga, hanem azt, akivé ez az ember húsz év
múlva lesz, akivé ez az ember lehet,
ha minden segítséget, és minden bizalmat megkap ehhez. Ezt a segítséget, és ezt a bizalmat akarja terjeszteni a tehetségsegítés nemzeti programja mind az országban, mind a
határon túli magyarság köreiben.
Mi, akik e program szervezésére
tettük az elkövetkezendő éveinket,
várjuk az ötleteket, az igényeket,
hogy közösen tudjuk meghatározni
a fejlesztés hangsúlyos elemeit. A
mai konferencia, amely egy hoszszabb konferencia sorozat nyitó
rendezvénye, igen jó alkalmat ad a
sokoldalú eszmecserére. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon sok alkotó gondolatot, bizalmat, megértést és erőt. Köszönöm megtisztelő
figyelmüket.
Csermely Péter
a Nemzeti Tehetségsegítő
Tanács elnöke
* Elhangzott a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciáján
(2008. február 22.)

A kérdés az, hogy megtaláljuk mindenki esetében, hogy ő, hogy pontosan ő miben tehetséges. A kérdés a hit. Az a hit, amelyik az előttem álló emberben nem
azt látja, aki ő maga, hanem azt, akivé ez az ember húsz év múlva lesz, akivé
ez az ember lehet, ha minden segítséget, és minden bizalmat megkap ehhez.
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Gáspár Tibor
tanár úr köszöntése
80. születésnapja alkalmából
egykori diákjai és kollégái mellett az MKP több tisztségviselője is személyesen köszöntötte
Gáspár Tibor nyugalmazott
gimnáziumi tanárt 2008. április 29-én a komáromi Tiszti pavilon dísztermében.
A meghitt hangulatú rendezvényen az ünnepeltet Bastrnák Tibor
komáromi polgármester, Csáky
Pál, az MKP elnöke, Szigeti László
volt oktatási miniszter, Bastrnák
Ferenc, a komáromi öregdiákok
egyesületének elnöke és Andruskó
Imre, a Selye János Gimnázium
igazgatója méltatták.
Gáspár Tibor 1928-ban született,
eredetileg orvosnak készült, de végül magyar-történelem szakos diplomát szerzett a pozsonyi Comenius
Egyetemen. A pedagógusi pályára
1955-ben lépett és 46 évig állt a katedrán – mindvégig a komáromi
gimnáziumban. Ezalatt körülbelül
5000 diákot tanított. 1960-ban újraindította és sok éven át vezette a komáromi gimnázium irodalmi színpadát. Ez idő alatt 62 irodalmi öszszeállítást, lírai oratóriumot és diákjátékot rendezett, diákjai az országos vers- és prózamondó versenyeken összesen 64 első, második vagy
harmadik díjat nyertek. Keze alatt
indult például Kaszás Attila, Galán
Géza, Stubendek Katalin és Rancsó
Dezső pályafutása is. De nemcsak a
tehetséges színészpalántákat felügyelte nagy szeretettel, hanem
minden diákjára nagy figyelemmel
tekintett. Erről tanúskodik az a
tény, hogy az eltelt évek alatt az irodalmi színpad próbáit 1500 diák látogatta – nagy hangsúlyt fektetett a
csapatépítésre.
1968-ban egy ideig a Szlovák
Kulturális Minisztériumban dolgozott, ahol a nemzetiségi osztály
szervezése és vezetése volt a feladata. Már ekkor megfogalmazódott benne nagy álma, a kulturális

Az emberség és tisztesség megtestesítője
autonómia kivívásának gondolata. Nem csoda, ha 1989-ben is az
akkori események egyik mozgatórugója volt, később pedig tevékenyen hozzájárult a Selye János
Egyetem megalakításának előkészületeihez is.
A tanár úr életművének minőségét nemcsak a köszöntésekor elhangzott szavak, hanem a Nagy
Szent Gorazd Díj, a Pro Probitate
Díj, a Czabán Samu Díj és a Pro
Urbe díj is bizonyítják - minden jelentős szlovákiai magyar díjat megkapott. Egyik volt diákja találó jellemzése szerint soha nem számonkért, hanem mindig adott: emberséget, magyarságunk megélését, tisztességet. Bátran hirdette, hogy nem
vagyunk másodrangú állampolgárok, hogy az itt élő magyarságban
van akarat, tehetség, szorgalom, és
hogy múltunk nem fásulttá, hanem
lelkiekben gazdaggá tett bennünket. Mindig arra tanított, hogy kötelesek vagyunk nyelvünket, kultúránkat továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak.
Reméljük, hogy még sokáig él
köztünk az eddigiekhez hasonló
szellemi frissességgel és optimizmussal. Életútja, szakmai tudása és
emberi tartása mindannyiunk számára méltó példaképet jelent.
Mgr. Andruskó Imre
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A humánerőforrás-fejlesztés a magyar
nyelvű felsőoktatás alapfeltétele
letükön magas színvonalú kutatómunkát végeznek. Ennek köszönhetően például a júniusban megrendezésre kerülő Finnugor világkongresszuson Karunkról Kozmács István, Polgár Anikó és Vančo Ildikó is
részt vesznek. Mindenképpen meg
kell még említeni, hogy László Béla
volt dékán úr megkapta az MTA
Arany János emlékérmét, illetve
Miloš Zelenka tanár úr tagja az
irodalomtelmélet és nemzeti irodalmak elmélete tudományterületen a
tudományok doktora címet odaítélő
országos bizottságnak.

Komzsik Attila, a Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karának újonnan
kinevezett dékánja az SZMPSZ
rimaszombati közgyűlésén mutatkozott be a megjelent vendégeknek és küldöttségi tagoknak.
Ennek apropóján kértem fel őt
egy rövid, tájékoztató jellegű beszélgetésre. Most lapunkban ezt
adjuk közre.
Megkérem, röviden mutatkozzon
be a Pedagógusfórum olvasóinak!
34 éves vagyok, nős és egy ötéves
kisfiú boldog édesapja. Alapiskolába Szőgyénbe jártam, onnan a Komáromi Gépipari Szakközépiskolába kerültem. A középiskola befejezése óta pedig időm jelentős részét
Nyitrán töltöttem, először a Konstantin Filozófus Egyetem Természettudományi Kara matematika-fizika tanár szakos hallgatójaként,
majd az egyetem befejezése után
mint adjunktus folytattam pályafutásom. Itt szereztem kisdoktori címet matematika szakon, majd a
PhD. fokozatom is matematika
módszertanból.
Minek tudható be az Ön sikere a
dékáni választásokon?
Úgy gondolom ebben a generációváltás utáni vágy is jelentős szerepet játszott.
Milyen programmal indult a választásokon?
Programom egyik sarkalatos
pontja, hogy a szűkebb és tágabb
környezetünket jobban megismertessük Karunkkal, az ott folyó
munkával és annak eredményeivel.
Másik fontos feladat a Kar humánerőforrás fejlesztése, szem előtt
tartva az intézmény alapító okiratában lefektetett feladatokat. Ezek a
következők:
■ a magyar nyelvű tanító- és tanárképzés biztosítása és szervezése az
egyetemen belül,

„Az infrastrukturális fejlesztések szintén részét képezték programomnak”
■ használható tudással rendelkező
szakemberek nevelése a vegyes lakta területek közigazgatása, kulturális intézményei, civil szervezetei
számára.
Úgy gondolom, hogy a piaci igényeket és a jelenlegi lehetőségeinket figyelembe véve jól megtervezett humánerőforrás-fejlesztés a
hosszú távon fenntartható magyar
nyelvű felsőoktatás alapfeltétele.
Szerintem a magyarországi támogatásoknak is erre kellene összpontosulnia, mivel ilyen célokra más forrásokból nem tudunk pályázni. Az
infrastrukturális fejlesztések szintén részét képezték programomnak. A Kar épületének rá- és hozzáépítése most már létkérdés, mivel a
jelenlegi tantermek kihasználtsága
kilencven százalék felett volt az előző tanév téli szemeszterében, a következő tanévben három új évfolyamunk lesz.
Ön szerint, mit kell folytatni és
min kell változtatni a Kar irányultságában?
Meg kell változtatni a képzési
profilunkban a hangsúlyokat. Ismerve a szlovákiai demográfiai mutatókat egyre inkább nyilvánvaló,
hogy a pedagógusképzésből nem
tartható fenn egyetlen felsőoktatási
intézmény vagy annak része sem.

Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk
a nem tanári programokra. Természetesen a tanár- és tanítóképzés a
Kar képzési profiljából nem tűnik
el, csak a fejlesztések inkább a nem
tanárképzős programok felé irányulnak majd.
Vannak-e olyan részterületek,
melyeket még nem sikerült megoldaniuk?
Nagy gondot okoz, hogy az épületünk átépítéséhez szükséges
pénzügyi fedezetet eddigi próbálkozásaink és törekvéseink ellenére
sem sikerült megszereznünk. Pedig
a kivitelezővel már a szerződés is
megköttetett. Másik nagy gondunk,
hogy a képzési kínálatunk bővítéséhez, az általunk kigondolt új tanulmányi programok akkreditálásához
szükséges minősített oktatókat
megtaláljuk.
Mire lehetnek joggal büszkék?
Legfőképp hallgatóink eredményeire, akik Karunk hírnevét a különböző versenyeken való sikeres
szerepléssel öregbítik. Legutóbb a
Felvidéki TDK-n taroltak, de itt kell
megemlítenem, hogy a mi Karunk
diákjai szerkesztik a Presstige lapot
is, mely a DUE diákmédia pályázatán első helyet nyert. Büszke vagyok
munkatársaimra is, akik szakterü-

Lesznek-e a következő tanévben
új szakpárosítások ?
A képzési kínálatunkat mindenképpen bővíteni szeretnénk. A tanárképzést az egyetem többi karával együttesen szeretnénk megoldani. Már folynak az egyeztetések az
egyes karok dékánjaival, hogy a
komplex akkreditációba a tanulmányi programok úgy kerüljenek kidolgozásra, hogy a magyar nyelvű
tanárképzésben az érdeklődőknek
minél több szakpárosítást tudjunk
kínálni, melyeket teljes egészében
vagy legalább részben magyarul lehet tanulni. Ezenkívül a jövő év folyamán két új nem tanári tanulmányi programot szeretnénk akkreditáltatni.
Melyek a legfőbb célkitűzései a
Közép-európai Tanulmányok Karának?
Szeretnénk elérni, hogy legalább
2000 hallgatónk legyen, s olyan tanulmányi programjaink, melyek
használható tudást nyújtanak. Fontos számunkra, hogy nemzetközi
kutatási projektekben tudjunk részt
venni. Ezéven sikerült két nemzetközi projektbe bekapcsolódnunk.
Az egyik a matematikatanítás minőségének fejlesztésére irányuló
Comenius projekt, ahol az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola és
a komáromi Selye János Gimnázium a partneriskoláink. Ebben a pro-
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jektben 11 ország egyetemei és közoktatási intézményei vesznek részt.
A másik pedig a Visegrádi Alap által támogatott nemzetközi projekt.
Hogyan szeretnék erősíteni a
kapcsolatot a középiskolákkal?
A közoktatási intézményekkel való kapcsolatfelvételhez és a közös
munka során is szeretnénk felhasználni az SZMPSZ kapcsolati tőkéjét.
A közös munka fontos része lesz a
pedagógus át- és továbbképzés, a
fentiekhez hasonló közös projektek,
de természetesen nyitottak vagyunk
a diákokkal való közös munkára is,
amennyiben erre igény lesz.
Mely egyetemekkel vannak kapcsolataik bel- és külföldön?
Számos egyetemmel és kutatóintézettel van Karunknak kapcsolata.
A külföldiek közül megemlíteném
az ELTE-t, a Debreceni Egyetemet, a
Pécsi Egyetemet, a Károly Egyetemet, a Jyveskylai Egyetemet, a
Dortmundi Egyetemet, de tavaly sikerült együttműködési szerződést
kötnünk a Magyar Tudományos
Akadémia Irodalomtudományi Intézetével is. Belföldön együttműködünk a Comenius Egyetem Magyar
nyelv és irodalom tanszékével, a Fórum Intézettel, a Gramma Nyelvi
Irodával. A Selye János Egyetemmel
a kapcsolat, úgy néz ki, lassan a helyes irányba terelődik. Remélem, ez
a jövőben mindkét fél számára hasznos és gyümölcsöző kapcsolat lesz.
Mely végzős középiskolás diákoknak ajánlja a Közép-európai Tanulmányok Karán való tanulást?
Jelenleg főleg azon diákoknak,
akik pedagógus pályán szeretnének
elhelyezkedni, s az is fontos számukra, hogy anyanyelvi ismereteik
mellett a már megszerzett szlovák
nyelvű tudásukat is bővítsék, valamint a tolmács és fordító szak iránt
érdeklődőknek. A későbbiek során
pedig mindazoknak, akik a közszférában szeretnének elhelyezkedni,
és ehhez korszerű ismereteket, magas szintű idegennyelv-tudást akarnak szerezni.
Hogyan állnak a felnőtt- és
doktoranduszképzéssel?
Nemrégen hoztuk létre a Szülőföld Alap által támogatott pályázat

keretében a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Életen át Tartó Tanulás
Központját. Ez a központ szervezi
majd a Karon a felnőttképzést. Jelenleg hat kurzusunk akkreditációs
anyaga van elbírálás alatt az iskolaügyi minisztériumban A pedagógusok továbbképzésében szorosan
együttműködünk az SZMPSZ-szel.
Ennek eredményeképpen a szövetség júliusi nyári továbbképzés programjában két kurzust a Karunk oktatói biztosítanak, nevezetesen a
Szociolingvisztika és az Interaktív
tábla használata kurzusokat. A
doktoranduszképzés már folyik. Jelenleg a Hungarológia doktori programunk van akkreditálva, de ebben
az évben benyújtjuk a Magyar nyelv
és irodalom tanításának módszertana című tanulmányi programot is.
Ez a doktori program egyedülálló
lenne az egész Kárpát-medencében.
A nyitrai egyetemista diákok milyen kulturális és egyéb szabadidős
tevékenységben vehetnek részt?
A magyar diákok rendelkezésére
áll a Nyitrai Református Keresztyény Egyházközösség által működtetett 60 fős kollégium. Itt működik
a Presstige lap szerkesztősége is.
Nagy hagyományokra tekint vissza
az énekkar. A színészi vénával megáldott hallgatóink is megtalálják számításaikat a NYEKK (Nyitrai Egyetemisták Kínjátszó Köre) színjátszó
kör munkájában. A NYEKK számos
fesztiválon vett részt hatalmas sikerrel és számos díjat is szerzett.
Mikor és miképp nyerhetnek felvételt az Önök intézményébe azok a
diákok, akik még nem tudták eldönteni, hová nyújtsák be jelentkezési lapjukat?
Azok a diákok, akik még nem
döntötték el, hová adják be jelentkezésüket, július 11-ig jelentkezhetnek Karunkra a következő tanulmányi szakokra:
■ Óvópedagógia
■ Kulturális és szociális antropológia
■ Hungarológia.
További információkat Karunk honlapján – www.fss.ukf.sk – találnak,
ill. a tanulmányi osztályunkon kaphatnak.
Köszönöm a beszélgetést.
Hajtman Béla
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Búcsú az óvodától
Csomagolnak a gólyák, messzi
vándorútra indulnak a fecskék.
Legelő hátán tarka virágok integetnek.
– Szervusztok kispajtások – sóhajt a mindig játékos szellő.
– Szervusztok járdaszéli tövisesszárú sárga rózsa. Tudod, mennyire fogsz hiányozni? Szorgalmas
hangyák, tarka lepkék, szervusztok, iskolás leszek. Homokozó közepében homokvár. Tarka bohóc a
felső polcon, arcán könnycsepp
gördül a búcsú hallatán. Óriáskarika kerek szája tátva, hinni alig
akart fülének, holnaptól hoppon
marad. Szervusz óvoda, játékország felejthetetlen kovácsműhelye,
visszatérő emlékek kútja. Múltat
elevenítő mesék, versek, történe-

tek melegágya. Királylányok és
sárkányölő hercegek, seprőnyélen
lovagoló boszorkányok, búcsúzom
tőletek, iskolás leszek. Csíkospárna, séta, magasba röppenő hinta, soha nem felejtelek. Csókolom
óvó néni. Fogtad a kezem, őrizted
álmom, óriás voltál, az is maradtál.
Bársonyos hangod simogat, mozdulatod megnyugtat. Szakács néni, Margitka, ettünk-ittunk eleget,
voltunk is nagyurak. Erzsike néni
a tisztaság bajnoka, leheletfinom
gondoskodásod megnyugtat. Szervusztok falak, épület, iskolás leszek, elmegyek. Jó szók, intelmek
tarsolyomban elfértek. Búcsúzunk. Szervusztok pajtások, csillogó emlékek.
Pierzchala József
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B. Mánya Ágnes

Játszani is engedd
Sokan irigykednek a pedagógusokra a szünetek miatt – hja kérem,
szinte mindenki előtt ott (volt) a lehetőség, hogy ezt a pályát válassza.
Meggyőződésem, hogy tanítónak és
tanítványnak is egyszerűen szüksége van arra, hogy megpihenjen, hogy
megpihenjenek egymástól (a pedagógus ráadásul ezt aktívan teszi, a
szakmai fejlődése érdekében képzi
magát: tanfolyamokra, nyári egyetemre jár…). Olyan ez, mint a szülőgyermek kapcsolat: szereti az ember
a saját vérét, szereti maga mellett
tudni, de milyen jó is az, mikor vagy
fél napig a nagyszülőknél van…
Mint minden gyerek, én is imádtam a szüneteket, különösen a nyárit. Akkoriban még nem „sütött ilyen
tüzesen a nyári nap sugára”, ráadásul az osztálytársnőim után sem kellett sóvárognom, mert szinte minden jó barátnőm a környéken lakott.

Mióta falusi gyerekből városi felnőtt
lettem, sőt (kisgyerekes) anyuka,
szinte félek a nyaraktól: nem is anynyira az egyre elviselhetetlenebb hőség meg a sok szúnyog, mint inkább
a zabolátlan gyerekseregek miatt. Az
új játszóterek – hála Istennek – szinte gombamód szaporodnak mifelénk: tetszetősek a fából készült mászókák, hinták és egyéb alkalmatosságok, maximálisan kielégítik a gyerekek mozgásigényét. Viszont a kavics, amivel a területüket borítják,
több szempontból is balesetveszélyes (bár az illetékes az ellenkezőjéről próbált meggyőzni): kegyetlenül
porzik, a legkisebbek nehezen járnak
rajta, a gyerekek széthordják az
egész környékre, és nem utolsósorban repül, és ki tudja, hol áll meg. És
itt van az eb elásva. A legtöbb játszótér a maximum 1O – 12 éves korúak
számára készül. A múltkoriban felfe-

deztem egy olyat, amely egész 14
éves korig fogadja a gyerekeket – de
az ilyen ritka, mint a fehér holló.
Erős idegzetűnek kell lennie annak a
kisgyerekes szülőnek, nagyszülőnek,
aki elmegy egy ilyen új, és éppen
ezért rendkívül forgalmas játszótérre. Míg a saját gyereke, unokája kedélyesen eljátszogat, bizony könynyen felszökik a vérnyomása azon,
mit művelnek a többiek, a „nagyok”:
a legképtelenebb helyekre is felmásznak, vihogva mobilozgatnak a méregdrága kütyüjükkel, végigöntik valami ragadós löttyel a csúszdát, vadul hintáznak, kőcsatát vívnak, szemetelnek, nyomdafestéket nem tűrő
szavakat használnak és firkálnak fel
a mászókákra, csúszdára, simán elküldik melegebb égtájakra azt az idegen felnőttet, aki higgadtan, normálisan rendre utasítja, vagy inkább
csak kéri őket… Hihetetlen, milyen

vad kölykök lesznek a mi cuki kicsikéinkből.
Vannak gyerekek, akiket megtanítottak játszani, vagy éppen maguktól
rájöttek, hogyan is kell azt (ők egész
nap elvannak egy pokróccal, labdával és egy pakli kártyával), és vannak, akik számára valamilyen szervezettebb forma lenne szerencsés. A
tizenévesek is gyerekek, de erről mi,
felnőttek hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Ők is szeretnek hintázni,
mászókázni, csúszdázni, focizni, gördeszkázni és -korcsolyázni.
Egyre inkább meggyőződésemmé
kezd válni, hogy ha minden településen lenne egy olyan park, játszótér – jókora firkálható felülettel kerítve –, amely csak az övék, kevesebb lenne a kiborított szemétkosár,
leszakított hinta, széttört pad, öszszefirkált házfal.

Németh Zoltán

Egy végzetes tévedés szakadéka
Talán nem vagyok egyedül azzal a
vélekedéssel, miszerint értékek tekintetében egy végzetes tévedés szakadéka felé rohan térségünk. A fizikai
munkáról, pontosabban annak megvetéséről, lenézésről van szó. Máig
élénken emlékszem egy jelenetre. Az
alapiskola kilencedik osztályában
volt szerencsém végighallgatni egy
szaktanintézetből érkező pályaválasztási tanácsadót, amint ismertette
iskolájuk profilját. Miután felsorolta,
milyen szakmákat is lehet tanulni
náluk – ha jól emlékszem, bádogosokat, kőműveseket, kovácsokat és talán asztalosokat képeztek –, nagy
csönd követte szavait. Gyertek hozzánk, fiúk, mondta, egy jó kőművesre mindig szükség lesz. Nagy csönd.
Hétvégén fusizhattok, amennyit
akartok, többet fogtok keresni, mint
a tanárotok. Semmi. A csönd csak fo-

kozódott. Ha kimentek nyugatra, ott
még jobban megfizetik a szakembereket, van jelentkező? Egyetlen diák
sem tette föl a kezét.
Néztem ezeket a fiúkat – nem egynek négyestől jobbat sosem tudtam
adni a bizonyítványba –, akik valamiféle homályos szülői óhajnak engedelmeskedve mindenáron érettségivel
végződő iskolát céloztak meg, sőt: volt
olyan, aki a magyar nyelv és irodalomból szerzett négyesével egyenesen
gimnáziumba jelentkezett. Szinte biztos voltam benne, hogy fel is veszik az
említett diákot, hiszen a fejkvóta bevezetése óta bizonyos középiskolákba
csak az nem kerül be, aki nem akar.
Hiszen kevés a gyerek, s ha azon az öthat négyeses tanulón múlik egy plusz
osztály megnyitása, s ezáltal két-három tanár munkája, az iskola kénytelen meglépni ezt a lépést. A gimnázi-

umba bekerülő diák aztán végigbukdácsolja a négy évet, majd – a gimnáziumi tanárok legnagyobb megrökönyödésére – beadja jelentkezését az
egyetemre. Egyetemeink – szintén a
fejkvóta nyomán – már nagyrészt felvételi nélkül veszik föl a jelentkezőket,
vagyis – szélsőséges esetben – az alapiskolában magyarból négyeses tanuló
hirtelen a magyar szakos tanári diploma közelébe kerül… De ki fog dolgozni, tehetjük fel a kérdést. Merthogy illik rühellni a fizikai munkát. Sokan
ahelyett, hogy megbecsülnék a szakmájához értő, pontosan és precízen
dolgozó szakembert, valami finnyás
sznobériával viseltetnek az olajos
vagy poros munkaruha irányában.
Óriási veszélyekkel jár azonban ez a
mentalitás. Egyrészt elárasztják az országot a tehetségtelen diplomás fiatalok, másrészt végzetesen hiányozni

fog egy értelmes munkásréteg, hiszen,
dolgozni menjen az – mondják – aki
még hatodik osztályban sem tanult
meg rendesen írni és olvasni. Valami
hiba lehet a rendszerben és egy egész
ország, térség mentalitásával, ha az
ország harmadik legnagyobb munkanélküliséggel rendelkező járásában az
egyik ipartelep vezetője azon kénytelen gondolkozni, hogy Ukrajnából és
Romániából toboroz munkásokat.
Nem is tudom miért, de valahogy
sokkal büszkébb vagyok arra a diákomra, aki már nyolcadikos korában
traktort és autót szerelt, s most is ezzel keresi a kenyerét, mint arra, aki
négyeseivel gimnáziumot végzett, s
most éppen valamelyik egyetem padjait koptatja.
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Vrabec Mária

Reform mindig volt és mindig lesz
Az oktatásügyi reformok azóta végigkísérnek, amióta betettem a lábam
az iskolába és ma, ennyi év után teljes bizonyossággal megállapíthatom,
hogy soha semmi jó nem sült ki belőlük. Különbőző neveket viseltek és
különbőző ideológiai indoklással hirdették meg őket, de a lényeg mindig
ugyanaz maradt: a teljes zűrzavar.
Kezdődött az egész 1976-ban, amikor az első osztályban azzal fogadott
a tanító néni, hogy rajtunk fogják kipróbálni a halmazelméletet. Ki is
próbálták, de valami gond lehetett
vagy velünk vagy az elmélettel, mert
hiába rajzolgattuk szorgalmasan az
ovális halmazokat, számolgattuk a
körtéket meg az almákat, a módszer
mégis feledésbe merült. Mi azért valahogy eljutottunk a felső tagozatra,
ahol leginkább a biológiaoktatás
megreformált változatának örül-

tünk. A mi tankönyveinkben már jóval bővebben és szókimondóbban
esett szó a szaporodásról, mint azokban, amelyek az elődeinknek jutottak, és mi tagadás, bennünket ez akkor sokkal jobban érdekelt, mint az
új szemléletű fizika vagy kémia.
Ezekkel csak a gimiben kezdtünk el
behatóbban foglalkozni – félig-meddig kényszerből, merthogy a reformtankönyvek először csak szlovákul
készültek el, magyarra mi fordítottuk közös erővel a tananyagot. Nem
tudom, mit szólt volna Newton vagy
Bohr egy-egy elméletének értelmezéséhez, de tény, hogy műfordítói
munkásságunk révén azok is beszerezhettek néhány átlagjavító egyest,
akiknek erre fizikai számításokkal
aligha lett volna esélyük. Hogy
érettségin az első évfolyam voltunk
amelyik számára kötelezővé tétetett

a matematika írásbeli, annak egyáltalán nem örültünk, de siralmas
eredményeink révén legalább részünk volt abban, hogy az utolsók is
mi lehettünk. És irány az egyetem,
ahol akarva-akaratlan ismét utolért
a változás szele. Ezt már nem reformnak hívták, hanem forradalomnak, de a következménye ugyanaz az
az átláthatatlan káosz volt. Emlékszem az első szemeszter végére, a
bölcsészkaron alig maradt tantárgy,
amiből vizsgázni lehetett volna,
mert hát a tudományos szocializmus, a marxizmus-leninizmus és a
burzsoázia kritikája nevet viselő
diszciplínákat kihúzták, a menedzsmentet és marketinget pedig csak jóval később találták ki helyettük.
Nem mintha nekünk akkor hiányérzetünk lett volna – a mindenkori diák már csak olyan, hogy nem bánja,

ha a tanár sem tudja, mit oktasson
és mit kérjen számon –, de ma viszszanézve úgy látom, hogy ha már
ennyi évet eltöltöttünk különböző iskolapadokban, valamit módszeresen, rendszeresen, átfogóan és hasznosíthatóan is megtaníthattak volna
velünk.
Valószínűleg ezt fogják érezni a
mostani oktatásügyi reform kísérleti
alanyai is, mert minden hiányzik belőle, amitől jó lehetne. Az átgondolt
koncepció, a szakmai tudás, a pedagógusok felkészítése, de legfőképp a
tisztességes, javító szándék. Mindezek nélkül pedig ez a reform is csupán egy elhibázott próbálkozás, amit
majd a következő politikai garnitúra
újra megreformál, vagyis még tovább
fog rontani.

Barak László

Aki civil, húzzon le a pályáról...!
A közoktatás tulajdonképpen
olyan fenomén, mint a labdarúgás.
Mert, ugye, mindenki ért a focihoz.
Akarom mondani, a pedagógiához.
Diák ugyanis jó esetben mindenki
volt már. Vagy éppen az. A szülői státussal ugyanez a helyzet. Utóbbi,
mármint a szülői státus pedig nem
sokban különbözik a pedagógusétól.
Azzal a korántsem elhanyagolható
különbséggel, hogy – egy buta vicc
után szabadon – a normális szülő valóban szereti a gyereket… Legalábbis
a sajátját.
Hagyjuk azonban az élcelődést, hiszen ez itt egy komoly szakmai fórum
lenne. Ahol tudni illik, hogy nyegle
kibicnek is viselkedni ildomos…
Arra kértek a minap, számomra
igen kedves művészbarátaim, hogy
üljek velük le egy apai mélyinterjúra.
Egy készülőfélben lévő interaktív
színpadi produkció szolgáltatott ap-

ropót ahhoz, hogy megejtsék velem is
a szóban forgó mélylélektani igényű
„egóbeli” vájkálódást. Vállaltam persze, s nemcsak a felkérők iránti baráti szimpátiáim okán, hanem azért is,
mert mindig is módfelett kíváncsi
voltam önmagamra… A felkérést jó
alkalomnak tartottam annak kiderítésére, képes vagyok-e egyáltalán kilépni mindennapi szerepeimből, alkalmas vagyok-e még önfényezés nélkül megnyilatkozni olyan intim viselt dolgaim felől, amelyek ez idáig
még soha nem képezték sem külső tudorok objektív kutakodásának tárgyát, sem pedig tudatos önvizsgálatként nem voltak mérlegelés szándékával leltárba véve. Nos, órákon át
válaszolgattam a hol gagyinak tetsző, hol pedig valóban húsba vágó,
lelket és már-már velőt is rázó kérdésekre. Nyomtam a sódert önmagamról, vélt és valós szülői viselt dolga-

imról, mindarról, amit három gyermekünk fölnevelése során „követtem
el”… A „vizsgálat“ befejeztével aztán,
persze, nem született konkrét diagnózis. Lévén, nem is ez volt a cél. Ami
kiderült rólam, esetleg színpadra kerülhet, már, ha érdemi donor voltam.
Ha azonban „alkalmi közönségem“
úgy gondolja, semmilyen objektivizálható tanulságot nem hordoz
privát apai mivoltom sztorija, nyilván az lesz a sorsa, ami a fölösleges
dolgoknak lenni szokott…
Legyen azonban bárhogy, saját
szempontból mindenképpen fölöttébb
tanulságos voltam. Úgymond, magam – magamnak… Ha másért nem,
hát egyetlen kérdés miatt, amit a
mélyinterjú végén kaptam, íme: „Volte előre meghatározott koncepciód az
apai szerepre?“ – Nem volt, válaszoltam. Aztán (minő butaság!?) mintegy
szégyenkezve hozzátettem, jószerével

azt sem vettem észre, mikor váltam
igazán, azaz lélekben is apává…
Hát így állunk, kedves pedagóguskollégák. Ennyi az én üzenetem a katedrára és környékére. Félreértés ne
essék, a legkevésbé sem az lenne az
„eszmei mondanivaló”, hogy nem fontos a képzettség meg a koncepció, tanterv, ilyen-olyan reform, jó értelemben vett identitás-, küldetéstudat,
miegymás… Pusztán arról van szó,
aki nem született legalább annyira pedagógusnak, amennyire szülőnek, annak mielőbb szépen csendben le kell
magát kérnie a pályáról. Hogy végre
belevegyüljön a nézőtéri masszába.
Ahonnét, amint azt a futballstadionok
lelátóin hőzöngő „civilek” teszik, a lehető legfelelőtlenebb módon is bele lehet pofázni a szakmába…
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1.

komáromi Selye János Gimnáziumban a tantestület már június elején megtárgyalta az új törvény elfogadása miatt kialakult helyzetet. A jövő tanévben az első évfolyam számára rendelkezésre álló 4 tanítási órából egyet-egyet a magyar, illetve a szlovák
nyelv kapott. Bár a törvény eltörölte a szakirányzatokat, a majdani
diákokkal már első évfolyamban tudatni fogjuk, hogy saját iskolai
programunk szerint az osztály a harmadik évfolyamtól milyen irányultságot kap majd. A jövőben évfolyamonként egy matematikafizika-informatika, egy nyelvi és két általános osztállyal számolunk. A maradék két órát a nyelvi osztályban az idegen nyelvek, a
matek-osztályban a matematika és a fizika kapják, míg az általános
osztályokban évfolyamonként változik majd a dotált tantárgyak
összetétele. A 3. és 4. évfolyamban rendelkezésre álló 5 illetve 16
választható óra lesz hivatott arra, hogy minden diák egyfajta „saját
oktatási programot“ alakítson ki. Nem tartom szerencsésnek, hogy
ilyen gyors tempóban kényszerülünk a program kidolgozására, éppen az érettségi vizsgák után, illetve az év végi zárások előtt. A tantestület még a nyári szabadságolás előtt, július első hetében elkészíti a jövő tanévre vonatkozó oktatási programot, így remélem,
hogy a nyár mindenki számára nyugodtan telik.

2.

A nyári szünetet elsősorban a családommal szeretném tölteni. Terveim szerint néhány kirándulás és tipikusan családi
program valósul majd meg a két hónap alatt.

Két kérdés az iskolaig
1. Miképpen oldják meg azt,
hogy a közoktatási törvény
értelmében a tantestülettel
megtárgyalt és elfogadott
új pedagógiai programmal
kezdjék meg szeptembertől
az új tanévet?
2. Mivel a következő iskolaév
a tartalmi reform jegyében
indul, szükség lesz nyáron
a kiadós pihenésre, feltöltődésre. Ön hogyan használja ki nyári szünidejét?

Andruskó Imre

1.

Nehéz feladat vár ránk ismét, nem lesz egyszerű a munkánk,
ha szeptemberben az új iskolaprogram szerint akarunk indulni, ill. nem igazán akarjuk, de nincs más választásunk.. Erre egyértelműen több időre lenne szükség, ismeretek hiányában nehéz lesz
összeállítani egy olyan programot, amelyről csak minimális információnk van, sőt akik ezt kérik tőlünk maguk sem tudják, hogy milyen
legyen igazán. Egyébként az jó, ha ránk bízzák, nekünk van is elképzelésünk, sok jó ötlet akadt a tanárok körében is, csakhát ez nem az
ötletbörzén alapszik, mert itt bizonyos kikötéseknek kell majd eleget
tennünk ismét. Talán mégis lehetett volna olyan továbbképzés a pedagógusok, illetve az iskolavezetők részére ahol az új iskolaprogramban prioritásként kezelendő dolgokkal kellett volna foglalkozni. A
rendelkezésünkre álló 4 órát, a magyar nyelv oktatására, a maradék 1
órát a kommunikációs készségek fejlesztésére akarjuk fordítani.

2.

A nyári szünidőre még gondolni sem merünk, hisz a jól megérdemelt, és oly sokak által gyakran irigyelt pihenés most
teljesen biztos, hogy elmarad. Ez a nyár most (sem) a mi nyarunk
lesz. A nyár nekünk nem a pihenésről, hanem a munkáról fog szólni Kedves Kollégák! Legyünk bizakodóak, kitartóak, siker fogja kísérni remélhetőleg úttalan utakon járó tanítóinkat és a jól megérdemelt pihenés is eljön egyszer, reméljük, csak az még most kicsit
hátrébb van. Forró nyarunk lesz Kedves Pedagógusok!!!

1.

Annak ellenére, hogy az igazgatóknak szervezett tájékoztatón a minisztérium és a pedagógiai intézet emberei maguk
beismerték, hogy az állami oktatási program még mindig csak készülőben van, mi próbálunk azon igyekezni, hogy a saját programunk ne egy összecsapott valami, hanem egy átgondolt, minél hatékonyabb program lehessen.
Véleményem szerint a program készítésénél figyelembe kell venni
az adott osztály összetételét, valamint a személyi feltételeinket.
Ezen kívül egy kérdőívvel felmértük a volt diánkjainknál, akik az
elmúlt 15 évben végeztek iskolánkban, mik voltak azok a kompetenciák, amiket leginkább fel tudtak használni a további tanulmányaik és munkájuk során azok közül, amiket itt szereztek. Fontos
lenne számunkra az egység megteremtése a szülő-tanulópedagógus együttműködésében, ezért ősszel egy szakemberek által végzett külső mérést szeretnénk megvalósítani, hogy aztán ezek
eredményei alapján nekiállhassunk a programunk készítésének.

2.

Természetesen a nyár a pihenésé lesz, hiszen tisztában vagyunk
vele, nem könnyű feladatokat kell majd ősztől megoldanunk.
Győző Andrea
A búcsi Katona Mihály Alapiskola igazgatóhelyettese

A Kazinczy Ferenc MTNY AI igazgatósága Tornalja

1.

Az új közoktatási törvényt megtárgyaltuk és arra a következtetésre jutottunk, hogy a nyár folyamán összeülünk, hogy szeptemberben kezdeni tudjunk. Vagyis a szabadságunkból fogunk rááldozni jópár napot. Talán abban lesz szerencsénk, hogy kisiskola vagyunk és rövidebb ideig fog tartani, mint egy nagy iskolán.

2.

A Nyári pihenésem abból fog állni, hogy megírom a diplomamunkát, a közoktatási törvényt összeállítom, és talán
nem kell hozzá nagy matematika, hogy mennyi időm jut a pihenésre,
feltöltődésre. És még akkor az anyagiakról nem is beszéltem - szabadságom alatt dolgozni fogok - talán valaki majd megveregeti a vállamat.
Varga Márta ,Zsitvabesenyői Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
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gazgatókhoz:

1.

Egyelőre még várunk, ugyanis konkrétumokat nem nagyon
tudunk. Terveink vannak, de megvárjuk a központilag kidolgozott oktatási programot, tervet, s annak alapján dolgozzuk majd
ki az iskola programját. Addig is vázlatokat készítünk, rendszerezzük elképzeléseinket. Nagyon valószínű, hogy a nyári szünidő alatt
néhányszor összeülünk, s szeptemberre elkészítjük az elsősök számára szükséges terveket. Kolléganőimmel együtt az a véleményem, hogy ez a gyorsan összecsapott program menet közben folyamatosan változni fog, kiegészítésekre szorul majd, s valószínűleg csak 1-2 év múlva nyeri el végső formáját.

2.

Pihenésre nem lesz sok időm. Mivel a Pázmány Alapítvány
pénzének elköltése, elszámolása eddig is ránk hárult, a
szünidő fele már „foglalt”. Kirándulni nem is terveztem, pihenni
otthon szoktam, s a maradék időt mindenképpen az új program elkészítésére szánom.
A miniszter úr gondoskodott arról, hogy a pedagógusok idén semmiképp se pihenhessék ki magukat, és bizonytalansággal, stresszben teljen a szabadságuk.
Futó Mária, Nemeskajali MTNY AI 1-4.

1.

Tisztában vagyunk azzal, hogy 3 hónap alatt nem lehet egy
tökéletes pedagógiai programot létrehozni. Ez az idő arra
sem elegendő, hogy megfelelő SWOT analízist készítsünk, felmérjük a partnerek igényeit. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy május elején az egész tantestület abszolválta a SJE Comenius
Pedagógiai Intézet által kínált képzést a pedagógiai program készítésével kapcsolatban. Takács Erika és Fodor Attila szakértelmének
köszönhetően a pedagógusok tudják, hogy milyen módon kellene
a feladatot teljesíteni. Az idő-tényezőt ez sajnos nem helyettesíti.
Júniusban csak elméleti szinten tudunk vele foglalkozni, hiszen
jön a tanévzárás, a kirándulások, az úszótanfolyam és tanulmányi
kirándulásokra is megyünk. Most az a feladat a pedagógusok részére, hogy mindenki tanulmányozza a saját tantárgyain belül az „új
követelményrendszert“, vagyis azt, hogy mi változott a régihez képest. Két munkaértekezletet tervezünk ezzel kapcsolatban a júniusi
hónap folyamán. A munka nagy része július első hetére marad, amikor majd egyeztetjük elképzeléseinket, és papírra vetjük őket. Bőven
jut feladat a nyárra is, de ezt előre nem tudom behatárolni, hiszen egy
egész testületen múlik az, hogy mit tudunk egy hét alatt, tíz ledolgozott hónap után letenni az asztalra. Reményeim szerint augusztus
utolsó hetében egy olyan dokumentumot tudunk elfogadni és előterjeszteni, amely irányt mutat és fejleszthető.
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1.

Az új közoktatási törvény elfogadása így a tanév végén szerintem választás elé állítja a tanintézmények vezetőit. Vagy a
nyári szabadságot feláldozva, a fáradt pedagógusközösséget valamiképpen motiválva (hogy kényszerítve, már nem is merem mondani) nekifognak az első és ötödik évfolyamok részére kidolgozni
a pedagógiai programot, vagy kivárják, milyen segédanyagot, mintát biztosít számunkra a minisztérium. Remélem, többségében
mindenki ez utóbbi megoldást választja egyelőre, hiszen mihez is
kezdenénk szeptemberben egy fáradt, a nyári szabadságot nem a
feltöltődésre kihasználó pedagógussal. Ha valaki tanítóként 10 hónapon keresztül próbál minőségi, szellemi munkát végezni, elfárad
június végére és megérdemli a pihenést.
Felelőtlen dolognak tartom, hogy 1 hónappal a tanévzárás előtt
adják ki az iskolatörvényt szeptemberi érvénybelépési hatállyal,
meggátolva ezzel az igazgatókat abban az igyekezetükben, hogy
IDŐBEN, megfelelően megtervezzék a következő tanévet. Bár örülök az osztálylétszámok csökkentésének, fájlalom, hogy ez többletdotációval nem jár, mivel bennünket mindkét évfolyamban érint.
Az elsősök és ötödikesek létszámát illetően is a határon mozgunk
(valószínűleg 3 első és 3 ötödik osztályt nyitunk szeptembertől – s
ez bizony többletkiadásokkal jár).
Ami a pedagógiai programot illeti: Ha valóban olyan programot
szeretnénk készíteni, mely a szülői, pedagógusi és tanulói elégedettségből indul ki, figyelembe veszi az érintettek igényeit, akkor
ez sokkal időigényesebb munka, mint amit 3 hónap alatt el lehet
végezni.
Személy szerint inkább arra ösztönzöm majd a tantestületet,
hogy a nyári feltöltődés után, pihenten álljunk neki az új pedagógiai program készítésének. Első lépésként elégedettségmérést szeretnénk végezni mindhárom érintett fél (szülő, tanuló, pedagógus)
körében. Semmiképpen nem fogunk csak azért igénytelen, összecsapott munkát végezni, mert erre kötelezni próbálnak bennünket.

2.

Ha jobban utánaszámolok, a nyári szabadságból valójában
csak 1 hónapot élvezhetek, a többi vagy a tanév lezárásával,
vagy az új tanév tervezésével telik majd. Megpróbálom viszont a
maradék időt minél inkább aktív pihenéssel tölteni. Nagyon kevés
évközben a szabadidőm, s bár szeretem a munkámat, jólesik majd
másképpen tölteni a hétköznapokat. Hiányzik az életemből a rendszeres séta, sportolás, a természet bebarangolása. Terveim szerint
sokat kirándulunk majd a fiammal s a családomat is gyakrabban
látogathatom. Legalább 1 tucat könyv sorakozik a kedvenc polcomon, nyáron valamennyit elolvasom.
Kívánok a pedagóguskollégáknak is hasznosan, kellemesen töltött nyarat, hiszen szeptembertől (szerencsére) újra „várnak ránk
az apró magyarok“.
Novák Monika, Czucszor Gergely AI, Érsekújvár

2.

Nagyon érdekesnek találom a két kérdés társítását. Szinte sugallja, hogy lelkiismeret-furdalásom legyen azért, hogy egy kicsit pihenek, amikor ilyen fontos munka vár. Töltődés nélkül viszont
nem megy a munka. Úgy döntöttem, most sem hagyom ki a Nyári
Egyetemet. Erdélybe vagy Komáromba szeretnék elmenni. A családot
sem szeretném elhanyagolni, ami azt jelenti, hogy a papírhalmok helyett velük is foglalkozom, kertet gondozok, befőzök, házat csinosítok. Párommal egyhetes üdülést tervezünk valamelyik magyarországi
gyógyfürdőbe.
Baka Ágnes, MTNYA és Óvoda Ipolyszakállos
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1.

Tantestületünk szerint
fizikai lehetetlenség
megoldást találni, és a mi
esetünkben még nehezebb,
mivel szeptembertől iskolánk egy másik magyar iskolával egyesül, az óraelosztások sem ismertek, az sem,
hogy kinek lesz a kötelessége ezt koordinálni, mivel a
nyári szünetben biztos, hogy
megbízott igazgatónk lesz
stb. A fenntartó szigorúan
kötelezi az iskoláit, hogy a
pedagógusok merítsék a szabadságukat. Kissé fejetlen a
Pedagógiai Intézet koordinálási törekvése is, mert háromórás továbbképzéssel
akarnak multiplikátorokat
képezni, akik majd továbbképzik a pedagógusokat a
reform jegyében. Ez alapján
nem is olyan „komoly” ez a
reform, ha egy három órás
előadáson el lehet sajátítani
a lényegét. A pedagógiai
program szerintünk nem
olyan dokumentum, amelyet
két hét alatt el lehet készíteni. Érezzük a reform szükségét, de szerintünk a hamarmunka sosem jó.

2.

A második kérdésre a
válasz: megpróbálunk
pihenni.
Tisztelettel
Mgr. Kubačka Gizella
a Ferenczy István AI
igazgatónője, Rimaszombat

Amennyiben az új tanévet
az új pedagógiai programmal szeretnénk indítani, a
kiadós nyári pihenésről nem
nagyon álmodhatunk. Mi a
hangyák példáját követjük,
nyáron gyűjtögetünk – pedagógiai programot írogatunk,
ősszel – évközben meg majd
"pihengetünk"– akkor veszszük ki a nyári szabadságot.
"A jó tervezésnek nincs is
mása" jelszó alapján behozzuk a behozhatatlant.
Molnár Ilona

1.

A tantárgybizottságok és a módszertani bizottságok június 9től július 4-ig készítik az új pedagógiai programot. A program
végleges változata augusztus 25-28. között készül el. A vezetőség, a
helyzettől függően, a nyár folyamán többször is találkozik és megoldja a felvetődő aktuális problémákat.

2.

Július és augusztus folyamán az iskolában a leány WC-k rekonstrukciója és az első emelet 5 osztályának és folyosójának
festetése van betervezve. A szabadidőt, főleg a szombatokat és a vasárnapokat az unokákkal tervezem eltölteni.
Dávid Béla, Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Pozsony

1.

Erre jó megoldás nincs,
hisz ilyen rövid idő
alatt lehetetlen jó programot
készíteni. Megpróbálkozunk
a minimummal: az első és az
ötödik évfolyamra összeállítani az iskolai programot, a
többit pedig az év folyamán.
Első lépésként júniusban
megcsináltuk a kérdőíves felmérést az iskolahasználók
körében, erre építjük a célképzést. A többit meglátjuk.

2.

Semmi különös, ámde
számomra fontos: családom körében pihenni fogok, közben egy kis Dunaparti sátorozás. A júliust
azonban egy tantestületi balatoni kirándulással kezdem, 3
napra Szántódra utazik a tantestület, persze nem programot kidolgozni. :-)
Köszönöm, kellemes nyarat
a Szerkesztőségnek is!
Üdvözlettel:
Geri Valéria, Stampay János
Alapiskola Köbölkút

1.

Június végéig a tantestületben döntünk az iskolánk prioritásairól és ebből kiindulva az iskolai pedagógiai program tartalmáról, július elején a kijelölt koordinátorral próbáljuk végső formába önteni, augusztusban megtárgyaljuk az iskolatanácsban, és
szeptembertől megpróbáljuk megvalósítani az iskolai pedagógiai
programot.

2.

A fent említett pedagógiai program kidolgozásán kívül mindenképpen legalább 2 hét folyamatos szabadságot szeretnék
eltölteni a családdal.
Tisztelettel Czakó Attila, Vágai MTNyAI

Ma, 2008 június 6-án még
mindig nem tudom mit kell
csinálnom szeptember 1-re.
Ezáltal a kérdésekre nem tudok válaszolni. A tanító nénijeinket semmilyen ingyenes munkára nem tudom
kény-sze-rí-te-ni!

Mg Laboda Róbert,
MTNY AI Béna,
skola@zsbelina.edu.sk

1.

Augusztusban 2 nappal korábban kezdjük
az új iskolai évet. Ősszel
dolgozzuk ki az előzetesen
már elkészített programot.

2.

Az unokákkal fogunk
nyaralni Svajcban és
Szlovákiában.
Tisztelettel
Máté Géza iskolaigazgató
MTAI Pelsőc

1.

A tantestületben PT keretén belül megismerkedtünk az állami pegagógiai programmal az ISCED
1–2-vel. A pedagógusok otthon felkészülve ismertették azokat a különbségeket a standarban ,
amelyek szeptembertől várnak majd ránk az egyes tantárgyakban. Az órák elosztása után a július 1.
hetét a módszertani csoportok és tantárgybizottságok a saját pedagógiai program kidolgozására fogják
használni. Nehéz ez a munka, mivel nem ismerjük a programalkotás szabályait és még a minisztérium
által ígért mintaprogrammal sem találkoztunk.

2.

A nyári szünet július hónapjának 3 maradék hetét mindenképpen pihenésre szeretném kihasználni. A forma még nem teljesen megtervezett. Augusztusban az iskolában rekonstrukció, programalkotás és munkaterv írás lesz. Félek ,hogy mindenre kevés az idő és újra kimerülten kezdhetjük majd a
szeptembert. Nagyon kellett volna szerintem egy év csúsztatás, ha tényleg minőségi reformot akarunk
bevezetni.
Köszönöm érdeklődésüket. Jó pihenést kívánok. Tisztelettel Hegedüs Alica Tiszacsernyői AI igazgatója.
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Sajó Károly Kárpát-medencei természet
és környezetvédelmi verseny
Szlovákiában 2008. április 22-én a
Föld napján harmadszor került megrendezésre a Sajó Károly Kárpát-medencei természet- és környezetvédelmi verseny szlovákiai döntője.
A verseny a TERMÉSZETbúvár
magazin és a Magyar Földrajzi társaság védnöksége alatt, már sok
éve fut Magyarországon. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felkérésére a gútai II. Rákóczi Ferenc Alapiskola biztosította másodízben a helyszínt a verseny megvalósításához.
Az döntőben tizenkilenc csapat
bizonyította tudását, felkészültségét Szlovákia szinte minden magyarlakta vidékéről.
Az igényes felkészülést megkívánó
verseny három részből állt: melyek
nemcsak a lexikális tudást, de a problémák felismerését, a megoldások
kutatását és az eredmények prezentációjának megfelelő módját is magába
foglalta. A három, egymástól elkülönülő feladat a következő volt:
1. Írásbeli teszt ahol a diákoknak
számot kellett adniuk tudásukról a
környezetvédelmi alapfogalmak, folyamatok, összefüggések ismereté-

ről és a TERMÉSZETbúvár magazin
által megjelölt cikkek tartalmáról.
2. Plakát - teljesen elkülönül a
verseny többi részéről. A feldolgozandó téma a kiírás szerint idén az
Üvegházhatás. Nagyon aktuális téma, hiszen idén a Béke Nobel - díjat
is a klímakutatással foglalkozó tudósok csoportja nyerte. A Föld és a
Kárpát-medence közeljövője függ
attól, hogy a problémát sikerül-e orvosolni belátható időn belül.
3. A szóbeli kiselőadás - a lakóhelyi vagy környéki környezetvédelmi
problémák feltárása, kutatása, megoldási javaslatokkal. Vagy szintén
lakóhelyi, ill. környéki természetvédelmi érték bemutatása. Az előadások témája változatos, érdekes volt.
A diákok valóban saját kutatást végeztek, és a végszóban megoldási
javaslataikat is vázolták.
A verseny helyezettjei:
1. Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer
2. Alistáli Alapiskola
3. Kármán József Alapiskola, Losonc –
A csapat
4. Kodály Zoltán Alapiskola, Dunaszerdahely

Írásbeli forduló izgalmai
5. Ipolyszakállosi Alapiskola – A csapat
A legjobb csapat meghívást nyert a
májusban megrendezett nemzetközi döntőre, amelyet hagyományosan Győrben rendeznek. Az első öt
helyezett jutalmul részt vehet a Pedagógusszövetség rimaszombati
nyári egyeteme mellett rendezett táborban.
A főszervező, a verseny magyarországi megálmodója Hajbáné
Csuta Ildikó nagyon örült, hogy a
felvidéki diákok, tanárok ennyire
elkötelezettek a természet és a környezet védelme iránt.
A verseny színvonala évről évre
nő. Jó látni, hogy egymástól tanul-

nak, az ötleteket továbbgondolva,
fejlesztve szebbet, jobbat alkotnak
a tanárok és a diákok.
A tanárok méltán tarthatják magukat tehetséggondozónak – a Pedagógusszövetség is ebbe az irányba szeretne elmozdulni, reméljük
erőfeszítéseik sikerrel járnak, találnak támogatást a kezdeményezés
megvalósulására.
Köszönet illeti a II. Rákóczi Ferenc Alapiskola vezetőségét, tanári
karát, a Szülői Szövetséget és a
szponzorokat a verseny színvonalas
lebonyolításáért.
Bagita Judit
szervező

Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
országos döntő
Érsekújvár, 2008. április 4.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008. tavaszán hat
helyszínen rendezte meg a 10.
Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny körzeti fordulóit: Galántán,
Ekecsen, Komáromban, Párkányban, Rimaszombatban és Nagykaposon.
A verseny főszervezője, Ádám Zita, az SZMPSZ alelnöke volt. Az országos döntő főszervezője, Csicsay
Sarolta elmondta, hogy idén a jubileumi alkalomhoz illően, rendkívül
erősnek bizonyult a mezőny, a szer-

Az I. kategória országos összesített sorrendje:
1. Bodó Noémi
Batthyány-Strattmann AI - Felbár
2. Geiler Tünde
Batthyány-Strattmann AI - Felbár
3. Kovács Anna
Vámbéry Á. AI - Dunaszerdahely
4. Pápay Krisztina József A. AI - Vásárút
5. Kovács Katalin Vámbéry Á AI - Dunaszerdahely
6. Dobai Szabolcs Párkányi Gimnázium
7. Bartalos Krisztina Csilizradványi AI

Csölle Ilona
Csölle Ilona
Török Angelika
Soóky Marián
Török Angelika
Csicsay Sarolta
Raffay Márta

A II. kategória országos összesített sorrendje:
1. Szelle Erika
Vámbéry Á. AI - Dunaszerdahely
2. Nagy Bianka
Vámbéry Á. Gimn. - Dunaszerdahely
3. Deák Veronika Gímesi AI
4. ·koda Máté
Munka U. AI - Komárom
5. Jeso Ildikó
Erdélyi AI - Nagykapos
6. Frievald Bianka Nyárasdi AI
7. Ozsvald Melinda Batthyány -Strattmann AI-Felbár

Török Angelika
CzŒdör Henrietta
Szeles Mária
Habán Hajnalka
Hornyák Ildikó
Muzsay Ingrid
Csölle Ilona

vezők elégedettek a diákok eredményeivel. A Magyar Nyelvtudományi
Társaság – az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének támogatásával – már 1997 óta rendszeresen meghirdeti a Kárpát-medencei helyesírási versenyt.
Az érsekújvári döntőben résztvevők – mindkét kategória első négy
helyezettje – május 31-én résztt vettek a budapesti megmérettetésen.
A rendezvényt az MK Oktatási és
Kulturális Minisztériuma támogatta.
/jt/

22

Pedagógusfórum – Vitafórum

„Tompika” – másként
Kisgyermekkorom óta életem része az egyes szervezők részéről
csak Tompikának nevezett szavalóverseny. Akkor versenyző,
résztvevő, tanári pályám kezdete óta több-kevesebb sikerrel felkészítő, lassan tíz éve pedig szervezője is vagyok a körzeti, járási
ill. időnként a kerületi versenyeknek.
Egy idő óta azonban bennem is
megfogalmazódott az a gondolat,
ami már másokban is felmerült,
hogy elég volt. Nem kérek belőle.
Egy földi halandó pedagógus évente
újra és újra félreteszi korábbi negatív gondolatait, és a gyermekek, diákok kedvéért megújult hittel, megújult akarattal teszi a dolgát. Felkészíti a gyereket, olvas, gyakorol, elemez, s az egyes fordulók versenyein
örül, bosszankodik, esetleg megfogadja, hogy soha többé…. Így megy
ez körbe-körbe minduntalan. Eljön
azonban egy bizonyos pont, amikor
ki kell már mondani dolgokat, s talán egy szélesebb körű szakmai vita
alapján nemcsak a pedagógusnak,
hanem magának a versenynek kellene megújulnia.
A Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny óriási, mintegy
3000 fős tömeget mozgat meg évről
évre. Akik Rimaszombatba eljutnak, a jéghegy csúcsa. Az országos

versenyen az idén is jól zajlott minden, színes műsor, kísérő programok egészítették ki a maratont,
rendkívül értékes volt a szakmai értékelés- beszélgetés, akadtak bakik
a szállás és ellátás körül, mint mindig, összességében a felszín nyugodt, változatlan, a dolgok örökös körforgásának megfelelő.
De mi van a felszín alatt?
A Lévai járásban néhány
éve következetesen arra törekedünk, hogy az egyes fordulók
versenyein kizárólag olyan
zsűri értékeljen, akik teljesen pártatlanok, még
lakhelyük se kösse az
adott körzethez ill. a járáshoz. Nem mi, a Csemadok TV kételkedünk, hanem a támadási alapot igyekszünk kivédeni, hisz valljuk be, a
pedagógusok, felkészítők gyakran panaszkodnak a szerintük nem objektív értékelésre. Idén
is így volt, beleértve az
országos elődöntőt. Mégis akadt
olyan prominens személyiség, aki
az országos verseny fórumát kihasználva nyilvánosan pocskondiázta a
lévai elődöntőt, mondván, személyes érdekek mentén születtek meg
az eredmények. Megsértve és mélyen megalázva ezzel a helyi szervezőket, illetve mindazokat a versenyzőket, akik ebből az elődöntőből ju-

tottak el az országos versenyre. Az
akkori 6 tagú zsűriben három magyarországi is akadt, „ez baj, mert
nekik mások az értékelési szempontjaik, mint a hazai szakembereknek.” Hozzáteszem, ők
tényleg a teljes objektivitás
kedvéért voltak jelen, s
valóban nem ismertéknem ismerhették a versenyzőket. S hogy
menynyire nem helytálló ez az állítás bizonyítja, hogy a Lévai járásból csupán négyen jutottak el az idén Rimaszombatba, ebből ketten
a megzenésített vers kategóriában, a szóban forgó 4. kategóriában senki!
Más. Megtörtént
az is, hogy az egyik
járás
továbbjutói
nem a versenykiírásnak megfelelő létszámban jelentek meg, a járás más nyomtatványokat küldött, és sávokban értékelték őket még otthon –
azaz volt olyan kategória, ahonnan
öt első helyezett érkezett. Oké,
rendben, bizonyára sok a jó szavaló,
de akkor elvárás az egységesség,
vagy nem? Vannak egyenlők és
egyenlőbbek?
Más. A Csemadok Művelődési
Intézete- a versenyért felelős intézmény- munkatársai nem tudják, ki

állította össze az idei, sokak által bírált továbbjutási kulcsot. Nagy járások kiváló versenyzői egymást ütötték ki, de nem lehet tudni, ki találta
ezt ki. Állítólag jövőre átdolgozzák.
Várom. Kivárom?
Más. Az idei versenykiírás szerint
az országos döntőben mindenki egy
művel szerepelt, azzal, amivel az országos elődöntőnek megfelelő kerületi fordulóból továbbjutott. Ehhez
képest a 6. kategóriában a szólisták
és zenekarok többsége 3-4 művet is
előadott. Mert így szokás. A zsűri
elnöke szavai szerint nem tudta értékelni azt, aki nem saját megzenésítéssel érkezett, hanem előadóként, mások műveit énekelte.
Ugyanakkor sehol sem olvasható
ilyen megkötés, s egy általam igen
tisztelt zsűritag még azt is mondta,
hogy nem ismeri a kiírást! Nos, a 6.
kategória szokásjog alapján él külön életet.
Sorolhatnám. Ünnepelni mentem Rimaszombatba, keserű szájízzel tértem haza. Nem értem. Miért
kell ezt így? A gyerekek oly rugalmasak. Egymásnak szurkolnak,
örülnek a rivális sikerének. Toleránsak, megértők. Az „egyszerű” tanító
nénik boldogok, mert megbecsülték őket legalább a díjkiosztón…
Akkor pedig miért gyártanak
egyesek a legnagyobb szlovákiai
amatőr mozgalomból véres háborút?
Kiss Beáta

Ad: II. Bodrogközi és Ung-vidéki Pedagógiai Napok
Az SZMPSZ Tőketerebesi és
Nagykaposi Területi Választmányának vezetősége felháborodással vette tudomásul, hogy a Pedagógusfórum áprilisi számának a II. Bodrogközi és Ung-vidéki Pedagógiai Napokról írt tudósításában Kiss Éva
említésre sem méltatta a területi választmány vezetőségét, a Királyhelmeci Városi Önkormányzatot, a
Bodrogközi Kulturális Központot, a
Nagykaposi és Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolák
igazgatóságát, akik nélkül ez a

nagyszabású rendezvény nem jöhetett volna létre, hisz önmagában az
SZMPSZ Közponi Irodája semmit
sem ért volna el, ha nincsenek ezek
az emberek, akik helyben minden
feltételt megteremtettek ahhoz,
hogy ez a rendezvény színvonalasan megvalósuljon.
Tisztelet és köszönet nekik azért,
hogy szabadidejükben, bérmentve
(nem főállásban), mindenféle anyagi kompenzálás nélkül a pedagógustársadalom tudásának fejlesztésén dolgoznak. Tisztelet és köszö-

net Királyhelmec Város polgármesterének, Balog Józsefnek, valamint
a Bodrogközi Kulturális Központ
igazgatónőjének, Zvolensky Gabriellának,hogy nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is támogatták
e nemes rendezvényt.
A társszervezők a régiónkból elküldött (Böszörményi Edit által írt)
cikkben megjelentek, de az ő tudósítása valamilyen oknál fogva nem
jelent meg a lap hasábjain.
Régiónk pedagógusai hálásak és
örülnek annak, ha helyben szerez-

hetik meg szakmai munkájuk fejlesztéséhez a kellő ismereteket. Ennek bizonyítöka volt az a közel 200
pedagógus is, akik részt vettek ezen
a rendezvényen .
A TV vezetősége úgy érezte, erre
a cikkre reagálnia kell, hisz a szervezésben felsorolt társszervezők is
mindenféleképpen tiszteletet és köszönetet érdemelnek.
Királyhelmec, 2008.05.19.
A Tőketerebesi és Nagymihályi TV
vezetősége
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Harc a leváltott igazgatókért
és a magyar iskolákért
2. A bizonyítványügy és következményei
1995 októberében a parlament új nyelvtörvényt fogadott el. Ez a kisebbségellenes, nacionalista szellemiségű törvény képezte a magyar tannyelvű oktatási intézményhálózat tervszerű leépítését szolgáló lépések alapját. Erre hivatkozva
az oktatási minisztérium az 1996/1997-es tanévben elrendelte az iskolai dokumentáció kizárólag
szlovák nyelvű vezetését, s betiltotta a (Cseh)Szlovákiában 1921-től engedélyezett kétnyelvű
bizonyítványok kiadását. A rendelkezés elsősorban a Komáromi járásban, nagy visszhangot váltott ki. Iskolaigazgatók, tanárok, közéleti személyiségek izzó légkörű fórumok sokaságán vitatták meg: mi legyen a válaszlépés? Az SZMPSZ
Komáromi Területi Választmánya, közvetlenül a
félévi bizonyítványosztás előtt, a sajtón
keresztül felhívással fordult a magyar
tannyelvű iskolákhoz, hogy a jogtipró
rendelet ellenére továbbra is két nyelven
vezessék a pedagógiai dokumentációt, és
január végén kétnyelvű bizonyítványokat
adjanak diákjaik kezébe. A felhívás csak
a Komáromi járásban talált nagyobb
visszhangra, ahol az alapiskolák döntő
többsége (31 magyar tannyelvű intézmény) kétnyelvű bizonyítványokat adott
ki. Példájukat Dél-Szlovákiában, sajnos,
csak kevesen követték. A legfontosabb
azonban ekkor az volt, hogy a bizonyítványok ügye a köztudatban maradt. 1997 tavaszán az időközben megalakult koordinációs
tanácsok hálózata vette kezébe a tiltakozó
akciók megszervezését. Június 17-én a Központi Koordinációs Tanács (KKT) füleki kibővített ülésén javasolta a magyar tannyelvű iskolák igazgatóinak, hogy – élve alkotmányos
jogukkal – az év végén kétnyelvű bizonyítványokat állítsanak ki. A javaslatot a magyar tannyelvű iskolák kb. egyharmada (a kimutatások
szerint 108) fogadta el.
Mivel nem sikerült egységes fellépést elérni, a
következő tanév elején a hatalom azonnal hozzálátott a „rendcsináláshoz“. Különböző megtorló
intézkedések foganatosításával néhány hónap
alatt pontot tett az ügy végére. Megvonták a kétnyelvű bizonyítványokat kiállító iskolák pedagógusainak mozgóbérét, az igazgatók megfélemlítése végett leváltották Popély Gyulát, a pozsonyi és
Kovács Pétert, a szenci iskola igazgatóját. Néhány középiskola jelezte: visszaküldi (!!) az alapiskolába azokat a már felvett diákokat, akik kétnyelvű bizonyítvánnyal jelentkeznek náluk. Az

intézkedések nyomán jelentős zavar keletkezett
az addig jól működő gépezetben. A Komáromi járás iskolavezetőinek utolsó egyeztető tárgyalásán
nyilvánvalóvá vált, hogy az 1997 januári huszárcsíny 1998-ban nem ismétlődik meg. A Központi
Koordinációs Tanács 1997 decemberi állásfoglalásában már nem szerepelt a Dél-Szlovákiát átfogó egységes fellépés megszervezésének gondolata. A tiltakozás módját a regionális és a helyi közösségekre bízta. Az ügyet addig felvállaló iskolák egymás után adták fel. Közvetlenül a félévi bizonyítványosztás előtt a bizonyítványügy egyik
zászlóvivőjének számító búcsi iskola tantestülete
nagy szótöbbséggel szintén úgy döntött, hogy
csak szlovák nyelven állítja ki a bizonyítványokat. A követő szülői értekezleten azonban né-

hány szülő jelezte: nem veszi át az egynyelvű bizonyítványt. Búcs a tiltakozásnak ezt a módját
választotta. Ezt a gondolatot tette magáévá a
bátorkeszi helyi koordinációs tanács is, amely
két nappal a bizonyítványosztás előtt ülésezett.
Az elvi egyezség után a koordinációs tanács írásban szólította fel a szülőket, hogy ne vegyék át a
csak szlovák nyelven kiállított bizonyítványokat.
Az akció várakozáson felül sikerült. Batorkeszin
az iskola kétszázötven tanulójából mindössze
nyolc, míg Búcson száznegyvenhét diákból húsz
vette át a bizonyítványt. Országos viszonylatban
csak a madari iskola (ez azonban csak az év végén került nyilvánosságra) és a bizonyítványhá-

ború utolsó mohikánja, az azóta már tragikusan
elhunyt nádszegi Agócs Béla állított ki kétnyelvű
bizonyítványokat...
A hatalom fogcsikorgatva vette tudomásul, hogy
mégsem aratott teljes győzelmet. Mivel csak a két
község merte vállalni a nyílt szembenállást, várható volt, hogy az ellencsapás nem késik sokáig.
Február közepén a járási oktatásügyi szakosztály emberei Stanislav Lukáč osztályvezetővel az
élen mindkét iskolában ellenőrzést tartottak. Elsősorban azt firtatták, hogy „kik szervezték“ a tiltakozó akciót. Felrótták továbbá, hogy az igazgatók nem jelentették a járásra a gyerekek távolmaradását az iskolából a bizonyítványosztás napján.
Az ellenőrzésről készült (?) jegyzőkönyvet az iskolák vezetői soha nem látták...
Március 16-án hétfőn Varga Lajost és Novák
Ferencet a Komáromi Járási Hivatalba rendelték. Ernest Macho, a hivatal elöljárója közölte
velük, hogy március 15-ei hatállyal leváltja őket
az igazgatói funkcióból. Ott helyben bemutatta
nekik utódaikat: Búcsra Máriási Lászlót, a komáromi Béke utcai iskola pedagógusát,
Bátorkeszire Kacz Máriát, a komáromfüssi kisiskola igazgatónőjét nevezte ki. A kinevezett igazgatók
Stanislav Lukáč és helyettese, Ivan
Podivinský kíséretében azonnal bemutatkozó látogatást tettek leendő
munkahelyükön. A búcsi és a bátorkeszi tantestületekkel történt találkozás és szópárbaj után azonban meglehetősen sietve távoztak.
A két igazgató indokolatlan leváltásának híre futótűzként terjedt el, és óriási felháborodást váltott ki a két községben. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy
a leváltások mögött politikai okok húzódnak meg. A hatalom cinizmusa abban is megnyilvánult, hogy az igazgatók
menesztését március 15-ére, a magyarság legnagyobb ünnepére időzítették, ami abban az évben
éppen vasárnapra (!) esett. Ez csak olaj volt a tűzre. Március 16-án mindkét község önkormányzata rendkívüli ülést tartott. Bátorkeszin a képviselő-testület határozatban tiltakozott Novák Ferenc
leváltása ellen, és követelte azonnali visszahelyezését az igazgatói tisztségbe, s ugyancsak szót
emelt az iskolatanácsok eredeti jogkörének viszszaállításáért. Búcson még radikálisabb lépésre
szánták el magukat a falu vezetői. Elhatározták,
hogy a polgárok segítségével megakadályozzák
Máriási László bejutását az iskola épületébe.
Pelle István (folytatás a következő számban)
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A matematika ünnepe Kassán
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. / S nemcsak a naptárnak van piros
betűs / napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan / ünnepeket is.“
(Márai Sándor)
Ünnep volt Kassán. A matematika ünnepe. Kassa az idők folyamán
művelődésével és szellemi erejével
tűnt ki. Most az idei – Kárpát-medencei hatósugarú – versenynek
2008. március 5–9-én a Kassai
Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium adott otthont.
A Komárom két részéből indult
Nemzetközi Magyar Matematikaverseny szinte az egész Kárpát-medencét bebarangolva 2000-ben
Dunaszerdahelyen keresztül jutott
vissza Felvidékre, ezúttal Kassára.
A versenyt minden második évben
az anyaországban, a közbülső években pedig Magyarország határain
kívüli régiókban rendezik meg.
A XVII. Nemzetközi Magyar Matematikaverseny ünnepi megnyitója
a történelmi városházán volt, ahol
Kekeňák Szilvia, a vendéglátó iskola igazgatóhelyettese köszöntötte a
mintegy háromszáz résztvevőt. Ünnepi köszöntőt mondott Szerencsés
János, a Magyar Köztársaság kassai
főkonzulja, Múdra Rozália, Kassa
megye igazgatóasszonya és Filipko
József, Kassa város főpolgármester-

helyettese. A színvonalas kultúrműsor a helyi iskola diákjait dícséri.
A megnyitót programok egész sora, városnézés, táncház, vetélkedők,
szakmai előadások, sportprogram,
színházi előadás követte. A tanárok
polgármesteri fogadáson vettek
részt a Márai Stúdióban. A versenytalálkozó érdekes színfoltja volt a
kirándulás Késmárkra, Lőcsére,
Krasznahorkára és Betlérre.
Maga a verseny a harmadik napon volt, az eredményhirdetés pedig az utolsó napon a Thália színházban.
A versenyzőknek – zárthelyi versenyen – hat-hat kitűzött feladat
megoldására négy teljes óra állt rendelkezésükre. Minden egyes feladat
maximális pontszáma 10 pont volt.
A feladatokat az egyes régiók (Felvidék, Magyarország, Erdély, Délvidék, Kárpátalja) tanárai javították.
A feladatokat a zsűri elnöke, Dr. Bálint Béla, a zsolnai egyetem tanára, a
szlovák matematikai olimpiai csapatának a vezetője állította össze.
A versenyen az alábbi eredmények születtek:
Az I. osztályosok versenyében
58-an indultak:
1.díj: Morapitiye Sunil (Kaposvár), Lenger Dániel (Budapest)
2.díj: Énekes Péter (Bonyhád),

Frankl Nóra (Budapest), Borsos Zalán (Marosvásárhely), Tikosi Kinga
(Székelyudvarhely)
3.díj: Székely Péter (Miskolc),
Bondici László (Szatmárnémeti),
Dudás Zsolt (Szeged), Bujtás László
(Nagykanizsa), Vadon Viktória
(Miskolc)
Tizenegyen dícséretben részesültek. Köztük Szabó Gergely (Komárom),
Szentandrási
Tamás
(Galánta).
A II. osztályosok versenyében 56an indultak.
1.díj: Cseke Balázs (Bonyhád),
Fonyó Dávid (Budapest)
2.díj: Somogyi Ákos (Kaposvár),
Gőgös Balázs (Győr), Kovács Gergely (Nyíregyháza), Pálinkás István
(Békéscsaba), Buzsáki Dániel (Kaposvár)
3.díj: Berecz Dénes (Miskolc),
Varga Vajk (Szeged), Kolumbán József (Kolozsvár), Márkus Bence
(Hajdúszoboszló), Lami Vince (Komárom), Bed Anita (Csíkszereda)
Kilencen dícséretben részesültek.
Köztük Marák Károly (Komárom),
Fábik Zoltán (Komárom)
A III. osztályosok versenyében
56-an indultak.
1.díj: Bartha Zsolt (Budapest)
2.díj: Slázsik Zoltán (Szeged),

Tiborosz Lívia (Tata), Almády Balázs
(Tata), Orosz Ákos (Nyíregyháza)
3.díj: Herencsár Albert (Galánta),
Illyés Ágota (Csíkszereda), Kanalas
Vidor (Belgrád), Lamm Éva (Bonyhád), Kisfaludi Bak Zsombor (Sepsiszentgyörgy), Lestyán Erika (Kézdivásárhely), Fejes Kata (Budapest)
Négyen dícséretben részesültek.
Köztük Lami Dávid (Komárom)
A IV. osztályosok versenyében
38-an indultak.
1.díj: Herber Máté (Kaposvár)
2.díj: Tóth László (Debrecen),
Dobribán Edgár (Kolozsvár), Korom-Vellám Judit (Szeged), Csizmadia Laura (Szabadka), Ferencz Endre (Szatmárnémeti)
3.díj: Fejér Attila (Budapest), Bíró
Lehel József (Székelykeresztúr), Bíró Csongor (Gyergyószentmiklós),
Molnár Regő (Nagykanizsa)
Hatan részesültek dícséretben.
A díjakat a zsűri elnöke kíséretében az egyes régiók vezetői – Oláh
György(Felvidék), Bencze Mihály
(Erdély), Szabó Magda (Délvidék),
Balázsi Borbála (Kárpátalja) és Dr.
Pintér Ferenc (Magyarország) – adták át.
A felvidéki csapatot az alábbi városok diákjai alkották: Dunaszerdahely, Érsekújvár, Galánta, Ipolyság, Komárom, Léva, Pozsony,
Szenc, Tornalja, Zselíz és természetesen a házigazda, Kassa.
A záróünnepséget és a versenytalálkozó egészét az összetartozás
érzése és a familiáris légkör jellemezte, amelyért a főszervezőknek,
Kekeňák Szilviának, igazgatóhelyettesnek és Mikó István matematikatanárnak, valamint az iskola
további munkatársainak jár a köszönet.
A jutalomkönyvek átvétele után
Marczis György matematikatanár
felolvasta Gyula polgármesterének,
Dr.Perjés Klára országgyűlési képviselőjének meghívását a jövő évi
XVIII. Nemzetközi Magyar Matematikaversenyre Gyulára. A rendezvény a himnusz eléneklésével
ért véget.
Oláh György,
Felvidék régióvezetője
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50 évvel ezelőtt történt

Az ítélet: kötél általi halál
„Kétszer próbáltam megmenteni a
szocializmus becsületét a Duna völgyében: 1953-ban és 1956-ban. Rákosi és az oroszok megakadályoztak benne. Ha most az életemre van szükség,
azt bizonyítani, hogy a kommunisták
nem mind a nép ellenségei, nagyon
szívesen odaadom. Ezek után úgysem
ér már semmit. Tudom, hogy lesz még
egyszer egy Nagy Imre-per, amelyen
rehabilitálnak és háromszor annyian
jönnek majd a temetésemre, mint
Rajkéra. Csak attól félek, hogy azok
mondják el majd a gyászbeszédet,
akik elárultak.”
(Nagy Imre)
Nagy Imre és társai kivégzésének
harmincadik évfordulóján, 1988. június 16-án ellenzéki demokraták
tüntetést rendeztek Budapesten a
Batthyány-örökmécsesnél. Néhány
héttel később a hivatalos látogatáson az Egyesült Államokban tartózkodó Grósz Károly pártfőtitkár és
miniszterelnök, aki a pártvezetői
poszton nem sokkal korábban Kádár Jánost váltotta, a Newsweek hírmagazinnak adott interjúban fasisztáknak nevezte a szervezőket. Azt is
közölte, Nagy Imre rehabilitációja
Magyarországon szóba sem jöhet.
Egy évvel később, 1989. június
16-án a Hősök terén több mint 200
ezer ember jelenlétében ünnepélyes keretek között lezajlott szertartás után újratemették az 1956-os
forradalom miniszterelnökét, Nagy
Imrét és négy mártírtársát, Losonczy Gézát, Szilágyi Józsefet, Maléter
Pált és Gimes Miklóst. A hatalmas
érdeklődést kiváltó ünnepségen beszédet mondtak Nagy Imre egykori
barátai és munkatársai: Vásárhelyi
Miklós, Zimányi Tibor, Király Béla,
Rácz Sándor, Mécs Imre, valamint
egy ifjú ellenzéki politikus, Orbán
Viktor. A szervezők vigyáztak arra,
hogy a gyászbeszédekkel kapcsolatban Nagynak ne legyen igaza. A
pártállam képviselőinek mindössze
annyit engedtek meg, hogy az
MSZMP reformszárnyának prominensei, Németh Miklós, Pozsgay
Imre, Szűrös Mátyás és Medgyessy
Péter koszorút helyezhessenek el az

ták. Azzal vádolták őt és társait,
hogy összeesküvést szőttek a „népi
demokrácia megdöntésére, hazaárulást követtek el a semlegesség kinyilvánításával”.
Nagy Imre és társai pere, mely
nem nélkülözte a koncepciós perek elemeit sem, 1958-ban két fázisban zajlott le – a nyilvánosság
teljes kizárásával. Az első tárgyalásra február 6-án került sor, ám
két nap múlva a bíróság elnöke,
Radó Zoltán hirtelen támadt betegségére hivatkozva bizonytalan időre elnapolták azt. Az eljárást végül
június 9-én folytatták – ezúttal már
Vida Ferenc volt a bíró. Az ítélethozatalra június 15-én került sor. A
vádlottak közül Nagy Imrét,
Maléter Pált és Gimes Miklóst kötél általi halálra, Kopácsi Sándort
életfogytiglani börtönre, Donáth
Ferencet 12 év, Jánosi Ferencet 8

áldozatok ravatalánál. Nagy Imre és
társai újratemetése a magyarországi
rendszerváltás legjelentősebb szimbolikus eseménye volt. Három héttel később az 1958-ban hazaárulás
vádjával kivégzett személyiségeket
politikailag is rehabilitálták. Az
MSZMP vezetője ekkor még mindig
az a Grósz Károly, aki egy évvel korábban Amerikában fasisztázott...
✹ ✹ ✹
1956. november 4-én reggel, öt
óra húsz perckor Magyarország lakossága az alábbi szózatot hallhatta
a rádióban: „Itt Nagy Imre beszél, a
Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a
szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Csapataink harcban
állnak! A kormány a helyén van! Ezt

len minisztert találtak a helyén, Bibó
Istvánt. Nagy Imre és több társa a letartóztatás elől a jugoszláv nagykövetségre menekült. Az orosz tankokkal együtt ugyanakkor visszaérkezett Magyarországra a november első napján váratlanul eltűnt Kádár János, Nagy Imre egyik legközelebbi
munkatársa – ezúttal a szovjetek
bábjaként, s értelemszerűen a magyar forradalom árulójaként.
A megjelenésétől fogva legitimációs problémákkal küszködő Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány
számára nagy tehertételt jelentett a
jugoszláv nagykövetségen meghúzódó, s az elkeseredett tömegek szemében egyre inkább a forradalom
ikonjává magasztosuló Nagy Imre.
Aki a forradalom dicső napjaiban el
tudta érni (igaz, mint később kiderült: csak ideiglenesen) a szovjet
csapatok kivonását, volt mersze egy

Nagy Imre (1896-1958)

Nagy Imre és társai az ítélet kihirdetésekor

közlöm az ország népével és a világ
közvéleményével!”
A nyilatkozattévő és a hallgatóság
számára is világos volt már ekkor,
hogy a világ csodálatát kiváltó magyar forradalom utolsó szakasza következett el. A Kreml elszánta magát
a leszámolásra. Nagy Imre rádióbeszédéből azok a részek, hogy „csapataink harcban állnak” és a „kormány
a helyén van” , nem fedték a valóságot. A magyar honvédség szinte ellenállás nélkül adta meg magát. A reménytelen küzdelmet csupán a felkelők vették fel az oroszokkal. Nagy
Imre koalíciós kormányának tagjai
pedig szétszéledtek. A Parlament
épületét nem egész három órával a
Nagy-féle nyilatkozat elhangzása
után elfoglaló szovjetek csak egyet-

kommunista országban elfogadni a
többpártrendszer visszaállítását, s
ki merte nyilatkoztatni Magyarország semlegességét.
1956. november 23-án bántatlansági ígérettel Nagyot és társait kicsalogatták a jugoszláv nagykövetségről. Ám a szabadság helyett szovjet
tisztek foglyul ejtették, és Romániába, a Snagovi-tó partján levő üdülőbe internálták a forradalom egykori
vezető személyiségeit. A forradalom
utóvédharcainak leverése után Kádárék (Hruscsov akaratának eleget
téve) elérkezettnek látták az időt a
leszámolásra. Tették ezt annak ellenére, hogy korábban megígérték az
amnesztiát. 1957. áprilisában Nagy
Imrét Romániában hivatalosan is letartóztatták, és Budapestre szállítot-

év, Vásárhelyi Miklóst 5 év börtönre ítélték. Megjegyzendő, hogy a
Nagy Imre-csoport két további tagja ekkor már nem élt. Losonczy
Géza még 1957-ben mesterséges
táplálás közben „véletlenül” meghalt a börtönben. Szilágyi Józsefet
pedig 1958 áprilisában külön eljárás után kivégezték.
Nagy Imrén és két társán a halálos ítéletet 1958. június 16-án hajnalban hajtották végre a Kozma utcai Országos Börtön udvarán. A
szemtanúk szerint a kivégzésen maga Kádár János is megjelent. Az a
Kádár János, aki lelkiismeret-furdalásokkal teli életét Nagy Imre politikai rehabilitációjának napján, 1989.
július 6-án fejezte be. Talán a sors
akarta így.
Pelle István
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Egy találkozó margójára
Itt ül végre előttem, és míg a
diktafont bekapcsolom, hogy
beszélgetésünket rögzítse, arra
gondolok, hogy milyen régóta
meg akartam ismerni őt. Egy
édesapa, akit a távolból is mélyen tiszteltem, mert az ő tevékenységére csak kevés ember
lenne képes.
Egy édesapa, aki immár egy évtizede járja az iskolákat, beszélget a
fiatalokkal, valamint a szülőkkel,
pedagógusokkal, és saját – drogtúladagolásban meghalt – gyermekének történetén keresztül a drogprevenciós munkából vállal fel egy
nem kis szeletet… Amikor a fia kábítószerfüggővé vált, a család összefogott, hogy segítsen neki. Még házi
videóra is felvették őt azzal a céllal,
hogy később (ha már kigyógyul) levetítsék neki, milyen állapotban
volt, és ily módon riasszák el a további kábítószer-élvezettől. Ám a
fiú meghalt. Az apa elkeseredetten
kereste, és meg is találta azt
drogdílert, akitől a fia a halálos adagot megvette, és aki aztán börtönbe
került. Fia halála óta az édesapa nemes küldetést vállalt: ha már saját
fiát elveszítette, mások gyermekeit
akarja megóvni a drogoktól. Hihetetlen mértékű eltökéltséggel harcol
a kábítószerek ellen. Hite szerint ez
Karesz végakarata...
Sorban teszem fel neki a kérdéseimet, és ő mindet szépen, pontosan
megfeleli. „Tartalmas interjú lesz!”gondolom elégedetten, és felvillan
bennem, hogy hány és hány előadást hallottam már a drogok káros
hatásáról, és én magam is hányszor
próbáltam erről beszélni az osztályfőnöki órán és a hittanóráimon. Ám
ilyen átütő erejű és hatásos foglalkozáson még sohasem jártam! A gyermekek döbbent csendben nézték
Kareszt a házi videós felvételek
alapján készült filmen, és utána a
drogok ellen harcoló édesapának tehettek fel kérdéseket.
Kérdem, mi lenne tán a legfontosabb, amivel szülőként megvédhetnénk gyermekeinket a drogdílerek

sxc.hu-felvétel

alattomosságától. Becsülöm, hogy
nem titkolja szülői mulasztásait,
mindazt, amit esetleg elrontott a nevelésben. Talán fontosabb volt náluk is az új ruha, mint az emberi
szó, mint a gyermek lelkivilágára
való odafigyelés… Azóta sikerült neki azt az emberfeletti lelkierőre valló elhatározást meghoznia, hogy
szülői gyászát feldolgozva továbblépjen, és mások gyermekeit óvjamentse a szerektől, a testi-lelki leépüléstől s a haláltól.
2005-ben ő alapította meg Magyarországon a Kendermagtalanító
Egyesületet, amely a könnyűdrogokkal szemben is elszántan veszi
fel a harcot. Elnökként nyilatkozik,
szót emel, véleményt formál, és eddig több mint 300 iskolában járt,
köztük a szlovákiai magyarok közt
is mintegy 30 helyen. Mikor e munka (általa vélt) hatásfokáról faggatom, azt mondja, 50 százaléknál
jobb: száz gyermekből szerinte fele
biztosan sohasem fog a drogokhoz
nyúlni, miután megtekintette a fia
tragédiájáról szóló filmet és ővele
találkozott. Elhiszem. Láttam a hatás mértékét, és később beszélgettem is a tanítványaimmal. Az egyesületről eszembe ötlik az a bizonyos
másik, hasonló nevű, de merőben
eltérű küldetésű szervezet, melyet
annyiszor lehet látni a tévében.
Igen, a Kendermag Egyesület… ők a
könnyűdrogok legalizálásért küzdenek, és visszatetsző, hogy több teret

kapnak az anyaországi médiában,
mint az őket ellensúlyozó „kendermagtalanító”. S mivel az interjúalanyom vallomásából is ez a különös
valóság derül ki, és sajnos úgy látszik, nem alaptalan ez az észrevételem, eltűnődöm, hogy vajon kinek
állhat érdekében, hogy a könnyűdrogokért kiáltó és hadakozó csapatot futtassa, és ennélfogva azt óhajtsa, hogy magyar ifjúságunk agymosott, szkizofrén vagy eltompult legyen, és a könnyűdrogokról aztán
könnyedén rákaphasson a keménydrogokra?!
Míg ezen mélázom, s a diktafonom az édesapa nézeteit rögzíti
(aki nem mellesleg középkorú létére nemrég hittanári képesítést is
szerzett, hogy drogprevenciós
munkájában a fiatalság szívéhezlelkéhez még inkább közelíteni
tudjon), kiderül, hogy téliesített faházban lakik. Mivel rokkantnyugdíjas, és a fiatalsághoz szóló küldetése miatt egyéb munkát már
nem tudott az évek során vállalni,
el kellett adniuk hatszobás házukat. Szerényen mondja, hogy nagyon szép ház ez is, és ez számára
nem anyagi visszalépés, csak „átrendeződés”. Örül, hogy a fiatalokért dolgozhat…
Nézem őszes halántékát, önkéntelenül a tekintetét figyelem, kutatom reakcióit. Biztosan boldog. Hiszen meg van győződve arról, hogy
amire egész további életét feltette,

annak értelme van! Hogy Karesz
nem halt meg hiába 21 évesen… A
róla szóló felvételek olyan elrettentő
példával bírnak, hogy hiába fognak
drogdílerek settenkedni az iskoláink környékén, a felvilágosítás által
megvédjük gyermekeinket, tanítványainkat! Úgy gondolom, lehet
akárhány drogkereső kutyás bemutató, lehet fémdetektorral és kamerával felszerelt, korszerű védelmi iskolakapu is, mert ha nem a gyermekek lelkivilágát fogjuk gazdagítani,
szépíteni és mélyíteni, ha nem fogunk mindenről meztelen őszinteséggel, csúsztatások és tabuk nélkül
beszélni(!) - miként ez az édesapa
teszi -, nem jutunk előbbre egy tapodtat sem a drogmegelőző munkában, sem pedig a lelki életre, az emberségre, a testi-lelki tisztaságra való nevelés terén.
Gáspár Károly hittanár társaságában ismételten meggyőződtem arról, hogy léteznek még ma is olyan
emberek, akik személyes problémáikat (ez esetben családi tragédiájukat és kényelmüket!) félretéve képesek önzetlenül tenni másokért, és
világosan felismerik, melyik az az
út, amelyre küldetésük szól. A margóra megjegyzem, hogy szerencsére
ez nem egy „giccsesen túlszínezett,
fellengzős” befejezés, hanem híven
tükrözi mindazt, amit ezzel az édesapával való találkozás során valóban megtapasztaltam.
Jakubecz Márta
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„ ...hogy örökül tudd adni utódaidnak”
A „Milyen a jó iskola” konferenciára készülve megfogalmazódott
bennem a kérdés: meg tudja-e mondani valaki ma azt, mi kéne ahhoz,
hogy a jövőnkre gondolva olyan reformot hajthassunk végre az oktatásban, hogy olyan örökséget tudjunk a gyermekeinkre hagyni, aminek segítségével ebben az „élhetetlen” világban emberek tudjanak
maradni?
Tisztában vagyunk vele, hogy
munkánk eredménye majd csak
később mutatkozik meg, a jelenben csak bízni és hinni kell abban,
hogy amit teszünk, az jó. Nap mint
nap bebizonyosodik azonban,
hogy egyedül nem megy, csak öszszefogással, a partnerekkel együtt
gondolkodva érhetjük el a kitűzött
célokat.
Iskolánkban igyekszünk közösséget építeni, örökséget, hagyományokat ápolni, hogy méltók lehessünk névadónk, Katona Mihály
szelleméhez. Erre figyeltek fel Hevesi Attila és Lukács Ágnes földrajztudósok, akik a jó értelemben
vett megszállottsággal kutatják Ka-

tona Mihály életét és munkásságát.
Lukács Ágnes óriási lelkesedéssel
keresi fel a Katona családnevet viselő közéleti embereket, így jutott
el a Kunszentmártonban élő Katona Mihály madárkutatóhoz is, akivel tanulóink együtt tölthettek három felejthetetlen napot a természetben.
Megfigyelték a madarak fészkelőhelyeit a tó partján és a határban,

érdekesebb leírásokat, történeteket
az egyes fajokról. A madármegfigyelés közben jegyzeteket készítettek, feljegyezték a megfigyelt fajok
neveit, ismertető jegyeit.
Katona Mihály szaktudása és
egyénisége ösztönzőleg hatott a gyerekekre, hogy jobban odafigyeljenek a körülöttük lévő világra, szeressék és óvják a természetet.
Bebizonyosodott az élményszerű,

Katona Mihály szaktudása és egyénisége
ösztönzőleg hatott a gyerekekre,
hogy jobban odafigyeljenek
a körülöttük lévő világra...
meghallgatták a madárhangokat,
majd egy vetítéssel egybekötött előadásra került sor az iskola éttermében Madarak az ember szolgálatában címmel. A kisebb és nagyobb
tanulók is egyaránt nagy érdeklődéssel hallgatták az érdekesebbnél

A tanulók érdeklődéssel hallgatták a beszámolókat a madárfajokról

megfigyeltetésen alapuló oktatás
hatékonysága.
Az összefogást nem véletlenül említettem, hiszen a madárles sem valósulhatott volna meg önerőből, az önkormányzat, a Bulchu Polgári Társulás, a helyi református egyház, az

Emese- és Karkó-panziók, a helyi vadászszervezet, valamint a karvai
szakiskola képviselőinek támogatása és együttműködése nélkül. Köszönet illeti Csákvári Zoltán és Sándor
Csaba pedagógusok munkáját is.
Az akciót színesebbé tette Katona Mihály csillagászbarátjainak bemutatója, sajnos a borús idő miatt a
csillaglesre nem kerülhetett sor. A
gyerekek kívánságára ősszel újra
szervezünk egy madárfigyelő túrát,
reméljük, akkor megtalálhatja mindenki a számára legkedvesebb csillagot.
Katona Mihály vallomása a természetről, a madarakról:
„ Ha a természetet védelmezed,
szereted, törvényeit tiszteled és vele
együtt élsz, a természet ölébe vesz,
madárdala elringat, dédelget, éltet
és oltalmaz. Ezért óvd, védd és
őrizd ezt a csodálatos sokszínű természetet, hogy örökül tudd adni
utódaidnak, és továbbra is zenghessen a madárszimfónia.”
Győző Andrea
Katona Mihály AI, Búcs
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Az Élet menete – 2008
Ipolysági diákok egy csoportja
vett részt a 2008-as „Élet menete” megemlékezésen a lengyelországi Auschwitz-Birkenau koncentrációs tábor térségében.
1988-tól minden évben a világ
számlálhatatlan pontjáról érkeznek
az együttérzők, hogy tisztelettel
adózzanak a hatmillió áldozat emléke előtt. A válogatott csoportba

Szlovákiából csupán egyetlen magyar tanítási nyelvű gimnázium került be: az Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium, amelynek én is
a diákja vagyok. Rajtunk kívül még
a lévai, a zsolnai és az ipolysági szlovák gimnázium tanulói vettek részt.
Április 30-án, Krakkó külvárosában
egy 87 éves csehországi holokauszttúlélő, Oldřich Stránsky életútjával
ismerkedtünk meg, aki elveszítve a
családját, az élet minden poklát

megjárta Auschwitzban-Birkenauban. Május 1-jén, nem sokkal 10 óra
előtt érkeztünk az auschwitzi koncentrációs tábortól pár száz méterre
található parkolóba. Ausztráliaiak,
brazilok, franciák, magyarok, csehek, szlovákok és még sok más
nemzet tömörült egybe, két szín és
egyetlen lobogó – Izrael zászlaja –
alatt. Csoportvezetőinkkel és tanárainkkal indultunk el Auschwitz
kapuja felé, amelyen átlépve szinte

A világ megszámlálhatatlan pontjáról érkeznek az együttérzők, hogy tisztelettel adózzanak a hatmillió áldozat emléke előtt

azonnal érezhető volt a hely misztikuma. Az időszűke miatt csak pár
perc erejéig adózhattunk tisztelettel
a 18-as barakk, közismertebb nevén
a magyar barakk előtt, hiszen a szlovák barakkban, Pavol Mešťan professzor, a pozsonyi Zsidó Múzeum
igazgatója tartott történelmi tájékoztatót. A túlélő zsidók gyermekeként született professzor, hűen ragaszkodva népéhez, ma az egyik
legnevesebb holokausztkutató történész Szlovákiában. Behatóan felvázolta nekünk az akkori helyzetet,
a Jozef Tiso, katolikus pap elnöklésével irányított országot, aki nem
mellékesen, felszólítás nélkül szolgálta ki Adolf Hitlert a szlovákiai
zsidók koncentrációs táborokba
küldésével. A professzor úr továbbá
felhívta a figyelmünket egyes neves
szlovák nemzetébresztők tevékenységére is, akik nyíltan nevezték a
szlovák nép ellenségeinek és nyűgének a zsidókat. A magyarországi delegációval társalogva esélyünk nyílt
szót váltani olyan neves személyiségekkel is, mint Hajdú (Steve) István
színművész, Alföldi Róbert, a Nemzeti Színház leendő főigazgatója, valamint Bárdosi Sándor birkózó. A
menet hosszú várakozás után meg-
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indult, és a lobogókkal kísérve vonult át az Auschwitztól három kilométerre található Birkenauba. A sínek közé különböző nyelveken írott
emléktáblákat szúrtak a túlélők utódai, emlékezve azokra, akik nem
voltak olyan szerencsések, mint az
ő elődeik. A hangszórókból folyamatosan olvasták fel az áldozatok
neveit. A menet végül a volt krematórium romjai mellett, egy hatalmas
színpad körül gyülekezett. Itt kezdődött el az igazi megemlékezés. A
konferáló szerepét az ismert izraeli
színész, Chaim Topol – a Hegedűs a
háztetőn című világhírű musical főszereplője – töltötte be. Ő mutatta
be a ceremónia keretében beszédeket tartó neves személyiségeket,
köztük Gabi Askenazit, az izraeli
hadsereg főparancsnokát, Meir
Laut, Izrael volt főrabbiját, és
Chazan Chain Adler izraeli kántort,
aki hagyományos zsidó énekekkel
adózott az áldozatok emlékének. A

megemlékezést egy japán vegyeskórus tette még színesebbé zsidó
énekekkel. Fokozatosan lángra lobbant a hatmillió áldozatot jelképező
hat hatalmas fáklya is. A megemlékezés végén elhangzott a Hatikva, a
világ zsidóságának himnusza, amit
a tömeg egy emberként énekelt. Soha nem fogom elfelejteni azokat a
gondolatokat, amelyekkel az utolsó
napon útnak engedtek bennünket.
„Ti mind hírvivők vagytok. Rajtatok
áll, hogy mivé lesz ez a világ, és
hogy hogyan emlékeznek majd
vissza a holokausztra. Ti már tudjátok, mi történt itt. Gondoskodjatok
róla, hogy mások is tudják… hogy
az, ami itt történt, ne ismétlődhessen meg SOHA TÖBBÉ!” Ezen eszmék hordozójaként jöttem el Lengyelországból.
Baka L. Patrik,
az Ipolysági MTNY
Gimnázium diákja

29

LÉVAI MAGYAR TANÍTÁSI NYELVŰ EGYHÁZI GIMNÁZIUM,
SZMPSZ ASZ, SZMSZSZ ASZ,
SZMPSZ LÉVAI ÉS NAGYKÜRTÖSI TERÜLETI VÁLASZTMÁNYA
MEGHÍVÓ

Értékválság az iskolában – szakmai hétvége
Helyszín: Margita-Ilona fürdő (A Lévai Körzeti Hivatal üdülője)
Időpont: 2008. június 27.-30.
Célcsoport: alap- és középiskolai tanítók ill. tanárok
Létszám: 25 fő + előadók, részvételi díj: 300 Sk/fő
A program célja: A szakmai hétvége célja egy szép, sportolásra is alkalmas környezetben olyan szakmai, erkölcsi-etikai kérdések megvitatása,
melyekkel a tanár mindennapi munkája során szembesül, ugyanakkor a
módszertani továbbképzések során nincs lehetősége ezek megbeszélésére. Változó világunkban kínzó probléma az erkölcsi válság minden szinten. Ez a válság megmutatkozik az iskolai élet minden területén, s hatványozottan káros a szórványmagyarság által lakott területen. Az iskolaválasztásban alapjaiban nem elsősorban a tanárok magas szintű tárgyi tudása a döntő, hanem ez bizalmi kérdés. A képzés során olyan eljárásokkal
lehet megismerkedni, melyek elsősorban az iskola iránti bizalom növelését szolgálják. Továbbá célunk a hit és etika összefüggéseinek vizsgálata
a modern kor tükrében. Ezzel párhuzamosan az egyházi iskolák szerepének vizsgálata az értékválság kezelésében. A hétvége eredményeképp az
erkölcsi-etikai szempontból megújult, csapatmunkában megerősödött pedagógusok hatékonyabb iskolai nevelői munkája valósul meg. Célunk a
szülők és tanárok közti együttműködés technikáinak javítása.
Június 27. (péntek):
18 00 - érkezés, elszállásolás
19 00 - kötetlen „óévbúcsú“, sport, tábortız
Június 28. (szombat):
10 00 – Pauska Mária (drámapedagógus): Irodalmi mı feldolgozása dramatikus
pedagógiai módszerrel A problémás diákok kezelése – a drámapedagógia
1300–1500-Szünet
16 00 – Prof. dr. S.Szabó Péter (PTE-BTK, Zsigmond Király FŒiskola): Egyházak
társadalmi tanítása ( a különbözŒ felekezetek társadalomra gyakorolt hatása) .
az elŒadásra a lévai Reviczky-házban kerül sor, utazás kisvonattal
Este tábortız, gulyás
Június 29. (vasárnap):
10 00 – Bécsi Zsófia: (PTE- BTK doktori iskola) : Tanár-diák-szülŒ kapcsolat, bizalmatlansági hálózat (a szülŒi szerep változása)
11 00 – Hogyan építsünk fel egy tökéletes órát – gyakorlat
13 00 – 1500 – Szünet
15 00 – dr. Bertók Rózsa (PTE- BTK): Értékválság az iskolában - A pedagógus
szerepe a mai társadalomban
16 30 – Diskurzus
20 00 – kultúrmısor
Június 30. (hétfŒ):
10 00 – dr. Barcsi Tamás: Értékek és a posztmodern kor

Az Ipolysági gimnázium képviselete: Tóth Tibor és tanítványai

Az előadásokat gyakorlati foglalkozások követik, erkölcsi szintfelmérő,
szituációs játékok, valós esetek „megtárgyalása”.
A részvételi díj tartalmazza a szállás és napi kétszeri étkezés (reggeli, vacsora) költségeit. A fürdő területén lehet strandolni, ebéd lehetőségei is
adottak (büfé, vendéglő). Jelentkezési határidő június 19. A jelentkezésnél kérjük közölni az érkezés és távozás időpontját.
Elérhetőségek: Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnázium, Léva
Kiss Beáta, Sv. Michala 38., Mobil:0908697689, kbkissbea@gmail.com
Üdvözlettel: Kiss Beáta, SZMPSZ ASZ elnöke
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Az idén betöltött 60. születésnapja alkalmából köszöntjük Kossuth-díjas prózaírónkat.
Irodalmi tevekénységéhez további ötleteket, alkotókedvet, egyetemista ifjúságunk oktatásához
sok erőt, egészséget és türelmet kíván Grendel Lajosnak szerkesztőségünk

Grendel Lajos: Tanügy (részlet)
Túl sokat kívánok tőlük, dörmögi
az igazgató egy ellenőrzés után, lejjebb kell szállítani a szintet, hiszen
az igények is, a követelmények is
mások. Nem értek vele egyet, de ez
keveset számít. Az igazgató amúgy
sem szível, éppen ezért meglepett,
hogy engem bízott meg az ügy kivizsgálásával, tekintve, hogy a fiúnak is, meg a lánynak is én vagyok
az osztályfőnöke. Nem tudtam elhárítani a megbízatást, s mindjárt a
dolgok kellős közepébe csöppentem. Ekkor már széltében-hosszában beszélték a városban, hogy a
lány az igazgatótól esett teherbe.
Igazán nem az én feladatom, hogy
tisztára mossam a mások becsületén esett foltot. Mi lenne, töprengtem, ha otthagynám az iskolát?
Most, rögtön, ebben a pillanatban.
Az igazgató kitessékelt a szobájából, de megígérte, hogy segíteni fog
nekem. Ez hiányzott csak, gondoltam, egy éve sincs még,
hogy leszereltem, és ebbe az iskolába kerültem. Nem mentem be a következő órára. Az iskolaudvar hátsó
kapuján kiosontam a szabadba, végigbandukoltam a kaszárnyakerítés
mellett a keményre taposott ösvényen, amely aztán a réten háromfelé ágazott. Eltökéltem, hogy búcsút
veszek a várostól...
Az igazgató azonban barátságosan fogadott, említést se tett a délelőtti mulasztásomról. Konyakkal
kínált, és kávét főzetett. Elejét kell
venni a nagyobb botránynak,
mondta, különben valamennyien
nagy bajba kerülhetünk, kivált mi
ketten. A gyerekek úgyis megúszszák. Mi vagyunk felelősek értük,
az osztályfőnök és az igazgató...
Másnap délután lehívatott engem meg a fiút az irodájába, a lányt
azonban nem, s amikor ezt furcsállottam, azzal tért ki, hogy a lányt
ilyen állapotban nem szabad gyötör-

ni. Elvégre élet születik benne. Én
beszéltem a fiúval, az igazgató egyszer sem szólt közbe, a kihallgatás
egész ideje alatt némán trónolt az
íróasztala mögött, egy-egy jóindulatú félmosollyal igyekezve a pártatlanság látszatát kelteni. Én a szoba
másik sarkában ültem a piros bőrfotelban egy dísznövény hatalmas levelei alatt, a fiú pedig valahogy kettőnk között állt.Velem szemben, az
igazgatónak azonban félig háttal,
ami nagyon zavarta őt. Rögtön a
tárgyra tértünk...
– Én tettem – vallotta be habozás
nélkül.
– Súlyos hibát követtél el – feleltem.
Az igazgató odament hozzá, s
atyáskodva megveregett a vállát.
– Az őszinteség enyhítő körülmény... De csak enyhítő körülmény,
egy arasszal sem több.
A fiú kérdezés meg köszönés nélkül kirohant az irodából, s én engedélyt kértem, hogy utánamehessek.
A vécében találtam meg, a falnak
dőlve sírt, vállát rázta a zokogás.
Úgy nézett rám, hogy sohasem felejtem el a tekintetét. Elrohant, még
mielőtt bármit is szólhattam volna
hozzá. Ekkor határoztam el másodszor, hogy csomagolok....
Este Danisné, a háziasszonyom
bejött hozzám kérdezősködni. Bizonyára vannak nála fecsegőbb és
pletykásabb öregasszonyok is, én
mégse szeretem, mert mindig nagyon jól értesült, akárki másnál hamarább szerez tudomást arról, ami
a városban történik, de hogy miképp, arról sejtelmem sincs. Végighallgat, de közben az az érzésem,
hogy ez az asszony tud valamit,
amit én még nem tudok. Egyébként
nem panaszkodhatom rá, hozzám
rendes, és igyekszik a kedvemben
járni. Naponta kitakarít a szobámban, letörli a port, s helyükre rakja

széthányt könyveimet. Gyakran
hangoztatja, mennyire tiszteli a diplomás embereket. Azért jött be hozzám, mondta, mert ég a szobámban
a villany, pedig jócskán elmúlt már
az idő, amikor lefeküdni szoktam.
Máskor olvasok vagy készülök a
másnapi órákra, most azonban ruhástul hevertem a megvetett ágyon,
s csak bámultam a plafont keserves
magányomban. Röviden elmondtam hát Danisnénak, mi történt délután az iskolában. Úgyis tudtam,
hogy arra kíváncsi. De hogy honnan
szagolta ki ilyen hamar?... Megkínálta magát a cigarettámmal.
– S a maga véleménye? – kérdezte.
– Nincs okom kételkedni. Ezek
után.
– Nagyon sok oka lehet rá –
mondta Danisné.
– Nem tudom, mit tegyek.
– Semmit – mondta Danisné. –
Nem ez az első ilyen esete az igazgatónak.
– Ezt viszont nem tudtam.
– Hát most tudja – mondta
Danisné komolyan. – De jobb, ha
nem tud róla többet....
Képtelen vagyok nyugodni, amíg
nem tisztázom a homályos dolgokat. Rokonszenves nekem a fiú,s
tényleg szívesen segítenék rajta, ha
csak egy kicsit is igazolódna a gyanúm. Azt sem bánnám, ha a fiú volna a gyerek apja. S már azon töröm
a fejemet, miképpen lehetne elérni,
hogy ennek ne legyenek következményei a számára. Elküldeni a kassai ipariba. Ezt ugyan jól kitervelték. Miért? Nem pénzt lopott, nem
üzletet fosztott ki, senkit sem vert
agyon.... Mind nagyobb a zűrzavar
bennem. Az igazgatót is a szimpátia
alapján ítélem meg. Jobban mondva
azon az alapon, hogy nem szimpatikus nekem; bármilyen aljasságra
képesnek tartom, jóllehet soha nem

ártott nekem. S most már csak az
sarkall tovább, hogy bebizonyítsam
ezen az érzelmi alapon is eldönthető, mi az igazság, objektívebben talán még, mint valamiféle tiszta
logikával.... Semmi konkrétat nem
tudok, megpróbálnak félrevezetni,
mégis teljesen tisztán látok. A fiú
tisztességes, az igazgató nem. Ha
legalább tudnám még, hogy mit
kell tennem...
Délután mégis teszek egy utolsó
kísérletet. Fölkeresem az igazgatót.
Bejelentés nélkül megyek fel hozzá,
pedig illene telefonálnom, s hogy
nem teszem, hozzátartozik a tervemhez. Meg kell őt lepnem a látogatásommal, készületlenül kell,
hogy érje...
Furcsán érzem magamat. Menni
készülök, de marasztal. Ugyanaz,
mint délelőtt. Biztosan tudom, hogy
van valaki a házban rajtunk kívül,
azt is, hogy kicsoda. És nem tehetek
semmit. Az égvilágon semmit sem,
nincs, amivel zavarba hozhatnám,
nincs, amivel kizökkenthetném a
magabiztosságából, kilátástalan az
egész. Fáradt és elkeseredett vagyok.
- Elnézést – mondom kínomban.
– Szeretnék tisztán látni.
- Én is – mondja az igazgató. –
Éppen azért méltányolom is az erőfeszítéseit. Nagyon tetszik nekem a
kitartása, még a tapasztalatlanságáért sem neheztelek. Szeretném
azonban valami magasabb szempontra is felhívni a figyelmét. Az iskola érdekei azt kívánják, hogy ne
bolygassa az ügyet. Ami történt,
nem tett jót az iskola hírnevének.
Egyre kevesebb a diákunk. Egyre
kevesebb a magyar diák a városunkban. Ha így megy tovább, tíz év
múlva bezárhatjuk a kapukat. Hasonló botrányok csak ártanak az
ügyünknek. Az ön ügyének is, ne
feledje!
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Az idei József Attila-díjasunk:
Koncsol László
A Magyar Köztársaság oktatási és kulturális
minisztere kiemelkedő irodalmi tevékenységéért
József Attila-díjban részesítette Koncsol László
írót, költőt, irodalomkritikust, műfordítót. A díjat
2008. március 15-én az oktatás és kultúra területén kimagasló teljesítményt elért művészeknek,
tanároknak, alkotóknak Budapesten, a Szépművészeti Múzeumban adták át.
Koncsol László 1936-ban az Ung-vidéki
Deregnyőn született. Elemi iskoláit Sárospatakon, a középiskoláit Komáromban végezte. A
Komenský Egyetemen magyar-szlovák szakos
képesítést nyert. A rimaszombati középiskolai tanárkodása után a gömörújfalui alapiskolában tanított 1963-ig. Az irodalompublicisztika, a kritika
a fő területe, de műfordítással is foglalkozik. A

nyolcvanas évek politikai légköre pályamódosításra kényszerítették. Csaknem teljesen kivonult
az irodalmi életből, Diósförgepatony hely- és
kultúrtörténésze lett.A Kalligram Könyvkiadónál
1993-ban indított Csallóközi Kiskönyvtár című
sorozata immáron a 35. kötetnél tart. 1979-ben
Madách Imre-díjat kapott.Legjelentősebb művei:
Ívek és pályák (1981), Vizesnapló (1984), Nemzedékem útjain (1988), Ütemező (1990). Az ABART Könyvkiadónál jelent meg a Koncsollal készített interjúk, cikkek gyűjteményes kiadása
Vallató címmel.
A Pozsonyban élő és alkotó Koncsol Lászlónak
a József Attila-díjhoz szívből gratulálunk, további
munkájához sok alkotóerőt, egészséget kívánunk.
(szerk.)

Az anyanyelvről (részlet)
Az anyanyelv azt jelenti az írónak, amit a szín a festőnek, a hang
a zeneszerzőnek, a föld a parasztnak, a gép a munkásnak. A meztelen életén túl mindent. Vagy mindent, az életét is. Eszközt, amellyel
megvalósítja céljait, betölti küldetését, s nyomot hagy maga után. A
nyelv (némi tűrési határok között)
az író testi fennmaradásának is
eszköze.
A nyelv lehetőségei és feladatai
egyetemesek. Anyanyelvünk jelen
van fogantatásunk, születésünk,
nászunk, halálunk pillanatainál.
... A szavak, a szólások, a közmondások, a ragozott formák kövületszerű elemeiben, egy-egy elmosódott szóösszetételben, a népnyelv
alig kimeríthető szó- és kifejezéskincsében, az azonos és rokon értelmű szavak bőségében megkapó
hűséggel őrzi történelmét, a legmélyebbre nyúló gyökerekig...
... Őseink önfeladási ösztöne
ma is mindenfelé működik, ahol
élünk, s a zsargon és az argó sem
egyéb, mint meglevő szavaink helyettesítése frissen fölkapott, többnyire idegen nyelvi elemekkel. A
fiú helyett a jiddis srác, a férfi he-

lyett a német-latin manusz, vagy a
nyilván szláv klapec (chlapec, fiú)
apró átalakításával nyert krapek, a
lány helyett a cigány csaj, a lakás
helyett a német kégli, az apa és
anya helyett a német fater és muter, az asszony helyett az általános
értelmű nő vagy a választékos
hölgy a megnevezett fogalmaktól
való tüntető vagy éppenséggel kihívó távolodást, elidegenülést, tartalmuk lekicsinylését, a beszélő
vélt fölényét, végeredményben
problematikus erkölcsi viszonyt
jelez. Végső soron a beszélő tudatos vagy öntudatlan identitászavarára figyelmeztet.
... Minden író az anyanyelv kimeríthetetlenül és szövevényesen
gazdag közegéből meríti eszközeit.
Az óceánból alig pár vödörnyi vagy
lajtnyi szót, szólást, közmondást,
szókapcsolatot s a szükséges kötőanyagokat. De vannak beltengerek, öblök, parti üregek, mélytengeri árkok, friss kiöntések, egy-egy
nyelvi szökőár maradványai, amelyekbe soha el nem jut, ahonnan az
író sohasem merít, legfeljebb néhány cseppet, hogy megízlelhesse
vagy a mikroszkóp lencséje alá ejt-

se őket. Szülőföldem tájnyelvéből
nemigen meríthetek, mert eddigi
műfajaim nemigen tették lehetővé,
sőt kizárták, hogy helyi színeket és
ízeket is beszivárogtassak szövegeimbe, másrészt szűkebb pátriám
nyelvére épül a magyar köz- és irodalmi nyelv, tehát aki magyarul ír
és beszél, lényegében falum, szülőföldem nyelvét használja. (Vizsoly
és Deregnyő között légvonalban
hatvan-hetven, Deregnyő és Széphalom között pedig mindössze harmincöt kilométer a távolság.)
A népnyelv számomra nem is
annyira közvetlenül, szavaival,
sokkal inkább közvetve, a szóképek gazgagságával, a képzettársítások merészségével, a beszéd érzékletes, pontos egyszerűségével
és zamatával jelent követendő példát. A nép nyelvében az eső aranyeke, az aluszékony ember álumszuszék, álomtáska, álompipők,
álomtarisznya, álomzsák, az álmos embernek az álomfüst csípi
vagy az álomtüske böki a szemét,
a félálom pedig álomész vagy
álomszesz. (Gondoljunk Weöres
Sándor hasonló szemlélettel írt
egysoros verseire!)

Végül azt szeretném még elmondani, hogy anyanyelvemért
kétszer kellett megküzdenem.
Először gyermek- és ifjúkoromban, tanulmányaim folyamán,
másodszor bizony erősen negyven felé, amikor első ízben szakítottam minden polgári foglalkozással, hogy maradék erőmet csak
az írásnak szentelhessem. A tanítás, a szerkesztés, a fordítás, a feldolgozott idegen szövegek több
százezer oldalas tömkelege rám
nehezült, s elnyomta sarjadó, gyomos írói nyelvemet, ahogy a hó kitartó, súlyos téli tömegei fekszik
el a gyönge őszi cserjét, füvet és
avart. Hosszú időbe telik, amíg a
félholt cserje föl bír egyenesedni,
s az új fűszálak is áttörnek a lassan föllazuló, korhadó és szétszivárgó avaron.
Ez a második anyanyelv-tanulásom, az új tavaszig, embertelenül
nehéz volt. Sok mindent tanultam
már életemben, nyugodt lelkiismerettel mondhatom hát, hogy ez
az iskolám volt a leggyötrelmesebb.
Koncsol László
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Bolyai Nyári Akadémia 2008

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége XVII. Nyári Egyeteme

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége felhívja az érdeklődő
pedagógusok figyelmét, hogy a RMPSZ meghívására 45 felvidéki magyar pedagógus vehet részt a 2008. július 13 - 19-ig a XVI. Bólyai Nyári
Akadémián (BNYA).

Az SZMPSZ XVII. Nyári Egyeteme helyszínei és időpontjai:

Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról (www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési lapon lehet 2008. június 13-ig.
Bővebb felvilágosítást Jókai Tibor irodavezető ad a 035 7713 572 vagy a
035 7714 755 telefonszámokon és az szmpsz@szmpsz.sk e-mail címen.
Az SZMPSZ Komáromból autóbuszt indít. Minden jelentkező június 27ig írásbeli értesítést kap.
A tanfolyamok részletes tartalma megtekinthető a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján: www.rmpsz.ro.
/jt/
Jelentkezni az alábbi tanfolyamokra lehet:

BNYA 2008 – SZMPSZ – 2008. július 13–19.
Ssz. Tanfolyam megnevezése
Helyszín
1. Népzene/néptánc
Csíkszereda – Tanulók Klubja
2. Magyar nyelv és irodalom
Csíkszereda – Sapientia EMTE
A képzés lehetŒségei az irodalomtanításban
3. Angol nyelv és irodalom
Csíkszereda – Sapientia EMTE
Film és irodalom az angol órákon (Films and Literature in the EFL class –
receptive and productive approaches)
4. Testnevelés
Csíkszereda – Iskolás Sportklub
A testnevelés szerepe az iskolai agresszivitás kezelésében
5. Neveléslélektan
Csíkszereda – Sapientia EMTE
A részképességek fejlesztésének lehetŒségei
6. Multimédia az oktatásban
Csíkszereda – Apáczai Csere János
Pedagógusok Háza
7. Médiainformatika
Digitális mozgóképszerkesztés
Szováta – Teleki Oktatási Központ
8. Kémia
Csíkszereda – Sapientia EMTE
Hagyományos és modern módszerek a kémia oktatásában:
elŒnyök és hátrányok
9. Mentálhigiénés képzés
Arad – Csiky Gergely Iskolaközpont
pedagógusoknak
10. Életvezetési ismeretek II.
Arad – Csiky Gergely Iskolaközpont
Énünk alapjai
11. KépzŒmıvészet –
Székelyudvarhely –
Vizuális nevelés – alkotótábor
Dr. Palló Imre Mıvészeti Líceum
12. Ének-zene oktatás,
Székelyudvarhely –
kórusvezetés, hangszerhasználat Dr. Palló Imre Mıvészeti Líceum
13. Matematika
Gyergyószentmiklós –
Az általános iskolai matematika
Salamon ErnŒ Gimnázium
oktatás aktuális kérdései
14. Mıszaki szakterület és szaknyelv Sepsiszentgyörgy –
– mérnök tanárok
Kós Károly Iskolaközpont
Interaktív módszerek a pedagógusok és a tanulók
kompetencia fejlesztésében
15. Földrajz
Sepsiszentgyörgy –
„A Föld éve”
Kós Károly Iskolaközpont
16. OsztályfŒnöki munka
Csíkszereda – Apáczai Csere János
Az élethosszig tartó tanulásra nevelés Pedagógusok Háza
(lifelong learning) módszerei, eljárásai, gyakorlati megvalósítása
a „Tanácsadás és pályaorientációs” órák keretében
17. Fizika
Csíkszereda – Sapientia EMTE
Tudományos világfórumok Budapesten; Max Planck és a kvantumfizika kezdete;
Teller Ede centenárium
18. Biológia – Környezetvédelem
Szováta – Teleki Oktatási Központ
A korszerı médiák alkalmazásának lehetŒségei a biológia oktatásában
19. Társadalomtudományok
Csíkszereda – Sapientia EMTE

Komárom, 2008. július 7-12.
Rimaszombat, 2008. július 27 – augusztus 1.
A meghirdetett szakcsoportok száma Komáromban 13, Rimaszombatban 9.
A szakcsoportok programja 30 órás.
A programok tartalmi felépítése nem teszi lehetővé az átjárást, ezért csak egy
szakcsoportba lehet jelentkezni. Egy-egy szakcsoport indításának a feltétele,
hogy arra legalább 20 fő bejelentkezik. A pedagógusok és az oktatásügyi dolgozók mellett valamennyi programra jelentkezhetnek a pedagógiai pályára
készülő egyetemi hallgatók is. A komáromi nyári egyetem hétfőn 13.00 kezdődik és szombaton 12.00 órakor fejeződik be, Rimaszombatban vasárnap
18.00 kezdődik és pénteken 13.00 órakor fejeződik be. A nyári egyetem szakmai programjait minden helyszínen egyéb programok gazdag kínálata (városnézés, történelmi kirándulások, kulturális rendezvények, tankönyv-és taneszköz bemutatók, meghívott vendégek előadása stb.) egészíti ki.
Jelentkezési határidő június 15.
Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról (www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési lapon lehet. A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi címek valamelyikére
kérjük elküldeni: levélcím: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, fax.: 035
7714 756, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk.
A jelentkezéssel együtt megrendelt ellátást is magában foglaló részvételi díj
az SZMPSZ-tagok és az egyetemi hallgatók számára 700 Sk, a többi pedagógusnak 950 Sk.
A részvételi díjat a jelentkezés elfogadása után kell befizetni. Erről az
SZMPSZ Komáromi Központi Irodája írásban értesíti a jelentkezőket.
Az érdeklődők bővebb információkat az alábbi telefonszámokon kérhetnek: Komáromi Központi Iroda: 035 7714 755, 035 7713 572,
Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ: 047 563 1205
/jt/
A nyári egyetem iránt érdeklŒdŒk az alábbi szakcsoportok közül választhatnak:
Komáromi Nyári Egyetem 2008. július 7-12.
Ssz.
Tanfolyam megnevezése
KM - 1 Vizuális nevelés tanítók, óvodapedagógusok és nevelŒnŒk részére
KM - 2 Zeneoktatás újszerı módszerekkel
KM - 3 Drámapedagógia óvónŒk, nevelŒnŒk, tanítók részére
KM - 4 Reneszánsz és barokk táncok - elméleti és gyakorlati alapismeretek
KM - 5 Kooperatív tanulás
KM - 6 Tehetséggondozás – tehetségfejlesztés
KM - 7 Pedagógiai program készítése
KM - 8 A történelemtanítás módszertana
KM - 9 Szociolingvisztika
KM - 10 Mérnöktanárok továbbképzése
KM - 11 ECDL (felkészítés a vizsgára és vizsga) befejezŒ szakasz
KM - 12 Médiainformatika
KM - 13 Interaktív tábla használata a gyakorlatban
Rimaszombati Nyári Egyetem 2008. július 27 – augusztus 1.
Ssz.
Tanfolyam megnevezése
RSZ - 1 IPOO tanulási modell, tanulási stratégia
RSZ - 2 DIFER-fejlesztés /A 120 órás FejlesztŒ pedagógiai program résztvevŒi
számára/
RSZ - 3 Kalandok és álmok
RSZ - 4 Kooperatív tanulási technikák
RSZ - 5 Hátránykompenzálás vizuális neveléssel
RSZ - 6 Környezeti ismeretek: földrajz, biológia, honismeret tantárgyakat oktató pedagógusok továbbképzése
RSZ - 7 A szlovák nyelv kommunikatív oktatása
RSZ - 8 Pedagógiai programkészítés
RSZ - 9 E-learning a közoktatásban (Moodle, Class server)
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Meghívó
Az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya, a Magyar Koalíció
Pártja Érsekújvári Járási Oktatási Bizottsága, az Érsekújvári Czuczor
Gergely MTNY Alapiskola, valamint az Udvardi Tanügyi Hivatal szervezésében tisztelettel meghívjuk a

szlovák szakos pedagógusok
szakmai találkozójára,
mely 2008. június 19-én (csütörtökön) 9.00 órától veszi kezdetét az
érsekújvári Csemadok székházában. A találkozó célja a szlovák nyelv
oktatási problémáinak elemzése, a hiányosságok okainak feltárása, a
szlovák nyelv oktatásának hatékonysága és módszertana, a közoktatási törvény a tantárgyra vonatkozó új elemei.
Az óvópedagógusoktól kezdve a középiskolai szlovák szakos tanárok
részvételére is számítunk. Az egyes iskolatípusok külön szekciókban
vitatják meg a szlováknyelv-oktatás időszerű oktatáspolitikai és módszertani kérdéseit.

MEGHÍVÓ
a Pegazus Alkotópályázat és a Meghatározó olvasmányélményem –
diákjaimnak című pályázatok eredményhirdetésére és ünnepélyes díjátadására
A Szlovákiai Magyar Írók Társasága idén is meghirdette Pegazus elnevezésű irodalmi alkotópályázatát a középiskolás korú alkotók számára. Egyúttal a Katedra Alapítvánnyal közösen a pedagógusok részére is
kiírt egy pályázatot, Meghatározó olvasmányélményem – diákjaimnak
címmel.
Mindkét pályázat eredményhirdetését és ünnepélyes díjátadását 2008.
június 13-án 14 órakor tartjuk a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának
pozsonyi székházában, a Brämer-kúriában (Žižkova 18), ahova Önt is szeretettel várjuk.

Program:
1. Hodossy Gyulának, az SzMÍT elnökének a köszöntője
2. Tóth László Forbáth Imre-díjas költőnek, a Pegazus Alkotópályázat
zsűrielnökének az értékelése, valamint a vers és a próza kategória díjainak átadása
3. Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költőnek, a Pegazus alkotópályázat védnökének az értékelése és az általa adományozott különdíj átadása
4. Grendel Lajos Kossuth-díjas írónak, a Pegazus alkotópályázat védnökének az értékelése és az általa adományozott különdíj átadása
5. Mészáros András filozófusprofesszornak, a Meghatározó olvasmányélményem – diákjaimnak pályázat zsűrielnökének az értékelése, valamint a díjak átadása Bodnár Gyulával, a Katedra folyóirat főszerkesztőjével
5. Fogadás

Támogató: A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma
Tel.:031/552-79-64, 0911/239-479

Az SZMPSZ alelnöke, Ádám Zita kezdeményezésére megalakult
szlovák szakos pedagógusokból álló munkacsoport is megosztja véleményét a nyilvánossággal.
A találkozó Szigeti László, parlamenti képviselő nyitóelőadásával indul, aki az oktatásügyi törvény szlováknyelv-oktatást érintő kérdéseit
elemzi. Mičúch Ildikó az óvópedagógusok, Alabán Mária és Krošlák Olga az alsó tagozaton, Dömény Andrea és Fibi Sándor a felső tagozaton
tanító pedagógusok számára adnak tájékoztatást a kollégáknak. A középiskolák szlováknyelv-oktatásának helyzete is megvitatásra kerül.
Varga Zsuzsa a digitális tananyagfejlesztés szemszögéből tart számítógépes bemutatót.
A szekciókban megvitatott kérdések elemzése és az ajánlások megfogalmazása után Pék László, az SZMPSZ elnöke mond zárszót.
Iskolánként egy-egy – nagyobb iskola esetében 2 –szlovák szakos pedagógust várunk a szakmai találkozóra. Részvételi díj: 50 Sk.
a szervezők

V. Jókai Mór vers- és
prózamondó tábor
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2008. július 5-10-ig Komáromban ötödik alkalommal szervezi a Jókai Mór vers-és prózamondó
tábort az alapiskolák tanulói részére.
A foglalkozásokat hazai és magyarországi szakemberek végzik. Programkínálatunkban szövegelemzés-és előadás, beszédtechnikai foglalkozások, valamint pápai tanulmányút szerepel.
A tábor részvételi díja bentlakóknak 1 000.-Sk, hazajáróknak 500.-Sk.
A táborozók ellátásának további költégeit az SZMPSZ fedezi. Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról (www.szmpsz.sk) letölthető jelentkezési lapon lehet 2008. június 13-ig.
Bővebb információt Jókai Tibor irodavezető ad a 035 7714 755 vagy a
035 7713 572 telefonszámokon.
Jelentkezési lapot a következő címekre várjuk. Levélben: SZMPSZ
P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, e-mailon: szmpsz@szmpsz.sk .
Magas létszám esetén a gyerekek besorolását a jelentkezési sorrend
alapján fogjuk meghatározni.
Részletes programot a visszajelzéssel küldünk.

/jt/

Felhívás
Kérjük azokat a református vallású pedagógusokat, akik hozzá
szeretnének jutni az ORTE Alapszabályához, küldjék el a
hajtman94@gmail.com e-mail címre elérhetőségeiket. Kellő érdeklődés esetén a beérkező jelentkezések alapján az ősz folyamán tartanánk meg alakuló közgyűlésünket, melyre az ORTE elnökét is meghívjuk. Pedagógusaink az oktatási intézmények típusától és szakirányultságától függetlenül kérhetik felvételüket Magyarország legrégibb tanáregyesületébe. Egyedüli szempont a református vallás.
szerk-
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KUTATÓ DIÁKOK FIGYELMÉBE!
A kutatáshoz idő kell és felkészülés! A nyári pihenés mellett aktív kikapcsolódás az önálló kutatómunka, a megfigyelés, fényképezés, terepmunka, szakirodalom
tanulmányozása stb., amelyek mindegyike szükséges ahhoz, hogy a következő iskolai év kezdetén senkit se érjen meglepetésként az alábbi felhívás:

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
a Szlovák Köztársaság Oktatási minisztériuma, a
Szülőföld Alap és a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma támogatásával
2008 őszén is megszervezi a
TUDOK szlovákiai regionális konferenciáját.
■ Cél: a Szlovákiában magyarul tanuló diákok tehetségének kibontakoztatása természettudományi és társadalomtudományi területeken egyaránt. Előmozdítani iskoláinkban a tudományos
diákkörök működését és a kutatók csatlakozását
a magyar ajkú kutató diákok egész Kárpát-medencét felölelő mozgalmához, segíteni a kutató
diákok részvételét a tudományos diákkörök hazai és külföldi konferenciáin, elősegíteni szülőföldünk természettudományos múltjának, kulturális értékeinek, helyi hagyományainak, társadalmi
specifikumainak felkutatását.
■ Célcsoport: a Szlovákiában magyarul tanuló
középiskolások és a magyar tanítási nyelvű alapiskolák nyolcadikos és kilencedikes évfolyamába,
illetve a nyolcéves gimnáziumok ennek megfelelő
évfolyamaiba járó diákjai (egyénileg vagy maximum kétfős csoportban).
■ A szakdolgozatok jellemzése: saját kutatásra alapozott, szabadon választott témájú szakdolgozat készítése írásban és bemutatása (előadás 10
percben, 5 perces vitával) magyar nyelven, digitális adathordozók, fotók,
hanganyag, poszter stb. segítségével, rangos nemzetközi zsűri előtt.

Az előadások és a dolgozatok tudományos témakörei (a további témakörök a beérkezett pályázatok alapján alakíthatók ki):
Természettudomány
Társadalomtudomány
Biológia
Irodalom
Kémia
Történelem
Fizika
Mıvészettörténet
Orvostudomány
Helytörténet
Földrajz (természet-és
Néprajz
társadalomföldrajz)
Építészet, mıemlékvédelem
Matematika
Szociológia
Természetvédelem, ökológia
Nyelvészet, nyelvjárások
A szakközépiskola profiltárgyai
Környezetvédelem, környezeti kémia
Természettudományos múltunk felkutatása
Számítástechnika
A mentorok listája és kutatási ötletek találhatók a Kutatási lehetőségek középiskolásoknak c.
kiadványban, amely minden magyar tannyelvű
középiskolánkban beszerezhető. (A kiadványról
bővebb információ: Pedagógusfórum VI. szám,
2007. június, 17. oldal.)
A verseny szerepel a Szlovák Köztársaság Oktatási minisztériuma hivatalos versenylistáján.
A zsűri által értékesnek minősített dolgozatok szerzői jutalomban részesülnek, az arra érdemesek tovább jutnak a TUDOK magyarországi országos
konferenciájára.
Az alapiskolás korosztály képviselői, eredményeiktől függően, különdíjban részesülnek.
A pályamunkák bemutatásának helyszíne Dunaszerdahely, tervezett
időpontja: 2008. novembere.
Jelentkezési határidő: 2007. október 10.
A jelentkezés módja: a www.kutdiak.hu – Regionális Konferenciák 2008
őszén honlapon található követelmények szerint: ■ A konferenciára jelentkezni csak fenti honlapról letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet, a megadott határidőig.
■ A jelentkezési laphoz csatolni kell egy rezümét, mely a zsűri felkészülését segíti, az értékelésben nem számít.
Ezen kívül 2008. október 31-ig a kutatás eredményeit tartalmazó, maximum 20 oldalas dolgozatot (esszét) 3 példányban kell eljuttatni a következő címek valamelyikére:
Kulcsár Andrea, Stredná poľnohospodársko-potravinárska škola s
VJM, Nám. sv. Štefana 1533/3, 929 38 Dunajská Streda (természettudományos témakör)
Szanyi Mária, Revolučná štvrť 970/17, 924 01 Galanta (társadalomtudományos témakör)
További információk: a fent jelzett honlapon, illetve az alábbi elérhetőségeken: hechtanna@gmail.com, 0905 439 111 (Hecht Anna), 0915 188 667
(Kulcsár Andrea) szanyi.maria@ gmail.com, 0911 451 024 (Szanyi Mária)
mobiltelefonszámokon.
A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók a www.kutdiak.hu
– fontos információk, illetve a GYIK (gyakori kérdések) címszó alatt.
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Fiatal helytörténészek az udvardi honismereti találkozón
2008. május 23-án került sor a kétnapos udvardi honismereti találkozóra a pro Patria Honismereti Szövetség és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében a
Bibliotheca Hungarica, a Csemadok,
a Reneszánsz Év Titkársága, Udvard
Község Önkormányzata, a Mécs
László Alapítvány valamint a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma támogatásával.
A rendezvény első napján az Új reneszánsz pályázatra érkezett 21 pályamunka került bemutatásra. Az
alapiskolák 7–9. évfolyama, ill. a
nyolcéves gimnáziumok ennek megfelelő évfolyamainak tanulói és középiskolások nevezhettek be 10 perces vetítettképes előadással.
A pályázat tárgya a helyi közösségek értékeinek és/vagy olyan egyének bemutatása (akik tetteikkel, magatartásukkal, műveikkel előbb
vagy utóbb példaképül állhatnak a
közösség tagjai előtt), építmények
létrejöttének körülményei, a jelenkor építészeti értékeinek bemutatása, továbbá kallódó épületek: lepusztult műemlékek kulturális/gaz-

dasági hasznosítási lehetőségei egy
közösség vagy egy régió számára.
Újítók, felfedezők, alkotók és alkotások bemutatása, tekintettel a helyi
közösségre vagy a régióra gyakorolt
hatásukra.
A pályázatra jelentkezők zömét
annak a közösségnek a tagjai alkották, amelyet az idén harmadik alkalommal Szanyi Mária néprajzkutató
és pedagógus által rendezett Kincskeresők, regionális értékeket kutató
diákok konferenciája alakított ki.
A pályamunkákat az előadások
után értékelte a zsűri: Hrubík Béla, a
Csemadok Országos Választmányának elnöke, Kovács László történész, tanár, és Végh László, a
Bibliotheca Hungarica igazgatója. A
6 legjobbnak vélt előadás teret ka-

pott a bemutatkozásra a következő
napon megtartott Mérföldkövek elnevezésű konferencián, a szlovákiai
magyar helytörténészek tizenkettedik országos találkozóján is. A
zselízi alapiskola tanulói a lepusztult
Esterházy-kastély lehetséges kihasználásáról készítettek közvéleménykutatást városukban. A párkányi
gimnázium két tanulója, a Kisbojtár
néptánccsoport táncosai, e gyermekcsoport megalakulásának 25.
évfordulója alkalmából mutatták be
a csoport tevékenységét. A gútai magyar tannyelvű szolgáltató és kézművesipari magán-középiskola tanulói az iskolájukról tartottak előadást. A tardoskeddi alapiskolások
egyik témája Buják Vince fafaragó
munkássága, a másik témájuk az is-

kolájukon egykor sikeresen működő
Vadrózsa bábcsoport. A tallósi alapiskolások Gágyor József pedagógus
eddigi életútjáról és irodalmi munkásságáról adtak elő.
A hat kiemelt előadón, ill. csapaton túl minden fiatal helytörténész
meghívást kapott a konferenciára,
amelyen a következő előadások
hangzottak el: Koncsol László író,
helytörténész: Reneszánsz, a ma reneszánsza, Duka Zólyomi Árpád európai parlamenti képviselő: Nemzetállam vagy egységesülő Európa? Kovács László tanár, történész: A reformáció és az anyanyelvűség, Novák
Veronika levéltáros: Mindennapjaink eseményeinek rögzítése, a krónikaírás fontossága.
Nagy Csilla
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Patinás iskolák, legendás tanárok (8)
A Pátria rádió hangarchívumából Tóth Erika válogat
1590-ben Losoncon a református
egyház iskolát alapított, mely a későbbiekben jó hírű gimnáziummá
fejlődött. Együtt emlegették a híres
pápai, sárospataki, debreceni és
nagyenyedi református kollégiummal. A magyar nyelvű gimnáziumi
oktatás 1945-ben megszűnt Losoncon. Az e fölötti fájdalom is átszövi
a jelenleg Budapesten élő Vígh Károly történész visszaemlékezését.
(A felvétel 1992-ben készült.)
A losonci alma materre azért vagyok és vagyunk büszkék mi, losonciak, mert a történelmi Magyarország egyik legrégibb gimnáziuma:
több mint négyszáz éves múltra tekint vissza. Eredetileg református
gimnázium volt, hisz a reformátusság abban az időben nagyon jelentős szerepet töltött be a városban.
Természetesen nem lehet végigtekinteni négyszáz év történetét, csak
néhány kiemelkedő mozzanatot
szeretnék megemlíteni. A magyar
gimnázium története különösképpen összefonódik az irodalomtörténetből ismert Kármán József, sőt a
Kármán család nevével. Ugorjunk
egy nagyot – 1848/49-re; tudniillik a
gimnázium tanárai között volt a forradalom és szabadságharc után a
márciusi ifjak egyike, Sükei Károly,
aki a Pilvax-fiatalok között játszott
szerepet 1848-ban. Ott kapott tanári állást, és Losoncon is van eltemetve. Az első világháború előtti időből
is emelhetnék ki jelentős személyiségeket. Például a költő Bodor Aladárt, aki ott a magyar irodalmat tanította. Erdélyi származású volt, és
nagy tisztelettel és szeretettel emlékeztek rá olyanok, mint például
Komlós Aladár, a két háború közötti magyar irodalom történetének jelentős személyisége, aki Losoncon
érettségizett, és ott is nőtt fel. De
nemcsak Komlós Aladár – említhetném Darkó Istvánnak a nevét is, aki
mint ismert publicista a Prágai Magyar Hírlapnál dolgozott. Jómagam
1928-ban kerültem a gimnáziumba,
és ahogy visszatekintettünk az iskola történetére, a tanárainkat végig-

gondoltuk, utóbb
ezt a mai helyzetkiderült, hogy mitel nehéz összeért voltak olyan
függésbe hozni,
jelentős személyide tény. Mi a
ségek, és miért
gimnázium falai
voltak olyan megközött ismertük a
határozó egyénihelyi hagyomáségei a mi nevelényokat, a Kársünknek. Tudniilmán József-halik ők még jórészt
gyományt példáa budapesti egyeul, még akkor is,
Vígh Károly történész
temet végezték. S
ha abban az időugyanakkor – erről a szlovákok ben nem engedték Kármánról elnenem tehettek – mint ismeretes, a vezni a gimnáziumot. (Csak kékét világháború között alig volt szlo- sőbb, 1938 után, amikor a felvidéki
vák tanár. Mi magyar gimnáziumba sávot Magyarországhoz csatolták,
úgy jártunk, hogy közben szlovák nevezték el róla.) Minden csínytegimnázium is volt ott egy épületen vés mellett is ezek a hagyományok
belül, amely valaha a református éltettek bennünket, diákokat is. Mi
gimnáziumnak az épülete volt. A a magyar irodalmat nagyon szeretszlovák gimnázium tanári kara jó- tük, és szinte kötelező volt vele fogrészt csehekből állt, mert a szlovák lalkozni. A Kármán József Gimnázitanárképzés csak később kezdődött um ugyan később kapta a nevét, de
meg. A 20-as évek végén még alig az önképzőkört elneveztük Kármán
voltak szlovák tanárok. Úgyhogy a József Önképzőkörnek. Jómagam a
magyar diákságnak a képzettsége titkára lettem felsős koromban. Naebben az időben magasabb színvo- gyon színvonalas irodalmi estek és
nalú volt, mint a szlováké. Persze más rendezvények voltak a gimná-

zium falai között. De ez nemcsak az
én generációmra volt érvényes, hanem az előttem lévőkre is. Úgyhogy
amikor Losoncon az ifjúsági lap, A
Mi Lapunk megjelent – amelyet az
édesapám nyomdájában nyomtak –,
nemcsak a csehszlovákiai magyar ifjúságnak volt a lapja, hanem azt lehet mondani, hogy összmagyar ifjúsági lap volt, Magyarországra éppúgy elkerült, mint Erdélybe és a Délvidékre. Számosan írtak bele a losonci magyar gimnáziumból, de
máshonnan is. Olyanok, mint példának okáért Győry Dezső vagy
Simándy Pál – a 20-as évek elején ott
működtek a városban Komlós Aladárral együtt –, úgyhogy nem véletlen, hogy éppen ők azok, akik a 20as években megindították Losoncon
és egész Szlovákiában a kulturális
életet. A Mi Lapunknak a hasábjain
számos cikk és vers jelent meg,
nemcsak a felvidéki magyar diákok
tollából, hanem a magyar irodalom
akkori – ma már klasszikusnak nevezhető – kiválóságai is írtak bele
Móricz Zsigmondtól Tamási Áronig.
Ez tudatosította bennünk azt, hogy
a magyar kultúrát nekünk is kötelességünk ápolni. Ráadásul a cserkészmozgalom is a gimnázium falai között működhetett, és a parancsnoka
A Mi Lapunknak a főszerkesztője,
Scherer Lajos volt. Neki olyan neve
volt, hogy például amikor őt éppen
ezek miatt a tisztségei miatt el akarták távolítani a gimnáziumból,
Masaryk köztársasági elnökhöz Balogh Edgár vezetésével delegáció
ment, és Masaryk közbelépett
Scherer Lajos érdekében. Ezek a hagyományok jutnak az eszembe enynyi évtized után és mindig, ha Losoncra megyek; soha nem fordul elő,
hogy ne látogatnám meg ezt a régi
épületet, ahol ma sajnos, nem magyar gimnázium van, hanem csak
magyar alapiskola. És ez a nagy sérelme a losonci magyarságnak: hogy
a 2. világháború után azt megszüntették, és kihelyezték Fülekre. Mert
egy magyar gimnázium jelenléte – a
mi példánkból is tudjuk – valójában
a magyar kultúra bázisát jelenti egy
város, különösképpen egy kisváros
számára.

