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Deáki, majd Dél-Szlovákia
kisvárosai után  Kassa adott
otthont a Szlovákiai Magyar
Iskolák IX. Országos Tanév-
nyitó Ünnepségének. Abban a
Hernád parti városban találkoz-
tunk, mely a múltban a
Lengyelországot Erdéllyel ösz-
szekötő kereskedelmi út men-
tén nemcsak a termékek köl-
csönös cseréjében játszott
szerepet, de falai között fogad-
hatta Bethlen Gábort, Thököly
Imrét, s a Nagyságos Fejedel-
met is, akit Rodostóból halot-
taiban is hazahívott. Tinódi
Lantos Sebestyén a város falai
között szerezte históriás
énekeit, színháza és írói 
– Batsányi, Kazinczy – révén
Kassa kulturális kisugárzással
bírt, míg Márai Sándor, kassai
polgári szemléletével gazdagí-
totta a magyar és az egyetemes
kultúrát. A város székesegy-
házának ég felé ívelő tornya
évszázadok óta a maga csonka-
ságában is jelzi az ember
alkotó erejét, s hirdeti Isten
dicsőségét. 

Polgárai minden időben
igyekeztek falai között
meghonosítani az európai
ízlést és a multikulturális
együttélés jó példáival elöl
járni. Kassa próbál ma is
megújulni, megteremteni a
gazdaság és a kultúra egyensú-
lyát, emberi léptéket szabni
saját fejlődésének. 

Az ünnepélyes pillanatokra
készülődve számtalanszor
felmerült a kérdés: vajon a
2008/2009-es tanévnyitóval 
elindulhat-e a megújulási
folyamat a felvidéki magyar
iskolákban a műveltség gyara-
podása, közösségünk szellemi
értékeinek növelése, megelége-
dettsége, derűsebb világlátása
érdekében? Ehhez milyen
szellemi, közösségi, anyagi
fundamentumra építhetünk?
Milyen talentumokkal gazdál-
kodhatunk? Miként szóljon az
üzenet pedagógus kollégá-
inknak, a szülőknek és a diá-
koknak abból a városból, me-
lyet néhány évtizeddel ezelőtt
még a vaskohászat mellett a
hazai magyar nyelvű szak-

képzés fellegváraként tartot-
tunk számon, amikor az ipariba
összesereglett magyar diákok
százai még lüktetést adtak a
városnak? 

Meglelhetjük-e a mai világ
oly nehezen kibogozható és
értelmezhető változásaiban a
helyes utakat, önmagunkban az
erőt és elszántságot? Vállaljuk-e
a cselekvést, s erőfeszítése-
inkhez társul-e az égiek áldása
és kegyelme?  

Mit tehet az idei tanévben a
felvidéki magyar iskola – veze-
tőivel, nevelőtestületekkel, a
szülőkkel és diákokkal – ebben
a kinyílt világban, az új közok-
tatási törvény szabta keretek
között? 

Az állami oktatásirányítás és

a szakmai intézmények csak
periférikusan figyelnek oda a
magyar nyelvű oktatás fejlesz-
tésére. Erősítenünk kell hiá-
nyos képviseletünket az
oktatásirányításban, bele kell
szólnunk minden szinten
anyanyelvű iskoláink sorsának
alakulásába ott, ahol erre bármi
esély van. A szlovák közvéle-
ményt ellenünk hangoló poli-
tikusok ténykedése ellenére
okosan, bátran, következetesen
kell felvállalnunk önmagunk
képviseletét. Mert nem mindig
másokon, de rajtunk is múlnak
a dolgok. Napjainkban nem
maradhatunk ki az oktatás
meghirdetett reformjából. Nem
késhetünk le róla, és nem
lehetünk pusztán alkalmazói a
mások által ránk kényszerített
megoldásoknak. Iskoláink
vezetői érzik a kihívást és a
felelősséget.    

Vezetésükkel pedagógu-
saink a nyári szabadságokat
megkurtítva, jól kidolgozott
iskolaprogramokat hoztak lét-
re, melyek hatékony meg-

valósításával – az anyanyelvi
órák számának megőrzésével,
arculatteremtéssel, a helyi
értékek és a gyakorlati ismere-
tek kidomborításával, az él-
ményszerű ismeretszerzésre
épülő tanulási formákkal és
vonzó szabadidős tevékeny-
ségekkel – kívánják tudatosab-
bá tenni az iskolák munkáját.  

Szakembereink évek óta i-
gyekeznek lendületet adni a
tanítás módszertani megújítá-
sának, amit a növekvő tana-
nyag mennyisége és igényes-
sége, valamint a problémákkal
küzdő diákok számának
növekedése indokol. Pedagó-
gusaink munkája nyomán di-
gitális és interaktív tananyagok
születnek. Az eddigi ered-

ményekre építve, de szak-
mailag nagyobb megalapo-
zottsággal folytatjuk a tehet-
ségek felkarolását és gondo-
zását. Országos szinten folya-
matosan egyeztetünk a hazai
szlovák szakemberekkel a ma-
gyar nyelvű pedagógus-tovább-
képzések, a hatékony szlovák
nyelvoktatás és a pályázati
támogatások elnyerése érdeké-
ben. 

Nem értünk egyet a szabad
tankönyvhasználat helyett a
tankönyvkiadás és forgalmazás
minisztériumi kézbentartásá-
val. Nem egyezhetünk bele
abba, hogy az anyanyelvünkön
használatos földrajzi és törté-
nelmi megnevezéseket – nyelvi
jogainkat és nyelvhasználati
szokásainkat semmibe véve 
– kiirtsák tankönyveinkből. Az
etnikai tolerancia hiányának
ilyen megnyilvánulásai befo-
lyással lehetnek közösségünk
egyes tagjaira, így a fiatal
szülők iskolaválasztására, ami-
nek szomorú eredménye a
magyar iskolák diáklétszámá-

nak csökkenése.
Mindnyájan érzékeljük a

világ változásainak kihatását
életünkre. Ha csak az utcai feli-
ratok formai, nyelvi, stílusbeli
kavalkádját nézzük, napi intéz-
nivalóinkat, kapcsolatainkat
tekintjük át, vagy gyermeke-
inknek a miénktől eltérő élet-
felfogásán gondolkodunk el,
belátjuk, nagyot változott
körülöttünk a világ. De vilá-
gosan kell látnunk, hogy ebben
a megváltozott rendben továbbra
is lényeges szerepe van a mi
hozzáállá sunknak.Tudato-
sítanunk kell, hogy a közöm-
bösség és a felelősségvállalás
között alapvető különbség van,
hogy az önérdek mellett a
közjó szolgálatából egy rész
reánk is tartozik. 

Mit ér hát ma a tudás és az
iskola? Valószínűleg nem azt,
hogy a pénz hatalmára épülő
arctalan érdekeknek, a befolyá-
solás és a manipuláció fegy-
verével dolgozó médiabirodal-
maknak szolgáljon, hogy az
anyagi gyarapodás sikerem-
berei a maguk mértéktelen-
ségét kényszerítsék rá életünk-
re, miközben emberi értékek,
és az ezekre épülő közösségek
zilálódjanak szét.   

A tanévnyitó óta – bár még
alig fejeződtek be iskoláinkban
az előző év tananyagának is-
métlései – történt egy-két
dolog, amelyek mellett nem
mehetünk el szótlanul. Kassai
tanévnyitóra kalandozott emlé-
kezetem, de kisdiákjaink csak
Košicéről, a Hornád-parti
városról tanulhatnak, Márai a
„košicei  polgár” meg forog a
sírjában. Nemcsak attól, hogy
hirtelenjében „kosicei” lett,
hanem attól is, hogy az iskoláin
tanévnyitóin elhangzó fennkölt
ünnepi fogadkozások után
folytatódik a közöny, a letargia.
Csak a legkiválóbbak ismerik
fel, hogy milyen (már nem is
lassan ölő) méreg patakzik
iskoláinkba.

Pék László
az SZMPSZ elnöke
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Gondolatok ünnepről, hétköznapokról

Nem egyezhetünk bele abba, hogy az
anyanyelvünkön használatos földrajzi és történel-

mi megnevezéseket – nyelvi jogainkat és
nyelvhasználati szokásainkat semmibe véve 

– kiirtsák tankönyveinkből.



3 Pedagógusfórum - Lapszél

A tartalomból

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja
Felelős kiadó: Pék László

Tel./fax:031/780 7928, e-mail: pek@szmpsz.sk
Főszerkesztő: Hajtman Béla

Tel./fax: 036/633 4230, e-mail: hajtman@szmpsz.sk
Nyelvi szerkesztő: Szanyi Mária

Tel.: 031/780 4864, e-mail: szanyi.maria@gmail.com
Grafika és tördelés: ZISK-Braun Péter, Tóth Gábor, e-mail:

gapko1974 @gmail.com
Címlapkép: sxc.com-felvétel

A szerkesztőség postacíme: SZMPSZ, Villanytelep u.2., P.O.BOX 49.
94501  Komárno 1

Tel.: 035/77 14 755, fax: 035/77 14 756
e-mail: pedforum@szmpsz.sk, szmpsz@szmpsz.sk

honlap: www.szmpsz.sk

Engedélyezési szám: RP 17/2004
Nyomja: K-Print, Komárom

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

A lap támogatói:

Pázmány Péter Alapitvány, az MK 
Oktatási Minisztériuma, az SZK Kulturális
Minisztériuma, Szülőföld Alap, Budapest  

Vivat Mathias Rex! – a Reneszánsz Évben megvalósult

pedagógiai projekt .......................................................................... 4

Vivat Mathias Rex ! – Éljen Mátyás király!................................... 5

Digitális és interaktív tananyagok bemutatója 

az Állami Pedagógiai Intézetben.................................................... 6

Fidibusz, poroszló, szeredás meg a többiek................................... 7

A Tokyo Children Chorus Galántán........................................ 8  

Eurónap a Nemesócsai Móra Ferenc Alapiskolában..................... 9  

Bénai kisiskolás tábor.................................................................... 9   

A DIFER alkalmazása a szlovákiai magyar iskolákban.................    10

Körkérdés......................................................................................     11

1968 – Egy bűvös történelmi évszám..........................................     12

Egy szakmai konferencia tanulságai…........................................     13

Kiselsős a családban.....................................................................     14

Harc a leváltott iskolaigazgatókért és a magyar iskolákért.........     15

Merre tovább?!..............................................................................    16  

Štúrovóból   Kolárovóba.......................................................…...     16  

Tankönyvnek látszó borzadály ....................................................     17  

Felhívás.......................................................….…...……….........     18  

Fórum.............................................…..........................................      19  

Dokumentumaink.........…………………………………........ ...      20

A Katedra októberi számáról …........................………………..      21

Tehetségpontok létrehozásának kezdeményezése…….................      21

Nemzetközi gyermektalálkozó........................………....…........      22

Az EU 1. Szakmunkás-találkozóján vettünk részt...............……      22  

Vándorkiállítás Füleken……………….………………………..      23

Patinás iskolák, legendás tanárok................................................      24

Birkanyáj az akol melegében
Az új tanév kezdetétől nem kellett sokat várnunk ahhoz,

hogy az oktatásügyi minisztérium ne szolgáljon számunkra újabb
meglepetéssel: nyelvileg és szakmailag kétségkívül kifogásolható
Honismeret tankönyvet küldtek az alapiskola negyedik osztálya
számára. (Azóta már más magyar nyelvű tankönyvekben is terjed
a kór.) Az alapiskolák iskolaigazgatóinak a Csemadok, az
SZMSZSZ, az SZMPSZ és az MKP vezetőinek felhívására tömege-
sen és egységesen lehetőségük lett volna tiltakozniuk. A tömeg és
az egység ezúttal is elmaradt. Úgy látszik, a szlovákiai magyar
pedagógus és igazgató mindent eltűr és elvisel. Vajon meddig tart
még ez a birkatürelem?

Az ajánlás egyik aláírójának, Szigeti Lászlónak, az MKP
oktatásügyi alelnökének tettem fel ebben a témában két kérdést:

* Mennyire tartja sikeresnek a Központi Koordinációs Tanács tag-
jainak kezdeményezésére az iskolák reagálását?

Értesüléseim szerint a Központi Koordinációs Tanács
kezdeményezése és egyben felhívása az iskolaigazgatók felé, mely-
ben a negyedikes osztályok Honismeret tankönyveinek a minisz-
tériumba való visszaküldését szorgalmaztuk, részben  sikeres volt,
mert az iskolák döntő többsége, melyek megkapták a Honismeret
tankönyvek új kiadását, megértették a kor hívó szavát. Azt is meg
kell, hogy jegyezzem, nem minden iskola kapott ilyen tankönyvet,
voltak olyan oktatási intézmények, melyek át sem vették a
könyveket. Egyelőre nincsenek statisztikai kimutatásaink arról,
hogy az iskolák hány százaléka küldte vissza a tankönyveket, de a
döntő többség élt ezzel a lehetőséggel.

Sajnos, vannak olyan iskolák is, amelyek más döntést
fogadtak el különböző jellegű juttatásra számítva abban a
reményben, hogy Európai Uniós támogatásban részesülnek az
iskolaépületek felújítására és a Központi Koordinációs Tanács
javaslata és ajánlása ellenére nem küldték vissza a tankönyveket.
Nagyon sajnálom, hogy ezeknek az iskoláknak vezetői, némely
esetben a pedagógusok és szülők nem értették meg, hogy miről
van szó és sajnálom azt is, hogy a hatalomnak így sikerült éket
vernie az egység közé.

*Ön szerint mitől „ijedtek be“ ennyire az alapiskolák egyes
igazgatói?

Búcsiasan mondva: megvágta a ménykő azt az igaz-
gatót, aki nem tudja, hogy ilyen helyzetben mit csináljon. Úgy
gondolom, hogy az iskolavezetőnek a pedagógussal együtt át kell
látnia a szitán. Tudniuk kell, hogy milyen tankönyvből lehet és
milyen tankönyvből nem lehet tanítani gyermekeinket, ugyanis
negatív következménye lehet egy ilyen tankönyv használatának. Az
igazgatóknak illene az orruknál tovább látni, hogy ez
egyértelműen a szalámipolitikának a része. Ha nem hallatjuk
hangunkat és nem tiltakozunk, akkor holnap lehet, hogy még
elvetemültebb és vadabb nyelvezetű tankönyvet adnak a
kezünkbe. Aztán néhány hónap múlva elérik azt is, hogy egyre
több kifejezés fog megjelenni államnyelven a magyar nyelvű tan-
tárgyak tankönyveiben. S ha az igazgatók és pedagógusok nem
tiltakoznak, a közvélemény szerint valószínűleg jól cselekedett a
hatalom, mivel minden körülmények között hajlandóak vagyunk
az ilyen szakmailag és nyelvileg is kifogásolható tankönyvekből
tanítani. Úgy gondolom, az iskolaigazgatóknak határozottabban a
sarkukra kellett volna állni és nem várni arra, hogy valaki
ajánljon vagy mondjon valami okosat. Közös és egységes kiál-
lással a magyar tanulók, a magyar pedagógusok jövőjéről van
szó. Tudjuk, hogy a hatalomnak identitástudatunk meggyöngítése
a célja. Ehhez a hatalmi gépezetnek különféle eszközei vannak,
és ha mi továbbra is tűrünk és bólogatunk javaslataikra, csak  idő
kérdése, hogy elérjék ellenünk irányuló végső céljukat.  

Hajtman Béla
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Vivat Mathias Rex!

– a Reneszánsz Évben megvalósult

pedagógiai projekt

2008. június 20-án, Sajógömörben, az
1914 június elsején leleplezett, a Kárpát-
medencében egyedülálló Hunyadi Mátyás
kapás szobrát több száz gömöri és nógrádi
magyar tanuló, pedagógus és polgármester
koszorúzta meg. 

Az ünnepélyes alkalmat a Vivat Mathias
Rex! pedagógiai projekt befejezése, illetve a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
által meghirdetett Reneszánsz Év, azon belül
I. Mátyás királlyá koronázásának 550. évfor-
dulója szolgáltatta.

Az SZMPSZ Rimaszombati Regionális
Pedagógiai Központja és a Pro scholis p.t.
2008 januárjában a gömöri és nógrádi ma-
gyar tannyelvű alap- és középiskolákkal
közösen elindították a Vivat Mathias  Rex!
pedagógiai projekt szervezését.

A projekt  célja egyrészt Mátyás király, a
reneszánsz uralkodó előtti tisztelet megadása
volt, illetve felkutatni a tanulókkal a Mátyás
királlyal kapcsolatos emlékeket, felidézni a
reneszánsz ember- és életeszményt, felkutat-
ni a reneszánsz által indított és megvalósult
művelődési értékeket; bekapcsolni a tanuló-
kat az alkotásba, a kutatásba. 

A projektnek identitástudat-erősítő szerepe
is volt: a nemzethez, a hagyományokhoz
való kötődés, a regionális öntudat kialakítá-
sa, a példaképek felmutatása. 

A Vivat Mathias Rex! pedagógiai projekt
Corvin Mátyás magyar királlyá koronázásá-
val indult. 

A címhez a projektbe bekapcsolódó
iskoláknak közös megbeszélés révén meg
kellett tervezni a projektet, meg kellett
keresni azokat az altémákat, amelyeket
kibontva elkészültek a produktumok. Gon-
dolattérkép készült az altémák felsorolásával
és a megjelenítás módjával:
• Mátyás megkoronázásának ceremóniája
(dramatikus játék); 
• dicsőítő költemény írása (Janus Pannonius
stílusában; verselés: hexameter); 
• Mátyás király Prágában (Arany János bal-
ladája nyomán)
• Kolozsvár Mátyás születése idején (térkép,
PowerPoint-bemutatás)
• Mátyás apjának hadviselése a törökkel
(tanulmány; korabeli tudósítás, Power Point)
• Mátyás katonai sikerei (térkép készítése
Mátyás hódításaival, hadviseléseivel); 
• Mátyás visegrádi palotája/Budai vár
(makett elkészítése); 

•  Mátyás Fekete serege (tanulmány, a
katonák öltözetének bemutatása – az öltözék
elkészítése); 
•  A Fekete sereg szimbólumainak elkészítése
(címerek, zászlók, hadi jelvények, harci
eszközök, ...)
• Mátyás budai könyvtára (tanulmány, egy
Corvina lemásolása, iniciálé készítése); 
• a Mátyáshoz fűződő mondák összegyűjtése
(egy monda dramatikus feldolgozása/egy
monda képregényszerű feldolgozása és
bemutatása); 
• Mátyás megrendelést ad visegrádi palotája
kifestésére (vizuális nevelés)
• Reneszánsz zene komponálása /reneszánsz
tánc bemutatásával (produktum: zene, tánc,
öltözet, hajviselet)
• Szőlőtermesztés (művelés, a művelés
eszközei, a munka fajtái, termesztett szőlőfaj-
ták, a szőlőművelés módja, ... ) Gömörben
(tanulmány helytörténet és adatgyűjtés
alapján)
• Vörösmarty M.: Szép Ilonka dramatizálása
(öltözék, színpadkép, dramaturgia)
• Mátyás udvartartása (ruhatervezés, kore-
ográfia).

A projektbe 20 alap- és középiskola kap-
csolódott be, a végére 15 iskola maradt, amit
185 tanuló és 65 pedagógus és iskolaigaz-
gató képviselt. 

Az egyedülálló kezdeményezés alapja egy
pedagógiai álom volt. Az álom valóraválá-
sában nagy mértékben közrejátszott, hogy a
pedagógiai projekttel kapcsolatos szakmai
kutatásaim során az interneten ráakadtam
egy SLIGO nevezetű ír projektre, aminek a
lényege az volt, hogy az Írország észak-nyu-
gati partvidékének 150 km-es hosszúságú
könyökében élő 60-120 tanulói lélekszám-
mal működő 12 iskola elhatározta, olyan
közös projektet valósítanak meg, amelynek
célja bemutatni a tájhazát, ahol élnek és dol-
goznak, a partvidék természetrajzát, törté-
nelmét, iskolái történetét, a mindennapok
szokásait, a hagyományokat, a partvidéken
élő emberek foglalkozását, a tenger állat-
világát, ...  Ez a bemutatás a lehető legszíne-
sebb módon történt: rajzzal, filmmel, vers-
írással, dramatikus játékkal, makettek mega-
lkotásával. A tanulók a saját maguk alkotta
projektet először egymással ismertették meg,
majd az elkészített tanulói munkák felkerül-
tek a világhálóra, hogy mások is ta-
nuljanak belőle.

Ennek a projektnek a megismerése felvil-
lanyozott és tettekre sarkallt. A kínálkozó
alkalmat vártam, hogy ezt az ismeretemet
Gömörben valóra váltsam, hogy a tervemmel
megfertőzzem tanártársaimat, hogy megta-
nuljunk közös projektekben gondolkodni, a
projektkészítés mindenféle hozamával, mely
által a kompetenciák fejlesztése és a gyer-
mek személyiségének fejlődése is előtérbe
kerül.

És akkor megtalált a téma: Mátyás király
és Sajógömör. Az első pillanattól kezdve
tudtam, lesznek megszállott kollégáim az
együttcselekvésben, akik velem együtt tud-
nak lelkesedni és tüzet csiholni a gyermekek
lelkében a helyi, regionális  értékek felku-
tatása érdekében.

Így született meg a projekt, és az akarás
vége egy feledhetetlen nap Sajógömörön.
Ennek a  napnak az élményét, Mátyás királyt,
a projekttel járó közös alkotást a tanulók
soha nem felejtik el. Ez az élmény-tanulás,
ami a szárnyalás örömét jelentette tanuló és
pedagógus számára egyaránt. Egy újfajta
tanulási környezetet kialakítva a tanulás
élménnyé vált.

A sajógömöri élménynap az ott élő
emberek nélkül elképzelhetetlen lett volna.

Elsősorban Jankósik Zoltán pol-
gármesternek, Ferencz Anna igazgatónőnek
köszönhetően. Ebben a munkában a „szom-
szédvár”, Tornalja Kazinczy Ferenc nevét
viselő iskola igazgatónője, Nagy Katalin, az
iskola művésztanára, Cselényi Árpád is
alkotóan kivette részét.

Cselényi Árpádnak köszönhetően
maradandó értéket vihettek haza a projekt-
nap résztvevői: Mátyás nyakba akasztható
terrakotta képmását, egy-egy iskola csapata
pedig az agyagba mintázott sajógömöri
kapás Mátyás-szobrot. 

Köszönet illeti a projektbe bekapcsolódó
iskolákat, az alprojektek vezetőit.

A megfelelő  időben, a megfelelő helyen
egymást szerető, egymás munkáját megbe-
csülni tudó alkotó emberekkel együtt lenni 
– feledhetetlen élmény.

2009 is elhozza Gömörbe az együttgondol-
kodás és együttalkotás projektjét. Hiszen
tájainkon Kazinczy Ferenc neve maga az
anyanyelvben való megmaradást jelenti.
2009 az anyanyelv éve, Kazinczy Év lesz. 

Készüljünk hát erre ismét közösen!
Ádám Zita



Az SZMPSZ Losonci
Területi Választmánya  a
Reneszánsz Év alkalmából
meghirdette a  Vivat Mathias
Rex! – Éljen Mátyás király!
című regionális rajzversenyt.
A szervezésbe a későbbiekben
betársult a füleki Ifjúság utcai
Alapiskola mellett működő
PRO IUVENTUS polgári tár-
sulás is.

A rajzversenyre Mátyás ki-
rály népmese-illusztrációkkal,
reneszánsz öltözékek, maket-
tek, címerek, zászlók, hadi
jelvények, harci eszközök stb.
készítésével lehetett pályázni.
Nem titkolt célunk volt, hogy
lehetőséget nyújtsunk a ta-
nulók számára felidézni a
reneszánsz ember- és életesz-
ményt, felkutatni a reneszánsz
elindította és megvalósított
művelődési értékeket, bekap-
csolni a tanulókat az alkotás-
ba, a kutatásba, olyan műveket
létrehozni, amelyek a rene-
szánszhoz, Mátyáshoz kötőd-
nek. Ez az igyekezetük többé-
kevésbé sikeresnek mondható. 

A pályázatra a vonzáskör-
zetünkbe tartozó öt alapiskola,
a füleki Ifjúság utcai, a ragyol-
ci, a fülekpüspöki, a nagydaró-
ci és a losonci Kármán József
AI készített pályaműveket.
Részvételüket ezúttal is sze-
retném megköszönni. 

A kiállításnak a füleki Vár-
múzeum keretein belül
működő Városi Honismereti
Múzeum biztosította a méltó
helyszínt. A kiállítást Agócs
Attila, a füleki Vármúzeum
igazgatója nyitotta meg, aki
egyben a zsűri elnökének
szerepét is vállalta. Az ünne-
pélyes megnyitón jelen volt
Agócs József polgármester úr

és az SZMPSZ OV tagja,
Tomolya Róbert is. A verseny
főszervezője Tomolya Adrian-
na, az SZMPSZ Losonci TV
elnöke üdvözölte a verseny
résztvevőit, a diákokat felké-
szítő tanárokat és a szülőket,
akik megtisztelték jelenlétük-
kel  a rendezvényt.

Az ünnepélyes díjkiosztást
követően a vendégek megte-
kintették a széles közönség
számára három hétig nyitva
tartó kiállítást. 

A díjnyertes alkotások
készítői: 

A nagydaróci AI tanulói:
Kapsa Mónika, Varga Diana,
Balog Barbara, Kalocsai Vik-
tória, a fülekpüspöki AI tanu-
lói: Koronczi Dániel, Danyi
Aladár, a  füleki Ifjúság utcai
AI tanulói: Ferenc Vivien,
Szvorák Lilla, Anderko Anna,
György Stella, Garai Norbert,
Paluch Tamás, Soós Bálint,
Surányi Bianka, Jakab Orso-
lya, a losonci Kármán József
AI tanulói: Fekete Virág
Fanni, Nagy Nándor, valamint
a ragyolci AI kézműves csapa-
ta. 

Mindenkinek szívből gra-
tulálunk!

A Tisztelt kollégáknak,
felkészítő tanároknak is, ter-
mészetesen, köszönjük az
áldozatkész munkájukat, hi-
szen az ő segítségük és szak-
mai tudásuk nélkül mindez
nem jöhetett volna létre.

Reméljük, a jövőben is
számíthatunk arra, hogy meg-
tisztelnek minket a versenye-
ken való részvételükkel. 

Tomolya Adrianna

5Pedagógusfórum - Rendezvényeink                  

Vivat Mathias Rex ! – Éljen Mátyás király!

Vivat Mathias Rex! – Éljen Mátyás király! 
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A rendezvény felejthetetlen élmény volt



A szünidő beköszöntével,
július 2-án az SZMPSZ
képviseletében Pék László, Fibi
Sándor és Alabán Mária tettek
látogatást Pozsonyban az ÁPI-

ben. A látogatás célja, a szemé-
lyes kapcsolatfelvételen kívül,
az ÁPI és az SZMPSZ közötti
eddigi viszony értékelése és az
együttműködésre épülő szak-
mai kapcsolatok kialakítása
volt. Az ÁPI-t a tárgyaláson
Július Hauser igazgató, Ľudovít
Hajduk tudományos titkár és
Katarína Vaškaninová, fejlesz-
tésért felelős igazgatóhelyettes
képviselte.  Az elmúlt időszakot
értékelve rámutattunk, hogy az
ÁPI-nek a magyar iskolák
számára nyújtott szolgáltatásait
nem tartjuk elégségesnek,
jeleztük azt is, hogy a Felmérő
9-cel kapcsolatos problémák
körültekintőbb hozzáállással
mérsékelhetők lehettek volna.
Vaškaninová ig.h. asszony
felkérésünkre elvállalta, hogy a
komáromi nyári egyetemen
részt vesz Az iskolai program
létrehozása c. szekció munká-
jában, amely azóta meg is való-
sult. Az intézet vezetőjének
bemutattuk a szövetség szakmai
programjait, külön kitérve a
digitális és az interaktív tana-
nyagfejlesztésre, illetve a
hatékony szlovák nyelvoktatást
gondozó munkacsoportok tevé-
kenységére.  Megegyezés szüle-
tett arról, hogy az intézet támo-
gatni fogja a szövetség ez
irányú programjait, illetve az
ÁPI-vel közös projekt meg-

valósításába vonja be a munka-
csoportokat. Az ÁPI vezetése
egy szakmai bemutatóra hívta
meg a tananyagfejlesztő cso-
portunkat az intézetbe, melyre

2008. augusztus 20-án került
sor Pozsonyban. 

A szakmai bemutatón Ľudovít
Hajduk tudományos titkár
üdvözölte az SZMPSZ előadóit,
míg Pék László az ÁPI megje-
lent vezetőit és munkatársait
tájékoztatta az SZMPSZ keretei
között megvalósuló fejlesztési
programokról. A bemutató első
részében Tomolya Róbert és
Peter Juraj a Moodle, a Class
server, valamint a Lapoda szoft-
vereknek az oktatásban kihasz-
nálható lehetőségeit ismertette,
majd a Pedagógusszövetség
tananyagfejlesztői által létreho-
zott megújított digitális tana-
nyagokat mutatták be. Varga
Zsuzsa a szlovák nyelv okta-
tását segítő tananyagmodulok
használatával ismertette meg a
résztvevőket és egy most
készülő szlovák interaktív
nyelvtankönyv részleteibe enge-
dett bepillantást nyerni szá-
munkra. Nagy sikere volt a
Lapoda-szoftvernek, (melyet
kollégáink a nyári egyetemi kép-
zésekről jól ismernek), vala-
mint a történelem órákra kidol-
gozott tananyagoknak, melyek
interaktív térképhasználati lehe-
tőségeik miatt is bizonyára
nagy tetszést fognak aratni a
kollégáknál. 

A bemutató második részében
Szegi Tímea, Bóna Irén és

Szabó Mária az általuk az inter-
aktív táblára közösen kifejlesz-
tett tananyagokat mutatták be,
melyek átölelik az alapiskolák
alsó tagozatának tananyagát,
minden tantárgyra kiterjedően.
A tananyagok két magyar és
szlovák változatban is elkészül-
tek, így egyaránt használhatóak
a magyar és a szlovák iskolák-
ban is. Az írás tanításánál gon-
doltak a balkezes tanulókra, és a
tananyagok roma nyelvű vál-
tozata is rövidesen el fog
készülni. A felső tagozaton
oktatott tantárgyak megújított
tananyagait Bátorek Jana és
Bóna Tamás mutatták be. A
bemutató sikeréhez hozzájárult
a Bátorkesziben működő
iskolák pedagógusainak jó
együttműködése, melyek már
rendelkeznek interaktív táblá-
val.  

A szakmai napon használt
technikai berendezéseket a
Remete Lajos által működtetett
Kron cég biztosította az

SZMPSZ részére. A fejlesztő
kollégákat az alkalmazások
során Moór Hajnalka, Tomolya
Róbert és Bóna Tamás készí-
tette fel és látta el gyakorlati
segítséggel a szoftverek haszná-
latára. 

A bemutatónak sikere volt az
ÁPI vezetése és munkatársai
körében. Ezt tükrözték a szóbe-
li vélemény-nyilvánítások mel-
lett a vizsgáztató gépen a
résztvevőktől kapott voksok.

Szövetségünk az ősz folyamán

szeretné elindítani az interaktív
tábla használatára, valamint a
digitális és az interaktív
tananyagfejlesztésre irányuló
tanfolyamait (Lapoda, Moodle,
Class server, térképhasználati
szoftverek, az egyes tantár-
gyakon belüli fejlesztésekhez
szükséges programok bemu-
tatása) a rövidesen átadandó
komáromi továbbképzési köz-
pontban. Az ÁPI vezetői jelez-
ték, hogy munkatársaik szeret-
nének behatóbban megis-
merkedni ezekkel a modern
tananyag-fejlesztési lehetősé-
gekkel, és szívesen részt ven-
nének az SZMPSZ által
szervezett továbbképzéseken.     

Szövetségünk vezetése úgy
érzékeli, hogy a modern
eszközök használata, különösen
a fiatal, de a módszertani meg-
újításra szívesen vállalkozó több-
éves pedagógiai gyakorlattal
rendelkező kollégák számára is
alkalmas lehet arra, hogy ne
csak érdekes színfoltja, de

hasznos segítője is legyen a
hatékonyságra törekvő pedagó-
gusok munkájának. Az elmúlt
két évben sikeresen megvalósí-
tott projektek, valamint a digi-
tális technika iránt fogékony
pedagógusok érdeklődése ala-
pul szolgálhatnak arra, hogy az
SZMPSZ az oktatás tartalmi
átalakításából, ezekre a modern
technikai eszközökre építve,
kivegye a részét.

Pék László
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A szakmai nap résztvevői

A bemutatónak nagy sikere volt
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Verőfényes, harmatos a reggel, kellemes
hangulatban sorakozik fel a tanulósereg az
udvarra rendhagyó alakzatban. Az ötödikes
Szalay Benita Móra Ferencről írt köl-
teményével indul az ünnepi megemlékezés.
Az igazgatónő köszöntője a régészet
oldaláról közelíti meg az író gazdag élet-
művét. A bevezető derűs, bíztató ráhangoló
az egésznapi tevékenységre.

„Móra Ferenc munkássága történet-
tudományi szempontból is jelentős: 1907 és
1914 között Csókán  európai hírű kőkori
telepet tárt fel, Szeged környékén és, a római
kort kivéve, számos korszakból származó
értékes leleteket hozott felszínre. Az ásatások
során napfényre kerülő ősrégi karperecek,
nyakékek, edények nyomán Móra fantáziá-
jában egész kultúrák éledtek újjá, és bennük
a régmúlt korok emberi életét is el tudta
képzelni minden gondjával, bajával, örömé-
vel együtt. A régészkedés gyakran nemcsak
ősi sírok és települések maradványainak
feltárását eredményezte, hanem újabb és
újabb írói témákat is adott számára. Így
született az Aranykoporsó és az Utazás a föld-
alatti Magyarországon című műve.”

Sokrétű búvárkodó munkával telik a nap.
Minden évfolyamnak más-más keresztrejt-
vényt kell megfejtenie, régi, már nem
használatos kifejezések bújnak elő a négyze-
tekből: fidibusz, poroszló, szeredás...

Vaktérképek  telnek meg a feltárt lelőhe-
lyek nevével, régi vasalók, kulacsok sziluett-
jei vagy aprólékos kidolgozása kerül ki az
ügyes gyerekkezekből. Lexikonok, szótárak
böngészését, sőt az internet tárházainak fel-

keresését kívánta Móra régészeti munkála-
tairól szóló tesztfeladat.

Mutatós díszoklevelek születnek Móra írói
jubileumára. Gyönyörű lepkerajzok emlékez-
tetnek a mórai lepkegyűjteményre. A
kalcinált szóda című elbeszélés egyharmada
legalább 15-féle frappáns véget ér. Az egyéni
novellapályázat vagy esszéírás munkái, 
– mely a gyermekek mai problémáiról szól –
vitás perceket szereznek a zsűrinek. Számító-
gépes prezentáció készül   a régészetről, mint
tudományról.

A szellemi munka után egy kis séta
következik Nemesócsán. Az építészeti
értékeket feltárva és kutatva  tekinti meg az
ifjúság a falu emlékműveit, templomait. A
lelkészek a kegytárgyak funkciójáról tar-
tanak érdekes ismertetést. A kicsik felele-
venítik a Móra korabeli gyermekjátékokat, a
csön-csön gyűrűt, az ugróiskolát, az élő szob-
rot, a bújj-bújj zöld ágat stb. 

A kreatív, hasznos munkával teli
kincsvadászat után minden munkát bemutató
szép kiállítás készül az iskola folyosóján.
Ajándék és oklevél is jut minden tanulónak,
osztálynak, melyet az iskola igazgatónője,
Majer Anna  ad át az ünnepi  kiértékelésen.

A kétnapos ünnepséget és alkotómunkát
Écsi Gyöngyi népi mesemondó ízes beszéde
és nyájas bábui, kellékei koroznázzák meg. 

Jó móka, jó munka volt!

Mgr. Hegedűs Katalin

Móra Ferenc Magyar Tanítási  
Nyelvű Alapiskola, Nemesócsa
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Fidibusz, poroszló, szeredás meg a többiek

Móra Napok a Nemesócsai Móra Ferenc
Alapiskolában

Móra Ferenc

Móra Márton víg kedélyű apa, 
Juhász Anna szerény csendes anya.

E két ember gyermekének
csodás a neve: Móra Ferke.

A fiú évről évre jobb lett csupán,
de a java csak utána következett ám!

Szerkesztő lett, főszerkesztő,
aztán múzeumi, majd könyvtári vezető.

Pályája elején írt verseket, 
később népszerűsége nőtt, növekedett.

Munka közben több könyve született,
a költő Móra csak előre lépkedett.

Szomorú erről beszélni,
de meg kell tenni!

Irodalmi munkásságát,
55 évesen be kellett fejezni.

Szalay Benita, 
5. évfolyamos tanuló verse

Móra Ferenc az interneten is elérhető...



„Az ének szebbé teszi az életet
az éneklők másokét is."

(Kodály Zoltán)

A Tokyo Children Chorus
európai turnéja során Kecske-
métről érkezett Galántára, hogy
innen folytassa útját Nyugat-
Európába, majd a koncert-
sorozatot a balti államokban
fejezze be. Méltóbb befejezése
nem is lehetett volna a XXIV.
Galántai Vásár kulturális ren-
dezvényeinek, mint a Japán
Állami TV és Rádió Gyermek-
kórusának szereplése. A hang-
versenyre 2008. augusztus 10-
én került sor a galántai római
katolikus Szent István tem-
plomban, amelyet zsúfolásig
megtöltött a kórusmuzsikát
kedvelő közönség.

A méltán világhírű gyer-
mekkar 1952-ben alakult, s a
világ számos országában meg-
fordult. Impozáns a kórus
taglétszáma, hiszen az énekkart
mintegy 230, 7-17 éves korú
gyermek látogatja. Galántára
csaknem 80, 10-14 év körüli
énekes érkezett, hogy nagysze-
rű előadásukkal elkápráztassák
a hallgatóságot. 

Az énekkar már a hangverseny
elején kivívta a közönség elis-

merését az énekesek ízléses
egyenruhájával és fegyelmezett
magatartásával. Ebben ter-
mészetesen nagy szerepe van a
kórus kitűnő karnagyának,
Kato Hiroakinak, aki valóban
fantasztikus művészi teljesít-
ménnyel vezeti dalosait.

Nagyszerű volt az énekkar
galántai repertoárja. A hang-
verseny, amely csaknem két
óráig tartott, négy részből állt.
Az első részben 3 egyházi jel-
legű mű hangzott el: Kocsár
Miklós: Jubiláte Deo, Kodály
Zoltán: Ave Maria és Kodály
Zoltán: A 150. genfi zsoltár
című szerzemények. Utóbbi
mű, természetesen, magyar
nyelven. 

A műsor második felében
japán népdalok és gyermek-
dalok csendültek fel, néme-
lyeket eredeti japán gyer-
mekjáték-hangszerek szí-
nesítettek. Nagy sikert aratott
Takatomi Nabunaga műve,
amelyben pantomim-elemek is
tarkították az előadást. A kon-
cert harmadik részében ízelítőt
kaphattunk a mai japán szerzők
műveiből. Különösen tetszett a
Sárga pillangók és a Tűzisten
születése című szerzemény.

A hangverseny befejező

részében magyar zeneszerzők
műveiben gyönyörködhettünk.
Elsőként Kodály Zoltán: Isten
kovácsa című műve hangzott
el, ezt követte három népdal
Bartók Béla feldolgozásában,
nem zongora, hanem cimbalom
kísérettel, amelyet Herencsár
Viktória cimbalomművész, a
besztercebányai Bél Mátyás
Egyetem Zenei Tanszékének
vendégtanára biztosított, külö-
nösen magas művészi fokon. A
koncert keretében saját nép-
dalfeldolgozást is előadott,
nagy sikerrel. Itt jegyezzük
meg, hogy a művésznő mátyus-
földi gyökerekkel rendelkezik,
felmenői a közeli Peredről
származnak.

Következett Karai József:
Estéli nótázás című szerzemé-
nye, amelyben a szerző gyö-
nyörű csángó népdalokat dol-
gozott fel. Ez a mű is cimba-
lomkísérettel hangzott el.

A műsor összeállítói nem
feledkeztek meg a mai magyar
kortárszene egyik kitűnőségé-
ről, Kocsár Miklósról sem, aki

ebben az évben ünnepli 75.
születésnapját. Itt volt a szlová-
kiai ősbemutatója a Nyár van,
nyár van című, rendkívül
igényes kórusművének, ame-
lyet az énekkar ragyogóan a-
dott elő.

Elbűvölte a közönséget a
kórus tiszta intonációja, remek
ritmusérzéke, a szólamok kie-
gyensúlyozottsága, a gyönyö-
rűen árnyalt dinamika. Fan-
tasztikus teljesítmény a kis
énekesektől, hogy a csaknem
kétórás koncerten felhangzó
műveket fejből énekelték;
valamint az is, hogy a magyar
szerzők műveit magyar nyel-
ven szólaltatták meg.

A hálás közönség szűnni nem
akaró vastapssal jutalmazta a
japán gyermekkar magas szintű
produkcióját. 

Végezetül elmondhatjuk,
hogy ezen a hangversenyen
igazán nagy művészi élmé-
nyekkel lettünk gazdagabbak.

Balogh Csaba

Galántára csaknem 80, 10-14 év körüli énekes érkezett

A Tokyo Children Chorus Galántán
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A TOKYO CHILDREN CHORUS

GALÁNTÁN 



Már harmadik alkalommal szerveztük
meg falucskánkban, Bénán kisiskolás
táborunkat a nyáron. Miért is tartottuk
fontosnak, hogy megszervezzük? Egyrészt
szeretnénk biztosítani egy lehetőséget
azoknak a tanulóknak, akiknek szülei nem
engedhetik meg, hogy gyermeküket tábo-
roztassák, másrészt olyan tanulókat hívunk
meg, akik valamilyen versenyen bizonyí-
tották kiválóságukat, képviselték iskolá-
ikat. 

Táborunk színesebbé tételére minden
alkalommal meghívunk „hozzánk illő”
kisebb iskolákat, amelyeket mi magunk

választunk ki. Eddig már Bényből, Ipoly-
balogról, Gesztetéből és Fülekpüspökiből
látogattak meg bennünket.

A programunk vasárnap délutáni
érkezéssel, ismerkedéssel kezdődik. Ám
nehogy azt gondolják, hogy a továbbiak-
ban pihenünk. Nem! Napi két foglalkozás
(néptánc, modern tánc, kézműves
foglalkozás, lovaglás, íjászat, festegetés és
két-három kirándulás) mellett kiegészítő
játékokkal szórakoztatjuk táborozóinkat.
Az utolsó délutánra meghívjuk vendég-
iskoláink igazgatóit és polgármestereit egy
kis tapasztalatcserére.

Mivel Fülekre az iskola udvaráról is
belátunk, nem nehéz a különböző szere-
plőket bebiztosítani, mert Füleken és
környékén van miből válogatni. 

Szerény szülői hozzájárulással igyek-
szünk maradandó élményt biztosítani tan-
ulóink számára.

Ezek után ne lepődjenek meg, ha valakit
megkeresünk a következő táborozásunkra,
mi pedig a palócokat szeretnénk megmu-
tatni keletnek és nyugatnak egyaránt.

Laboda Róbert

a Bénai MTNYAI és   
Óvoda igazgatója
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Bénai kisiskolás tábor

Eurónap a Nemesócsai Móra Ferenc Alapiskolában
„Legyen öröm az ismeretek befo-
gadása”

Szeptember 24-ét megelőző
napon, kedden tanulóink ujjong-
va távoztak az utolsó tanítási
óráról: Hurrá, holnap nem tanu-
lunk! Nem kell tankönyveket

sem füzeteket hozni!
Valóban: szerdán a tankönyvek,

füzetek helyett az iskolatáskák-
ból lexikonok, atlaszok, ismeret-
terjesztő könyvek, színezők, a
világhálóról böngészett érde-
kességek, képek kerültek elő.

Ilyen örömmel még nem készül-
tek házi feladatok, ilyen vára-
kozás még nem „üdvözölte” az
iskolacsengő hívó hangját!

Nem is sejtették, hogy ezen a
napon is tanulni fognak – nem is
keveset –, csupán a megszokot-
tól kissé eltérő módon. Minden

évfolyam megismerkedett a tan-
testület által megfontoltan
összeállított feladattal. Ügyel-
tünk, hogy mindegyik korosztály
a fejlettségi szintjének megfelelő
foglalkozást végezze, miközben
az egyéni önmegvalósításnak is

teret adjunk. A feladatok lehe-
tővé tették a gyermeki fantázia
szárnyalását, az egészséges
kíváncsiság kielégítését, a krea-
tív gondolkodás érvényesítését –
egyszóval mindazt, amit a jövő
emberének birtokolnia kell.
Különös figyelemmel közelítet-

tük a lélektanilag is fontos
emberi reakció kezelését: min-
den új és ismeretlen a kíván-
csiságon túl valamilyen szoron-
gással is társul – ennek a felol-
dását kell elősegítenünk. 

Tanulóink ezen a „tanulás-

mentes” napon meglepően sokat
dolgoztak és tanultak – erről
tanúskodik az iskola folyosóján
levő, szemet gyönyörködtető
kiállítás. A legkisebbek korukat
meghazudtoló kivitelezéssel
készítették el a 27 EU-s tagállam
színes zászlajának tablóját. Az
alsó tagozat idősebb diákjainak
sem kevésbé igényes feladat
jutott: az állami zászló alkotta
alapra megrajzolták a megfelelő
állam térképét a legfontosabb
adatokkal kiegészítve, valamint
elkészítették az eurós pénzek fel-
nagyított, kiszínezett mását.

A felső tagozat tanulói,
búvárkodói képességüket és
kreativitásukat ötvözték nagy
bravúrral. A vaktérképeket ötle-
tes és kifejező miniatúrákkal
„népesítették be”, jelölvén az 
EU-s tagállamuk érdekességeit,
nevezetességeit. Remekeltek
legidősebb diákjaink is, akik a
foglalkozások összegezéseképp
a folyosón összegyűlt kicsiknek
és nagyoknak bemutatták az
Európai Unióról és az új
fizetőeszközünkről készített
számítógépes prezentációikat.

Mi, pedagógusok jóleső érzés-
sel nyugtáztuk: sikerült elér-
nünk, hogy szinte minden gyer-
mek számára örömforrást jelen-
tett az ismeretszerzés, ill. tanu-
lóink minden bizonnyal kel-
lőképpen felkészültek lesznek a
másság, az új, az ismeretlen
megítélésére és befogadására. 

Vasi Erzsébet
Móra Ferenc MTNYA

Nemesócsa

A legkisebbek az EU-s tagállamok zászlóival ismerkedtek



A szlovákiai magyar pedagógusok 2004-ben, a Dunaszerda-
helyi Nyári Egyetemen ismerkedtek meg először a Diag-
nosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer alkalmazásával.
Bevezetését a mindennapi gyakorlatba a Comenius Pedagógiai
Intézet karolta fel 2006 őszétől kezdődően. Azóta néhány
iskolánkban a minőségbiztosítás nélkülözhetetlen pillérévé
vált. 

Olyan iskolákat szeretnénk kialakítani, amelyekben az
egészséges személyiségfejlődés feltételei biztosítottak az átla-
gos és az átlagostól eltérő gyermekek számára is. Az
eszközeink korlátozottak. Az átlagostól negatív irányba eltérő
gyerekek fejlesztésére kevés idő jut, fejlesztő pedagógus
hiányában általában elmarad. Megoldást erre a kérdésre a 4-8
éves korban lefolytatható szűrővizsgálat jelentheti, amely
nemcsak rámutat a kritikus tanulási készségek fejletlenségére,
elakadására, hanem azok összetevőit diagnosztikus módszerrel
fel is tárja. Az így nyert diagnosztikus térkép ismeretében a
pedagógus rendszeresen frontális ill. csoportos fejlesztő
gyakorlatokat iktathat be az órák menetébe. 

A Comenius PI által kifejlesztett számítógépes program
lehetővé teszi, hogy a DIFER tesztekkel megmért gyerekek
adatai sokféle szempontból áttekinthetővé váljanak a pedagó-

gus számára. A mérést követően a pedagógus kézhez kapja az
egyéni és osztály szintű kiértékelő dokumentumot, amelyben
diagrammok szolgálnak a tanulók egyéni fejlődésének
értelmezésére. Ezek egybevethetők az osztálytársak ered-
ményeivel és az átlagot jelentő országos fejlődési görbékkel. 

A DIFER szemléletbeli váltást eredményez, mely alapján a
pedagógus tudatosan kezdi gyűjteni az osztálykeretben alkal-
mazható fejlesztő módszereket. Az előrelépéshez a szülők
bevonása is fontos lehet, ezért számukra is készül egy jól
átlátható diagramm, amely gyermekük összes tanulási alap-
készségének aktuális állapotát szemlélteti.

Ma már azt nem szükséges hangsúlyozni, hogy az idejében
feltárt elakadások iskolai kudarcot és életre szóló traumát
előzhetnek meg. A mérők és a pedagógusok teljes mértékben

biztosítják a mérések anonimitását, hiszen az érdekük közös:
nem elmarasztalni – segíteni szeretnének.       

A Comenius PI a szlovákiai magyar iskolák számára 2006
őszétől kínál DIFER-mérést és kiértékelést. Az eltelt két isko-
lai évben 28 intézményben 1299 mérés valósult meg. 

A mérések anyagi feltételeit az iskola ill. a szülők vállalják
magukra. Üdvözlendő volna, ha a hazai alapítványok segít-
séget tudnának nyújtani ahhoz a törekvéshez, hogy a szo-
ciálisan leginkább rászoruló, hátrányos helyzetű gyermekeken
is idejekorán segíthessünk.  

Csík Zoltán
Comenius Pedagógiai Intézet
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A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer

(DIFER) 

alkalmazása a szlovákiai magyar iskolákban

2006 - ősz  2007 - tavasz   2007 - ősz   2008 - tavasz
Intézmények     18 18 11 17
gyermekek       451 192 243 413

A DIFER szemléletbeli váltást eredményez

A Comenius PI által kifejlesztett  program imertetése

A DIFER alkalmazása iránt érdeklődők



1. Még nincs. Továbbképzésen találkoztam a témá-
val.
2. Igen.
3. Keressük a módját, hogyan lehetne megvalósítani
az iskolánkban is a mérést. Fel szeretnénk mérni,
hogy alsó tagozatos diákjaink hogyan sajátították el
az alapkészségeket ( íráskészség, olvasási készség,
számolási készség). Valamint milyen a tanulóinknál
( 4-8 éves tanulók) a tapasztalati következtetés és a
tapasztalati összefüggés-keresés képességének
fejlettsége. Tudjuk, hogy az első tanévek eredményei
nagymértékben meghatározzák a diákok további
tanulmányi eredményeit.
Mgr. Narancsik Szilvia, igazgató,

Mészáros DávidMTNY Alapiskola,Nagymácséd
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„Iskolánkban június elején 13 nulladikos és 7 elsős tanuló mérésére, 
képességeinek vizsgálatára került sor. Az  értékeléssel nagyon 
elégedettek voltunk, mert részletes, pontos információt kaptunk –
minden egyes tanuló esetében – a tanuláshoz szükséges készségek
fejlettségéről, a fejlesztésre szoruló területekről.
A mérést a jövőben is szeretnénk igényelni, főleg a nulladikos ta-
nulók számára. Nagy segítségnek, előrelépésnek tartjuk a mérés
alkalmazását a tanulók részkészségeinek fejlesztése szempontjá-
ból.”
Csepi Katalin, Bartók Béla Alapiskola, Nagymegyer

„Egy továbbképzés keretében
hallottam a DIFER-mérésről,
nagyon megtetszett, ezért szor-
galmaztam, hogy a mi isko-
lánkon is történjen meg a mérés.
Évek óta alapfokon tanítok, szá-
momra nagy segítséget jelen-
tene, ha már az első osztályba
úgy kapnám a tanulókat, hogy a
készségeikről  tájékoztatva len-
nék, ismerném, mi van a gyerek
birtokában, mire kell építenem.”

Varga Anikó, Bartók  Béla

Alapiskola, Nagyme-

gyer

„Iskolánk ősszel és tavasszal is bekap-
csolódott a programba. Nagyon örül-
tünk, hogy megismertük a tanulóink
készségeinek fejlettségi szintjét, és ezt
hasznosíthattuk a tanítási folyamatban
is. Igyekeztünk minden tanulónál
egyéni fejlesztést alkalmazni, hogy a
lehető legjobban javítsuk az egyes
részkészségeket. A kontrollmérések
éppen arról tájékoztattak bennünket,
hogy a munkánkat jól végeztük.”
Szikura Katalin, Magyar Tanítási

Nyelvű Alapiskola, Királyrév

„Óvodánkban már második alkalommal  zajlott a DIFER-
mérés. Segített nekünk, óvónőknek, hogy megismerjük a
gyermek aktuális fejlődési szintjét, a hiányosságokat, hol tart
és hová kell jutnia iskolába lépéskor. Segítségével javult az
individuális foglalkozások minősége, mely egyben az
intézményünk nevelési-oktatási szintjének fontos mutatója is.
A Comenius PI által kidolgozott értékelő anyag pontos diag-
nosztikus képet adott a gyermek egyes készségeinek fejlettsé-
gi szintjéről.”
Szekeres Márta, igazgatónő, Királyrévi Óvoda

„A DIFER-mérés segít meg-
valósítani iskolánkban a sajá-

tos nevelési igényű tanulók
egyéni készségfejlesztését a tanórák

keretén belül, mert a mérés eredményei
alapján a tantervi követelményekhez igazodó egyéni
fejlesztési lapokat, gyakorlatokat tudunk készíteni, a
tanuló egyéni különbségeihez tudunk igazodni. A
DIFER-mérés legnagyobb pozitívuma az, hogy a ta-
nulóra mint külön személyiségre irányul. A tanuló érzi
is a pedagógus figyelmét. 

A jövőben is szeretnénk alkalmazni a mérést, mert
segítségével magasabb szinten differenciálhatunk,
általa jobb minőségű lesz az iskola munkája. Nemcsak
az integrált tanulókra tudunk így jobban figyelni,
hanem az átlagos képességűekre és a tehetségesekre is.
A gyengébb képességűeket jobban felzárkóztathatjuk
a mérés eredményeinek segítségével.” 
Illés Anikó, igazgatónő, Jedlik Ányos Alapiskola,

Szímő

„Mivel a Feszty Árpád
Alapiskolában és Óvodában sok a
hátrányos helyzetű gyermek,
egyik fontos stratégiai célunk a
felzárkóztatás. A DIFER-mérések
eredményei tették a pedagógusok
és a szülők számára lehetővé,
hogy megismerjék, megértsék a
gyermekek fejlődésének fő
területeit, fejlettségi szintjüket.
Egyúttal megismerték a felzár-
kóztatás gyakorlati lehetőségeit,
melyeket rendszeresen és folyama-
tosan alkalmazunk. A pedagógu-
sok és szülők egyöntetű vélemé-
nye, hogy sikeres az informá-
ciószerzés és a felzárkóztatás.
A jövőben is élni fogunk a DIFER
adta lehetőségekkel.”
Dibusz János, igazgató, Feszty

Árpád Alapiskola, Ógyalla

1.Van-e tapasztalatuk a DIFER-mérés-

sel?

2.Ha eddig nem találkoztak vele, 

érdeklődnek-e a DIFER-mérés iránt?

3.Tervezik-e iskolájukban a DIFER-mérést?

1. Nincs., 2. Igen., 3. Igen, szívesen fogadjuk a Comenius PI ajánlatát.
Czakó Attila, igazgató, MTNY Alapiskola, Vága

1. -
2. -
3.  Igen, a Szülőföld Alapnál
pályáztunk is a megvalósítására
ebben az évben.
Lévárdi Ildikó, igazgató,

MTNY Alapiskola, Fűr

1. Jómagam és iskolánk helyettese részt vet-
tünk tavaly nyáron az SZMPSZ által megren-
dezett nyári egyetemen, ahol  akkreditált
oklevelet kaptunk.Ha esetleg szükség lenne a
segítségünkre, állunk elébe!
2. Nagyon jó és javasolnám kötelezővé tenni az
iskolaköteles tanulók számára. Nagyban
elősegítené a pedagógus munkáját, szemmel
láthatóan észrevenni a fejlődési szintek közti
különbséget. Az ellenőrzéseknél (hospitá-
cióknál) innét merítek ötletet.
Ami gondot okoz: az anyagi oldala. Ha már
fizetni kell érte, a szülők más szemszögből
nézik. (Nagyon nehéz iskolánkon az anya-
giakat megteremteni bármilyen eseményre is.)
3. Igen, ha telik majd rá! Ez nem rajtunk múlik.
Szerintem állami dotációt lehetne  kérni, vagy
legalább a felmérők bérét állami kincstárból
fedezni! Mert gondolom, biztosan vannak ilyen
„kisbatyuk”, amelyeket legalább értelmes
célokra lehetne fordítani. Esetleg EU-s
pályázat?
Krommel Gabriella, igazgató, MTNY

Alapiskola, Negyed

1. Még nincs.
2. A tájékoztató előadást már abszolválta minden pedagógus
a tantestületből.
3. Várjuk a megvalósulását ebben a hónapban. Júniusban
sajnos elmaradt.
MTNY Alapiskola, Lakszakállas

1. Van.  Az iskolánkban dolgozó
gyógypedagógus végzi. A tavalyi
tanévben 9 mérést végzett az 1. és a
2. évfolyamban. Rendkívül idő-
igényes, ezért tanácsos lenne az
óvodákban kezdeni. Első évfolyam-
ban is jól használható, jól utal a
gondolkodási műveletekre, az alap-
készségek szintjét így 1 tesztben
lehet mérni.
2. -
3. Csak az olyan gyermekeknél,
ahol tanulási nehézség mutatkozik.
Fodor Zsuzsa,  Ady Endre

Alapiskola, Párkány

1. Nincs tapasztalatunk.
2. Igen, már továbbképzésen is
részt vettünk ezzel kapcsolatban.
3. Az idei tanévben még nem.
Kovács Erika, igazgató, Gre-

gorovits Lipót Alapiskola, Jóka

A kérdésekre később további hasonló válaszok érkeztek, melyeket
helyszűke miatt, sajnos, nem áll módunkban közölni.

1. Sajnos, nincs még tapasztalatunk.
2. Érdeklődünk iránta.
3. Megfelelő irányítás és támogatás mellett lehetséges lenne
a DIFER-mérés alkalmazása   iskolánkban, bár összevont
osztályban folyik az oktatás.
Tokár Rácz Mária, igazgató, MTNY Alapiskola, Szentes
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„Az összes olyan társadalom
ellen vagyunk, ahol az emberek
passzívak.”

(Daniel Cohn-Bendit)

„Korunkban nincs az 1968-
ashoz mérhető sűrű esztendő.”
Ezzel a mondattal kezdi 1968 
– Egy év, amely felrázta a vilá-
got című élvezetes stílusban
megírt politika- és kultúrtör-
téneti könyvét az amerikai
Mark Kurlansky. S valóban
1968-ban a szó szoros értel-
mében forrongott a világ. 

Lengyelországtól az Egyesült
Államokig, Franciaországtól
Mexikóig, Csehszlovákiától
Kubáig különböző indíttatású
mozgalmak sorozata hozta
lázba bolygónk közvélemé-
nyét. Agresszorok, szabad-
ságharcosok, jogvédők, sztráj-
koló diákok, „hivatásos” és
botcsinálta forradalmárok,
tankok ellen felvonuló civilek,
gumibotozó rendőrök, maois-
ták, hippik, pop- és rockzené-
szek kavalkádja. Martin Luther
King, Robert Kennedy, Ri-
chard Nixon, Daniel Cohn-
Bendit, Fidel Castro, Allen
Ginsberg, Alexander Dubček,
Leonyid Brezsnyev, a Beatles,
az Illés... 

1968-ről azt szokták mon-
dani, ez volt az első globális év.
No és persze: a lázadások éve.
Az emberek a világ egyes pont-
jain más-más okokból lázad-
tak. A kommunista rendszerek-
ben a kommunisták, a kapita-
lizmusban a kapitalisták ellen
léptek fel. Ha mindenáron
közös pontot akarunk találni,
akkor a fő célpont a tekintély-
elvűség volt. 

Kurlansky a már említett
művében négy tényezőt vonul-
tat fel, amely létrehozta 1968-
at: a polgárjogi mozgalmak;
egy új generáció fellépése,
amely elvetette az uralom
összes formáját; a vietnami
háború, amely közmegvetést
váltott ki; a televíziózás nagy-
korúvá válása. A tévénéző még
alig megszűrve, egyenes adás-
ban láthatta a vietnami háború
szörnyűségeit, a tömegmészár-
lásokat, a párizsi diáklázadások
erőszakos jeleneteit, Prága

utcáin az orosz tankok elé
vonuló fegyvertelen embere-
ket, politikai gyilkosságok
sokkoló képeit, de élő
közvetítést az Apollo-8 űrhajó
útjáról is. 

***
1968 egyik, ha nem a leg-

nagyobb horderejű eseménye a
„Prágai Tavasz” volt. A törté-
nészek nem elhanyagolható
része legalábbis egyetért ab-
ban, hogy a Csehszlovákiában
lezajlott reformmozgalom, az
ún. „emberarcú szocializmus”
kísérlete volt a legnagyobb
hatással Európa korabeli tör-
ténetére.

Az 1960 óta Csehszlovák

Szocialista Köztársaság nevet
viselő kommunista országban
meglehetősen lassan, s főként
felszínesen haladt előre a de-
sztalinizációs folyamat. Az
Antonín Novotný által vezetett
Csehszlovákia Kommunista
Pártja népszerűsége a hatvanas
évek elején a mélypontra zu-
hant. A konzervatív-kommu-
nista Novotný ráadásul nagyon
érzéketlen volt a szlovákkérdés
rendezését illetően is. A tár-
sadalom minden területen vál-
tozásokra vágyott. Az írók
1967 nyarán lezajlott kon-
gresszusa szokatlanul éles kri-
tikát fogalmazott meg a párt
politikájával szemben. 1968
januárjában Novotný helyett a
szlovák származású Alexander
Dubčeket tették meg a párt
főtitkárává. Az államfői székbe
egy második világháborús vete-
rán, Ludvík Svoboda került,

míg a kormány elnöke Oldřich
Černík lett. A CSKP Akciópro-
gramjában hirdették meg a
reformok alapelveit – amely
természetesen a reformkom-
munisták által vezényelt óvatos
liberalizációs folyamat lett
volna. A kommunista viszo-
nyokhoz képest igen nagy terep
jutott a sajtószabadságnak,
amellyel a reformerek elny-
erték a társadalom támogatását.
Ám, mint később kiderült, ez
lett az a terep, ahol kicsúszott a
kommunisták kezéből az
irányítás. A szabad vélemény-
nyilvánítás lehetőségét egyre
gyakrabban használták ki nem
kommunista véleményfor-

málók is. Új politikai klubok
alakultak (K-231, KAN), majd
1968. június 27-én a csehszlo-
vák szellemi és kulturális élet
kiválóságai megjelentették a
Kétezer szó című kiáltványt,
amelyben kritizálták egyebek
mellett a reformfolyamat
következetlenségeit és lassú-
ságát is. Meg kell említeni,
hogy a nacionalista indulatok is
kiszabadultak a palackból.
Szlovákiában a Matica szerve-
zésében több magyarellenes
demonstrációra is sor került.
Ugyanakkor a szlovákiai ma-
gyarság vezető ereje, a Cse-
madok teljes mellszélességgel
kiállt a párt reformpolitikája
mellett.

Moszkva ugyanakkor egyre
nagyobb bizalmatlansággal fi-
gyelte a csehszlovákiai folya-
matot. A „testvérországok”
kommunista vezetői előbb „a

CSKP vezetőerejét aláásó
reformok”  leállítását, majd
már az „ellenforradalmárok” és
„antiszocialista erők” megféke-
zését követelték. Miután a
csehszlovák vezetés jelezte:
nem veszi jónéven a belü-
gyeibe való beavatkozást, a
csehszlovákok és a Varsói
Szerződés további tagállamai
között a viszony egyre feszül-
tebbé vált. Végül 1968.
augusztus 21-ére virradóra a
Varsói Szerződés öt tagállamá-
nak (a Szovjetunió, Lengyel-
ország, Magyarország, Bul-
gária és az NDK) mintegy 200
ezer katonája lerohanta Cseh-
szlovákiát. Az ország vezetői a
lakosságot óvták a fegyveres
ellenállástól, az intervenciónak
azonban így is voltak halálos
áldozatai. A csehszlovák veze-
tőket elfogták, és Moszkvába
hurcolták. Itt augusztus 26-án
aláíratták velük az ún. „moszk-
vai jegyzőkönyvet”, amellyel
tulajdonképpen legalizálták a
„Prágai Tavasz” elfojtását. A
dokumentumot a felügyelet
alatt tartott politikusok közül
egyedül František Kriegel nem
írta alá.

A reformkommunisták néme-
lyikét egy ideig még meghagy-
ták a vezetésben, ám hamaro-
san kezdetét vette a normalizá-
ció időszaka, amely immár
Gustáv Husák neve által vált
ismertté. A „megbízhatatlan”
kommunistákat kizárták a párt-
ból. Csehszlovákia innentől
egészen a „bársonyos for-
radalomig” a legvaskalaposabb
kommunista államnak számí-
tott a blokk országai között.

A Nyugat – akárcsak 1956-
ban Magyarországgal kapcso-
latban – ezúttal is semleges
álláspontra helyezkedett. A
kialakult „status quo”-t ezúttal
is fontosabbnak tartották, mint
egy nyílt konfliktus felvál-
lalását a Szovjetunióval. Az
USA figyelmét amúgy is
inkább az elnökválasztási kam-
pány kötötte le, melyben a
republikánus Richard Nixon
győzött.

Pelle István 
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1968 – Egy bűvös történelmi évszám

Cseh civilek a szovjet tank körül 



A múlt tanév utolsó napján
kezdődött meg a Lévai Magyar
Tanítási Nyelvű Egyházi Gim-
názium SZMPSZ Alapszerve-
zetének szervezésében az
Értékválság az iskolában című
szakmai hétvége. A rendezvény
kellemes, kikapcsolódásra is
alkalmat nyújtó környezetben,
a Margita-Ilona fürdő területén
valósult meg. Előadóként a
Pécsi Tudományegyetem jeles
szakembereit láthattuk vendé-
gül, akik elmondásuk szerint
nagyon jól érezték magukat
körünkben. 

Dr. Bertók Rózsa, Barcsi
Tamás docens, Pauska Mária,
Bécsi Zsófia doktorandusz
hallgató nagy lelkesedéssel
beszélt, játszott, irányított a
közös gondolkodásban, mély
nyomokat hagyva a hallgató-
ságban.

A téma talán még nem annyi-
ra megszokott tájainkon, hisz
nemcsak új pedagógiai mód-
szerekről, különleges bánásmó-
dot igénylő gyerekekről esett
szó – mint a szakmai tréninge-
ken áltatlában lenni szokott –,
hanem teljes társadalmat érin-
tő, új, merőben más kiindulási
helyzetet jelentő alapvető
élethelyzeteket, értékeket, azok-

nak válságát próbáltuk meg
elemezni, megérteni. A szlo-
vákiai iskolákat az idén a
pedagógiai programok alkotása
érinti érzékenyen. Bizonyára
minden iskola programja érté-
keket közvetít. De vajon mi
jelenti a mai ifjúság számára az
értéket? Tisztában vagyunk

azzal, mekkora is az értékvál-
ság mondjuk az épp érettsé-
gizett fiatalok körében? (A
valóságtól rugaszkodunk el és
fellegekben járunk, ha e jelen-
séget a programalkotásnál nem
vesszük figyelembe. A bajt
pedig csak akkor lehet orvosol-
ni, ha ismerjük). Egy nem-
régiben, bölcsészhallgatók kö-
rében végzett felmérés szerint
statisztikailag kimutatható ér-
tékhiány van jelen az ifjak tár-
sadalmában, s az arisztotelészi
értéktáblázatban felsorolt
értékek közül a fiatalok a szél-
sőséges értékeket tartják jelen-
valónak a mai világban. Továb-
bá szerintük értékhiánnyal
találkoznak nap mint nap.
Hogy konkrét legyek, néhány
példa: a bölcsészek szerint
igazság helyett fennhéjazás és
gúnyos szerénység, nemes
becsvágy helyett felfuvalko-
dottság, belátás helyett együ-
gyűség, szeretet helyett hízel-
gés vagy gyűlölet, nagyvona-
lúság helyett tékozlás, önérzet
helyett tetszelgés ill. önhittség
uralja a 21. századot. S még
sorolhatnám. A középértékek,
amelyeket áltálában az erkölcs,
a társadalmi norma követen-
dőnek tart, szerintük a való

életben nincsenek jelen. S mi
pedig tanítunk, mintha mi sem
történt volna…

Hol is találkozhat a mai gyer-
mek értékekkel? A könyvben,
amit egyre kevesebben olvas-
nak? A tévében, ahol már a
rajzfilmben is gyilkolnak?
Vagy a családban, miközben

egyre több és több a rossz
családi háttérrel rendelkező
fiatal? Persze vannak kivételek,
de az általános trend tagad-
hatatlan. Az iskola e folyamat-
ban hatalmas felelősséggel bír.
Tudomásul kell vennünk, hogy
nem egy ifjú emberke életében
épp az iskola az egyetlen hely,
ahol értékekkel találkozik. Ige-
nis fontosak az új módszerek és
eljárások, valóban igazodni
kell az új világ új kihívásaihoz,
de nem közhely, hogy szem-
léletet is kell váltanunk. Nem-
csak módszereinkben, eljárá-
sainkban, nemcsak abban,
hogy lexikális tudás helyett
használható tudást nyújtsunk,
hanem abban, hogy megválto-
zott a szerepünk. A tudás mel-
lett az értékek közvetítése, ami
azelőtt alapvetően a család
dolga volt, a gyermek és szülő
életének természetes velejáró-
ja, a mi feladatunkká vált.

Mindannyian tapasztaljuk,
megváltozott az utóbbi évek-
ben az iskola és a szülők közöt-
ti viszony, előfordulnak kon-
fliktusok, megesik, hogy a
szülő bizony megmondaná, mit
tanítsunk és hogyan. Persze
ennek az előbbi gondolatnak
inkább az ellenkezője az
általános, de a folyamat elin-
dult, s erről keveset és ritkán
ejtünk szót. Megváltozott a
pedagógus helye és szerepe a
mai társadalomban. Elvesztette
státuszát, a tiszteletet, az
erkölcsi és anyagi megbecsü-
lést. Ugyanakkor továbbra is
mintaértéket jelent, nevel,
értékeket közvetít, s a tanulási
folyamat pótolhatatlan szerep-
lője. Hogyan fér ez össze?
Sehogy. S a megoldást álta-
lában másoktól várjuk. Becsül-
jenek jobban, fizessék meg a
munkámat stb. A megoldás egy
része azonban a kezünkben
van. Növelni kell a tanárok pe-
dagógiai felkészültségét, nem-
csak tartalmi, szakmai, hanem
pedagógiai, etikai tekintetben
is. Tudni kell a tanár – diák-
szülő bizalmatlansági hálózat
körében a státuszunkat, szere-
pünket, s a szerint cselekedni.
Fontos lenne az egyetemi

pedagógia fejlesztése s a taná-
rok folyamatos továbbképzése. 

A szülők befolyása az
értékekre és az iskolára egyre
nagyobb. Nem egy intézmény
úgy definiálja magát, hogy az
iskola szolgáltatás, melynek a
szülők igényeit kell szolgálnia.
Dr. Bertók Rózsa szerint ez
téveszme, helytelen alapállás.
Épp az értékekről szóló fenti
fejtegetés alapján, az iskolának
mindig szilárdan az értékek
mentén kell működnie, hogy
megőrizze az értékválsággal
küzdő társadalomban eredendő
szerepét, státuszát. Hisz a
közhellyé degradált gondolat,
miszerint a jövő a kezünkben,
azaz a pedagógusok kezében
van, nagyon is igaz. Unokáink
társadalma olyan lesz, amilyen-
né mi alakítjuk őket.

E hangsúlyozottan etikai
kérdéseken kívül a szakmai
hétvégén volt drámapedagógiai
foglalkozás is, és szó esett az
egyházak (mindegyik világval-
lás) hatásáról a jelenvaló civil
világban. 

A hasznos és tartalmas együtt-
létet esténként tábortűz,
fürdőzés, babgulyás, kellemes
közös beszélgetés, kikapcso-
lódás tette még élvezetesebbé.
Szinte barátként váltunk el
előadóinktól, összekovácsoltak
az élmények. 

Talán érdemes lenne egyszer
arra is szánni egy tréninget,
hogy akarjunk együtt, közösen,
többen, csapatként együtt
lenni, érdekes dolgokat hallani,
s egyben jól is érezni magun-
kat. Hisz a kikapcsolódást is
megérdemeljük. Sajnos, a
hétvége iránti érdeklődés más
iskolákból alaposan alulmúlta
várakozásainkat. Egy olyan
régióban, mint a Felvidék, bi-
zony nagy szükség volna e
téren is a szemléletváltásra.
Stratégiák kialakítására to-
vábbélésünk érdekében. De
hát…, majd legközelebb!

Kiss Beáta
MTNY Egyházi Gimnázium,

Léva
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Egy szakmai konferencia tanulságai…

A Pécsi Tudományegyetem jeles szakembereit láthattuk 
vendégül



Minden tervszerű oktató-
nevelő tevékenység alapja a
célok és a követelmények
pontos meghatározása, továb-
bá azoknak a gyermekeknek a
mélyreható ismerete, akiket
nevelni kell.

A célok és követelmények
meghatározásához alapvető
segítséget nyújt a tanterv.
Ezek tanulmányozása és
mélyreható ismerete minden
pedagógus kötelessége. A
megismerés egyik eszköze a
családlátogatás. Minden peda-
gógusnak törekednie kell
arra, hogy mielőbb megis-
merje új tanítványainak élet-
körülményeit, a gyermekek-
kel való otthoni bánásmódot.
A családlátogatásokat arra is
fel kell használni, hogy
feloldjuk a gyermekeknek, de
néha a családnak is az
iskolától való esetleges ide-
genkedését.

A tanító elsőrendű feladata
legyen az óvoda egész
munkájának, az azt szabályo-
zó útmutatások alapján való
ismerete. E nélkül kellően
nem biztosítható az 1. osztá-
lyokban a nevelés folyama-
tossága.

A kisgyermek egyszerre
nem tud beilleszkedni a válto-
zott körülményekbe. A kör-
nyezetében és életében beállt
gyökeres változást csak úgy
tudja megrázkódtatás nélkül

elviselni, ha lehetőséget ad-
nak neki ahhoz, hogy
fokozatosan megtanuljon
alkalmazkodni, ha nem ter-
heljük túl, ha megfelelő gon-
doskodással vesszük körül és
fokozatosan emeljük a köve-
telményeket.

Mindenekelőtt meg kell
ismertetni a tanulókkal az
iskolai együttélés legfonto-
sabb szabályait, és meg kell
kezdeni a helyes magatartási
szokások kialakítását. Közü-
lük a legfontosabbak: a gyüle-
kezés, a sorakozás rendje, a
napszaknak megfelelő köszö-
nés formája, az ülés, a jelent-
kezés, a felállás, vala-
mint a tanterembe való be- és
kivonulás rendje, a szünetek
eltöltésének módja. Mindezt
játékosan, változatos for-
mában helyes bemutatni, rö-
viden, a gyermekek számára
érthetően indokolni, majd
gyakorolni.

Ebben az időszakban legyen
fontos feladat az 1. osztály
tanítójának, hogy a szükséges
gondozói feladatokat is ellás-
sa. Mindenekelőtt a leg-
fontosabb egészségügyi ten-
nivalók megismertetésére
gondolunk. Az első héten
ismertesse meg a tanító az
uzsonna csomagolásának és
elfogyasztásának rendjét,
módját!

A közlekedési balesetek

elhárítása érdekében nagy
gonddal kell megszervezni az
iskolába jövetel, még inkább
a hazamenetel rendjét és felü-
gyeletét is. Helyes, ha a
szülőket bevonva megszer-
vezzük az azonos irányba
menő gyermekek kíséretét.
Az első napokban a tanító is
csatlakozzon hol az egyik,
hol a másik csoporthoz, kísér-
je el őket legalább az első
útkereszteződésig. A helyszí-
nen beszélje meg a gyer-
mekekkel az átkelés helyes
módját, az úton való udvarias
magatartást és az óvatos köz-
lekedést. Hiszen az óvodában
már értékes magatartást,
többek között egészségügyi
szokást formáló munka folyt,
amelyre építenünk szükséges.

Az oktatás és képzés
munkájának előkészítése a fő
feladat az első két héten.
Rövid lélegzetű megfigyelési
és beszédgyakorlatokról,
számlálgatásról, rajzolásról,
didaktikai játékokról és
mozgási gyakorlatokról van
szó.

Végezzenek képolvasást a
szép színes képekről! Játsz-
szanak az iskolai betűkár-
tyákkal! Végezzenek kirán-
dulást „számországba”, hogy
felmérjük, ki ismeri a számje-
gyeket, ki meddig tud szá-

molni, ki ismeri a pénzér-
méket (most még hatványo-
zottabban fontos az euró
pénznem bevezetésével), e-
gyik-másik mérőeszközt!
Végezzen a tanító időnként
olyan gyakorlatokat is, ame-
lyekkel a gyermekek önfe-
gyelmét, önuralmát teszi pró-
bára!

Az első hét utolsó napján a
tárgyismeret, a zenei nevelés,
az ének és a kézimunka első
óráin már az első héten is tan-
tervi anyagot kell végeznünk.
A testnevelés heti 2 óráját is
tanterv szerint tartjuk meg az
első héten, hiszen az első
osztály egész évi anyaga
lényegében játékokból áll.

A mozgásnak és a társas-
játékoknak – a testnevelési
órákon túl is – több lehetősé-
get kell biztosítanunk az e-
gész tanévben.

Az 1. osztály tanítója az első
naptól kezdve működjön
együtt a napközi csoport
vezetőjével! Segítsen neki,
hogy tanítványai a napközis
életbe is zökkenőmentesen
beilleszkedjenek! A kapcsolat
további ápolása az év folya-
mán mindkettőjük munkáját
megkönnyíti és a gyerekek
érdekét szolgálja.

Markó Emil
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Kiselsős a családban

Az újbásti gyerekek (Benedek László felvétele)

Az ajnácskői gyerekek                (Benedek László felvétele)



4. A győzelmes végjáték

Május végén, illetve június
elején a Búcs és Bátorkeszi
problémája új dimenzióba
került. A nagypolitika törté-
nései bebizonyították a
tiltakozók igazát, akik azt
állították, hogy az igazgatók
leváltása része a magyar isko-
lahálózat felszámolását célzó
intézkedés-sorozatnak. Az
SNS által dirigált oktatási
minisztérium újra előhúzta a
fiókból az „alternatív oktatás”
bevezetésének tervezetét.
Olyan oktatási törvényjavas-
latot terjesztettek a parlament
elé, amely szerint a magyar
tannyelvű iskolákban a
történelmet, a földrajzot és a
testnevelést kötelezően szlo-
vák nyelven kell oktatni. A
parlament első olvasatban
elfogadta a tervezetet, amely-
nek életbe lépése de facto a
magyar iskolák felszámolását
jelentette volna. A vészhely-
zet újra mozgósította a
szlovákiai magyar társadal-
mat. Tiltakozó megmozdulá-
sok új hulláma következett.
Az akciósorozat immár ter-
mészetes módon Bátorke-
szin és Búcson vette kezdetét.
Május 26-án – tiltakozásul az
„alternatív oktatás” tervezete
és a két iskola megoldatlan
problémája miatt – a gyere-
kek nem mentek iskolába.
Amikor az igazgatóhelyette-
sek jelentették a járásra a
„rendkívüli eseményt”, Stanis-
lav Lukáč, az oktatási ügye-
kért felelős osztályvezető tár-
gyalásra hívta Komáromba az
iskolák pedagógusait. Őket
több mint száz tiltakozó pol-
gár kísérte el, akik különbu-
szokkal érkeztek a járási
székhelyre. Lukáč irodájában
– az oktatási minisztérium
egyik alkalmazottjának jelen-
létében – rendkívül éles szó-
váltás zajlott le az osztály-
vezető és a pedagógusok

között. Lukáč bemutatta a
szlovák nemzetiségű, magya-
rul nem beszélő Kadúch és
Polakovič urakat, akik állí-
tólag hajlandók lettek volna
elvállalni a két iskola
vezetését. Ez az arcátlanság
még tovább fokozta az indu-
latokat. A tiltakozók elfog-
lalták a járási hivatal nagyter-
mét, és kijelentették: addig
nem hajlandók távozni, amíg
Ernest Macho nem indokolja
meg, hogy miért váltotta le az
igazgatókat. Ő azonban nem
tartózkodott a hivatalban, ám
telefonon megígérte, hogy
három nap múlva fogadja a
búcsi küldöttséget, később
pedig a bátorkeszieket. Né-
hány órás huzavona után
végül a tiltakozók elhagyták a
járási hivatal épületét, de
Lukáčnak falfehér arccal
végig kellett hallgatnia a
„Kossuth Lajos azt üzente...”
kezdetű dalt, amely időköz-
ben a tiltakozók himnusza
lett. A következő napokban a
járási hivatal előtt többször
tárgyalásokra, és azokkal
párhuzamosan tömegdemon-
strációkra került sor. Az ered-
ménytelen megbeszéléseket
követően a tiltakozó polgárok
kétszer is megszállták a
hivatal folyosóit. A hatalom a
rendőrség bevetése mellett
döntött. A demonstrálókat
egyneruhások vezették ki az
épületből. (Ellenük eljárás
indult, amelyet csak az őszi
hatalomváltás után állítottak
le.) Ezt követően a hivatalban
szigorú biztonsági intézke-
déseket léptettek életbe,
állítólag még a vízágyúkat is
készenlétbe helyezték. 

Pedig ekkor a figyelem már
az országos tiltakozó nagy-
gyűlések színhelyeire, Galán-
tára és Szepsire összponto-
sult. Június 12-én a két város-
ban, a rossz idő ellenére,
összesen mintegy tízezer pol-
gár tiltakozott az alternatív

oktatás bevezetése, az igaz-
gatóleváltások és a hatalom
további diszkriminatív intéz-
kedései ellen. A megmoz-
dulások hatására a parlament
elvetette az „alternatív okta-
tás” tervezetét. A szlovákiai
magyar iskolák megmenekül-
tek, Búcs és Bátorkeszi
kérdése azonban megoldatlan
maradt. Egyre nyilvánvalóbb
volt, hogy az őszi parlamenti
választások végeredménye
lesz döntő hatással a „BB for-
radalom”kimenetelére.

Tudatában voltak ennek a
szlovák ellenzéki politikusok
is. Előbb Rudolf Schuster,
majd Ľudovít Harach jött el
tájékozódni, mindketten támo-
gatásukról biztosították a
tiltakozókat. A járási hivatal
vezetői közvetlenül a bizo-
nyítványosztás előtt még
egyszer kétségbeesetten meg-
próbálták rendezni a kérdést a
két igazgatóhelyettes, Cséplő
Júlia és Pelle István idei-
glenes igazgatói kinevezésé-
vel, ők azonban határozottan
mondtak nemet a próbálko-
zásra. Az év végi bizonyít-
ványosztás a félévihez hason-
ló módon zajlott le. Búcson
ketten, Bátorkeszin tizen-
hatan vették át az egynyelvű
okiratokat.

A nyári szünidő alatt nem
történt sok említésre méltó
esemény. Hacsak az nem,
hogy Varga Lajos és Novák
Ferenc a járási bíróságon
elveszítették azt a pert, ame-
lyet leváltásuk kapcsán a
járási hivatal elöljárója ellen
indítottak. Ami persze nem
volt túlságosan meglepő,
mert Macho, néhány formai
hibát leszámítva, a hatályos
törvény szerint járt el...

Szeptember 1998-ban nem-
csak az iskolakezdés, de a
parlamenti választások hó-
napja is volt. A bátorkeszi és a
búcsi iskola úgy kezdte a
tanévet, ahogy az előzőt befe-

jezte. Hivatalosan igazgató
nélkül, de az új iskolaévet
ugyanúgy Varga Lajos, illetve
Novák Ferenc készítette elő,
mint normális körülmények
között. Az óraelosztáskor
csak az igazgatói funkcióból
eredő óraszámot kapták. Erre
a járási hivatal, amely
tanítóként tartotta őket szá-
mon, fizetésük kétharmadá-
nak megvonásával válaszolt.
A kollégák által szervezett
gyűjtéssel, majd az S.O.S.
Pedagógiai Alap gyorssegé-
lyével azonban legalább
részben sikerült kompenzálni
anyagi veszteségeiket.

A szeptemberi parlamenti
választások a Mečiar-kor-
mány bukását hozták. A
megalakuló kormánykoalí-
ciónak tagja lett a Magyar
Koalíció Pártja is. A megvál-
tozott összetételű parlament
törvényt hozott a kétnyelvű
bizonyítványok kiadásának
engedélyezéséről. 1998. de-
cember 4-én Keszegh Margit,
a Komáromi Járási Hivatal új
elöljárója – Csáky Pál minisz-
terelnök-helyettes és Szi-
geti László oktatási állam-
titkár kíséretében – ünnepé-
lyes keretek között visszahe-
lyezte eredeti pozíciójába
Novák Ferencet és Varga
Lajost. A kilenc hónapig tartó
küzdelem teljes győzelemmel
végződött.

A „petíciós bizottság”egy
héttel később egy felszaba-
dult hangulatú rendkívüli
ülésen feloszlatta magát.
Utolsó hivatalos állásfog-
lalásának záró mondata a
következő volt: „Annak remé-
nyében oszlatjuk fel magun-
kat, hogy a jövő Szlováki-
ájában hasonló szerveződé-
sekre már soha többé nem
lesz szükség!.”

Tíz év távlatából ezt újra
csak megerősíteni lehet!

Pelle István
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Harc a leváltott igazgatókért és a magyar
iskolákért



A pedagógusok körében
évek óta vita tárgya a tanítás
szintje és hatékonysága.

Szakmabeliek, tapasztalt
nevelők állítják, Komenský óta
nincs változás. Előfordul, hogy
a tantestület egyik része – az
idősebb kollégák – a konzerva-
tivizmust hirdetve bizony-
gatják: nincs szükség változ-
tatásra. Mások, a fiatalabb kol-
légák a modernizáció mellett
teszik le voksukat. A végső cél
mindkét tábor számára
ugyanaz: a tananyag elsajátítá-
sa, az elme révbe vezetése, az
emberi kíváncsiság kielégítése,
a tudás átadása. A gondot, a
vitát az ide vezető út okozza.
Az utóbbi időszakban is
többféle koncepció látott nap-
világot. A kezdés előtt mennye -
kig dicsőített, még be sem indí-
tott módszer a bevezetése után
szép csöndben hajótörést
szenvedett. Évtizedekkel eze-
lőtt olyan skandináv modell
bevezetése látott napvilágot,
ami már akkor jó pár esztende-
je megbukott az északiaknál. A
hajóból, amelyből irányítják a
nevelést-oktatást, tudomásul
kell venni, merre akarunk ha-
józni! 

Tudomásul kell venni, a jól
megtervezett, megépített vízi
jármű egyre ritkábban úszik

csendes vizeken. A háborgó
tenger néha annyira haragos,
hogy a felcsapódó hullámok a
hajópadlót mossák, mi több, a
megfelelően nem rögzített tár-
gyakat a tajtékzó hullámok
magukkal sodorják a mélybe.
Igen, lépést kell tartani a
fejlődéssel. Nagyobb tudást,
magasabb szintű önállóságot
kíván a rohamosan fejlődő tár-
sadalom! A politikusok helyes
döntésének eredménye, hogy
bővült az emberiség látóköre.
Korábban vasfüggönnyel kö-
rülvett országhatárok lettek
elérhetők, átjárhatóbbak. Mér-
nökök, technikusok, kiváló
szakemberek munkájának gyü-
mölcse, hogy a távolságok
könnyebben, egyszerűbben
elérhetők lettek.  Tanulmányoz
hatóbbá vált a világűr és a titok-
zatos mélység.

Nehezen hihető, nehezebben
magyarázható, hogy az alapis-
kolákban csökkent a heti föld-
rajzórák száma. Tollvonás dön-
tött! Tollvonás dönthetett!

Véleményeztetés, beleszólás
nélkül, amikor utazni és keres-
kedni lehet és érdemes,
csökkent a földrjztanítás óra-
száma. Bármilyen szögből kive-
títve a kettő fele: egy. Vagyis
heti egy földrajzóra az ötödik
évfolyamban.

A korábbi bekezdésben
említett hajó nem változott, a
tenger állapota lett vál-
tozatosabb, inkább komorabb.
Előfordulhat, hogy iskolai ren-
dezvény, netán technikai okok
miatt az órarendben feltüntetett
óra  elmarad és már egy hetes
lemaradásban van az átvételre
tervezett tematikus egység. És
jöhet az előre nem tervezhető
időjárással, epidémiával kap-
csolatos kimaradás.

Évek múltán lehetetlen apel-
lálni, okokat keresni, miért
hiányos az emberek földrajzi
tudása. A fejlődés szele több
irányból érinti a pedagógiát.
Cselekvésre kényszeríti az
illetékeseket. Volt időszak,
amikor a tanuló felszerelését
sima, vonalas, négyzethálós
füzet, tankönyvek, tanszerek
alkották. Hamarosan a felsorolt
taneszközök feleslegessé vál-
nak, s ezeket egy könnyen
kezelhető, kis helyen elférő
téglalap alakú doboz váltja fel:
a laptop. Ennek a szerken-
tyűnek a bevezetése pozitívan
kezelt láncreakciót indít.
Rengeteg papírt takarítunk
meg, erdők életét hosszab-
bítjuk meg, környezetünket
kíméljük. Az elektronika fel-
használásával javul a kommu-
nikációs készség. Az elru-

gaszkodás jó, hasznos, ha a
tanuló többet kap. Érdemes
más országok felé kacsingatni.
A bevált eredményeket, neve-
lési-oktatási formákat átvenni,
segítségükkel a kor fejlődésév-
el lépést tartani.

Pótgondolkodást igényel vi-
szont, hogyan érhető el az
rövidebb időn belül, hogy a
hatékonyságon ne essék csor-
ba. Hogy a gyerekek tudásszin-
tje magasabbra emelkedjen. Az
alapok elsajátítása nélkül a
legsikeresebbnek vélt módsze-
rek sem működnek, a  remé-
nyeket keltő technika is csődöt
mondhat.

Az alapiskola kilencedik
évfolyamában évek óta heti
egy földrajzóra az előírás. Ter-
mészetesen kevés, de itt a
tananyag nagyobbrészt a meg-
levő tudás rendezését, tartó-
sítását tartalmazza, minőségi
hozzáadásból áll. Az ötödik
évfolyamban az alapozásról
van szó, amikor rengeteg türe-
lemre, gyakorlásra, időre van
szükség.

A változatlan cél érdekében
merül fel az oktatóban a kér-
dés: merre tovább földrajztaní-
tás ?!

Pierzchala József
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...vagy inkább Kolárovóra kellene-e kérnie a menetjegyet kies
hazánkba látogató magyar állampolgárságú turistának a
negyedikes alapiskolások számára írt Honismeret tankönyv legú-
jabb kiadása szerint? Vagy jobban tenné a turista, ha inkább
otthon maradna, s nem kellene azon törnie a fejét, hogy bel-
vagy külviszonyragot kapnak-e magyar településeink szlovák
nyelvváltozatai? Legfeljebb otthon marad ellentétben azokkal a
negyedikes tanulókkal és tanítóikkal, akiknek ilyen és ehhez
hasonlatos magyar helyraggal ellátott szlovák helyesírással írt föl-
drajzi neveket kell a magyar szövegkörnyezetben olvasniuk,
adott esetben megtanulniuk, megtanítaniuk. Szerencsére akadtak
egyébként eléggé álmatag pedagógustársadalmunknak olyan éber
élenjárói, akik nemet mondtak az ilyen kétes és kettős nyelvezetű
Honismeret tankönyvekre.Azonban szép számmal akadtak báva
pedagógustársadalmunknak olyan korifeusai is, akik úgy döntöt-
tek, márpedig ha törik, ha szakad, nem csomagolják és nem küldik
vissza miniszterünket megkímélendő a szóban forgó tanköny-
veket. Vajon mi vezérelte őket erre a „csakazértse“ bátortalan tet-
tre? Ezen múlik az EU-s projekt jóváhagyása? Vagy épp így

szeretnének kedvezni a minisztériumnak? Vagy épp azért nem,
mert ajánlásként levélben értesítették őket holmi civil és egyéb
szervezetek góréi? Vagy egyszerűen szerintük nincs semmi baj
ezekkel a tankönyvekkel, mit kell ezen annyit nyűglődni és
rágódni!

Még mielőtt túlontúl elragadtatnám magam ezekkel a
véleményekkel, hadd szögezzem le: a Napnál is világosabb, hogy
ezek a tankönyvek nem felelnek meg sem a magyar, sem a
szlovák nyelv helyesírási és nyelvhelyességi kritériumainak.
Egyszerűen ártalmasak ezek a kiadványok! Ártunk velük tanu-
lóinknak, gyermekeinknek még abban az esetben is, ha a rak- és
könyvtárakban hagyjuk ezeket a tankönyveket! Ki kell monda-
nunk: a Honismeret tankönyvben elburjánzó hibrid nevű kórtól
csak akkor szabadulhatunk meg, ha azokat visszaküldjük maguk-
nak a kórokozóknak! Egyszer s mindenkorra! Még mielőtt ezen
kóros tankönyvek jóváhagyóit és összeállítóit Banská Štiav -
nicában vagy Banská Štiavnicán hagyná el a józan eszük!

Hajtman Béla

Štúrovóból    Kolárovóba
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Éppen abban az időben,
amikor a hazai magyar nyelvű
sajtóban egyre-másra jelentek
meg az írások arról, hogy a 
szlovákiai magyar iskolák
rendre  kimaradnak az  Európai
Unió iskolafelújításra kiírt
pályázataiból származó pén-
zek elosztásából (minden
bizonnyal kis hazánk déli
területein csupa olyan furkó él,
aki még egy rendes anyagot
sem tud letenni a magas
hivatal asztalára), a szakmin-
isztérium azért gondoskodott
arról, hogy oktatási
intézményeink ne maradjanak
„kárpótlás” nélkül. Ha pénz
nem is, vadonatúj tankönyvek
érkeztek azon alapiskolákba,
melyekben az idő vasfoga már
megfelelően megtépázta a 4.
osztályosok számára 2000-ben
kiadott honismeretkönyveket.
Ezért utánrendeltek. Egy-egy
tankönyvcsomag érkezése ma-
napság szinte ünnepi aktusnak
számít tájainkon, mivel a mi,
reformok lázában égő, saját
pedagógiai programokat fab-
rikáló intézményeinkben az
egyik legnagyobb hiánycikk
az elegendő mennyiségű tan-
könyv és munkafüzet. Bizony,
a 21. század első évtizedének
végén vagyunk – egy állítólag
gazdasági csodát produkáló
kis közép-európai országban...
Ezúttal azonban jöttek köny-
vek.

A közismert magyar mondás
szerint: „A látszat néha csal.”
Valahogy így vagyunk ezzel a
honismeretkönyvvel is.

Merthogy a Szlovákiával
kapcsolatos alapvető földrajzi
és történelmi tudnivalókat tár-
gyaló kiadvány kétségtelenül
szép kivitelezésű. Fedőlapján
hegycsúcs, gyönyörű erdő, szik-
lák között suhanó hegyipatak,
Észak-Szlovákia egy részének
térképe, Cirill és Metód, egy
helyre kisfiú, aki az égtájakat
mutatja. Hátlapján használati
utasítás a tankönyvhöz. Midőn
felületesen belelapozunk, még
mindig az a benyomásunk: ez
egy príma könyv, amelyből

majd kiválóan lehet oktatni. A
törzsanyagot képekkel gazda-
gon illusztrált vers- és mon-
darészletek színesítik. A tér-
képek sokasága, a kiváló

minőségű fényképanyag, a
különböző kiemelések, a tör-
ténelmi résznél fellelhető
„időösvény” – mind-mind a
tananyag jobb megértését,
megszilárdítását szolgálják. A
kiadvány grafikai elrendezése
is sokkal jobb, mint a nyolc
évvel ezelőtt megjelent első
kiadásé volt.

A baj akkor kezdődik,
amikor olvasni kezdjük az alsó
tagozatos magyar anyanyelvű
diákoknak szánt szöveget.
„Szó bennszakad, hang fenn-
akad, lehellet megszegik” 
– az ilyen szövegrészek olvas-
tán: „Folyóink többsége a
Dunaj folyóba ömlik, amely a
Fekete-tengerbe torkollik. A
Dunaj folyóba ömlik nyugat-
ról a Morava, a Váh, a Hron és
az Ipeľ ... Legtöbb tavunk a
Tatry hegységben található.” S
mindezt még lehet fokozni: „A
víztározókat (völgyelzáró gáta-
kat) az ember hozta létre. 

Szlovákiában sok van
belőlük. Legnagyobb az Orav-
ská priehrada, a Liptovská
Mara, a Zemplínska šírava,
valamint a Vodné dielo Gab-
číkovo a Dunaj folyón (14.
old.). „Levegőt!” – kiáltanánk
a költővel, de jönnek az újabb
pofonok. 

Ha eddig még nem tudtuk
volna, megtudjuk: „Szlovákiá-
ban a legnagyobb meleget Ko-
márno városában mérték.”
(12.old.), meg azt is: „Legna-
gyobb alföldünk a Dunaj folyó
mellett fekszik. A neve: Podu-
najská nížina.” (11. old.) Ám

nehogy már egykori földijeim
azt gondolják, hogy ők meg-
ússzák: a tankönyv 35. oldalán
a szerzők közlik velünk, hogy
Mátyás király anno Gemer

várában vendégeskedve taní-
totta móresre a jobbágynyúzó
uraságokat. Amiért: „Mátyás
király tiszteletére szobrot
emeltek Gemer községben.”

Gyengébb idegzetűeknek
valószínűleg ennyi is elég egy 
enyhébb lefolyású infark-
tushoz. De ne hagyjuk abba az
önkínzást, igyuk ki fenékig azt
a bizonyos bürökpoharat! 

Nézzünk most meg olyan
szövegrészeket, ahol ninc-
senek földrajzi nevek. A kis-
diákoknak tehát csupán a ma-
gyar szöveget kellene értelmez-
niök. Ezen írást minden bi-
zonnyal leginkább felsőfokú
végzettséggel rendelkező ol-
vasók tanulmányozzák majd
át. Egy kis fejtörő nekik. Hogy
értelmezik az alábbi szöveg-
részeket? (Az idézetek betűhí-
vek.) „Öseink eleinte falvak-
ban éltek. Csak később alakul-
tak ki a városok. A városokban
több ember élt és nagyobbak
voltak.”(20. old.) ... „Az akko-
ri ősember vadászatból élt. A
táj másképp nézett ki, mint
ma. Meleg és nagyon hideg
korszakok váltakoztak. Az
állatok is mások voltak. Ilyen
volt például a mamut.” (28.
old.) ... „A szlovákoknak az új
államban jobb volt a helyze-
tük, mint a történeti Mag-
yarország volt.” (38. old.)

Déja vu. Az bizony! Hol is
lehetett legutóbb ehhez hason-
ló magyartalan szakszöveget
olvasni? Talált: 2008 elején a
Felmérés 9 elnevezésú hókusz-
pókusz alkalmával. Mintha a

szövegeket akkor is és most is
olyan ember írta/fordította
volna, aki csak konyhanyelvi
szinten bírja Arany János
nyelvét. Itt azért elhelyezhe-
tünk egy költői kérdést: Vajon
milyen megfontolásból vesz-
nek rész vagy adják a nevüket
magyar emberek egy ilyen
förmedvény megjelentetésé-
hez? 

Egy éven belül másodszor
alázta meg az SNS-es oktatási
minisztérium az anyanyelvén
keresztül a szlovákiai magyar
közösséget. Arról már nem is
beszélve, hogy a szlovák nyel-
ven is csorba esett ezzel a
kiadvánnyal. Ugyanis a Tatry
Nemzeti Park-féle „bikfa”
nyelvi formula a többségi
nemzet anyanyelvének szabá-
lyaiba is belegázolt. Úgy lát-
szik azonban, ezt a másik tér-
félen csak kevesen tudato-
sítják. A legszebb az egészben
viszont az, hogy Mikolaj min-
iszter mossa kezeit a kipattant
botrány kapcsán, a felelős-
séget pedig az 1999-ben elfo-
gadott 4. osztályos honis-
meretkönyvet kiadó Orbis Pic-
tus Istropolitana kiadóra hárít-
ja a kiadvány ilyen formában
történt megjelenéséért. Holott
a tájékozottabbak számára
világos, hogy a probléma
gyökerét az a hónapokkal
korábban kelt minisztériumi
levél képezi, amely „ajánlja” a
Szlovákiával kapcsolatos föl-
drajzi nevek szlovák nyelvű
változatának írását a magyar
iskolákban használatos tan-
könyvekben. De áshatunk még
mélyebbre is – ott pedig az
SNS politikai programját
találjuk, amely táplálja azt a
bizonyos gyökeret.

A 4. osztályosok számára
kiadott honismeretkönyv nem
pusztán nyelvi problémákat
vet föl. A következő számban
tartalmi szempontból vizs-
gáljuk meg a kiadványt. Addig
azonban fújjuk ki magunkat!

Pelle István

Pedagógusfórum - Szóvá tesszük                    

Tankönyvnek látszó borzadály

„Folyóink többsége a Dunaj folyóba ömlik,
amely a Fekete-tengerbe torkollik. A Dunaj 

folyóba ömlik nyugatról a Morava, a Váh, a
Hron és az Ipeľ ... Legtöbb tavunk a Tatry

hegységben található.”



„Janus Pannonius irodalmi és történelmi pályázat”

2008. október 20-21-én rendezik meg Pécsett Janus Pannonius újratemetését. Az újratemetés idején a Pécsi Egyházmegye
szervezésében konferencia foglalkozik a korszakkal. A múzeumok az eseményekhez kapcsolódva a reneszánsz év keretében tárla-
tokat szerveznek, mandulafa-programot indítanak (500 mandulafát ültetnek el a városban).
Iskolánk, a Szent Mór Katolikus Általános Iskola és Gimnázium – mint a Pécsi Egyházmegye iskolája – a Magyartanárok Egyesülete
szakmai támogatásával „Janus Pannonius irodalmi és történelmi pályázat”-ot hirdet a középiskolák 9-12/13. évfolyamos tanulói
számára.

Célunk, hogy az adott kor iránt érdeklődő, írással foglalkozó, irodalmat szerető és művelő diákok mozgósíthassák fantáziájukat,
irodalmi és történelmi ismereteiket. Alkotómunkára, kutatásra szeretnénk ösztönözni a gimnáziumok, a szakközépiskolák és szak-
iskolák tanulóit. Arra kérjük magyar és történelem szakos kollégáinkat is, hogy bátorítsák tanítványaikat.
A verseny anyaga:                                              
I. Irodalmi esszé kategória:

1.  A Búcsú Váradtól című Janus Pannonius-vers fordításainak  összehasonlító vizsgálata néhány, szabadon választott fordításszöveg  
alapján 

2.  Janus Pannonius költői hagyományainak továbbélése a XX. századi magyar irodalomban néhány mű elemzésével 

II. Szépírói kategória:

Önálló alkotás, vers vagy kisprózai mű írása az alábbi Janus Pannonius-idézetek mottójára:
1.  Más-e vajon festmény-arcunk és más a valódi?

Egy a különbség csak: néma a kép ajaka.
Képmásunk a tükör hívebben vissza nem adja, …       

(Andrea Mantegna padovai festő dicsérete – Kálnoky László ford.)

2.  Ó, te, az ég meg a csillagok egy-ura, Isten-atyánk, nézz,
nézz le, örök hatalom, nyomorult földünkre, szegényre:
bősz Mars dúl mindenfele, hosszú háboruságok …

(Békéért  – Csorba Győző ford.)

3.  Az csak a boldog most igazán, az a boldog a földön,
Kit kedves faluján ér el a könnyü idő.
Mert csudajó falun élni - a városi élet unalmas;

(Marco Giorgiónak és Antoniolónak, mikor Scientában nyaraltak  – Tellér Gyula fordítása)

Szépírói kategóriában a pályamunka esetleg több alkotást is tartalmazhat.

III. Történelem kategória

1.  A törökellenes küzdelem kérdéseinek bemutatása Hunyadi Mátyás és Janus Pannonius konfliktusa alapján

2.  A királyi kancelláriától Medvedgrádig. Janus Pannonius diplomáciai pályája és pécsi püspökként végzett tevékenysége

A történelmi témákhoz szakirodalmi ajánlást az iskola honlapján lehet találni: (www.szentmor.hu)

A jelentkezés, illetve a pályamunkák beküldése elektronikus úton az alábbi levelezési címre: sztmor@freemail.hu

Minden pályamunkához kérjük feltüntetni a versenyző adatait (a tanuló neve, évfolyama, osztálya; a középiskola neve, címe; a pálya-
munka címe; történelem és irodalmi esszé kategóriában a felkészítő tanár neve). 

A pályamű elkészítésének szabályai irodalmi esszé és történelem kategóriában:
– A pályamű terjedelme legfeljebb 10 gépelt oldal lehet (12-es betűnagyság, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó). 
– A versenyzők törekedjenek a megfelelő stílusra és helyesírásra.
– Az idézetek, internetes és irodalmi hivatkozások forrásait a szokásos módon kell jelölni. A felhasznált irodalom jegyzékét kérjük
feltüntetni.
Kérjük, a pályamunkákat 2009. február 13-ig a megadott e-mail címen juttassák el hozzánk.
A pályázat 3 legeredményesebb résztvevője kategóriánként – történelem, irodalmi esszé, vers, kisprózai mű – 40.000 Ft összdíjazású
könyvjutalomban részesül. A zsűri döntése alapján különdíjakat is kiadunk.
Eredményhirdetés és ünnepélyes díjkiosztás Pécsett, a Szent Mór Katolikus Általános Iskola és Gimnázium dísztermében lesz 2009.
április 18-án, szombaton. A részletes programról a díjazott versenyzőket és felkészítő tanáraikat levélben értesítjük.
A versennyel kapcsolatos információkat elektronikus úton a fönt megadott címen, az iskola levélcímén (7621 Pécs, Hunyadi u. 9.),
illetve telefonszámán keresztül (06-72/514-280) Hoffmanné Toldi Ildikó és Barcza Péterné Kőrös Ágnes ad. 
Pécs, 2008. október 6.

Szent Mór Katolikus Általános Iskola és Gimnázium,  Pécs
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Miniszter Bácsi!
Rossz vagy! Mert az embereid azokban

a pályázatokat elbíráló bizottságokban
nem támogatják a magyar iskolák
pályázatait! És nekem mindig azt mondta
az apukám, hogy a fejtől bűzlik a hal, nem
tudom, miért, de hogy igen! 

Mert lehetetlen, hogy a 2008-ban
beküldött 6 pályázatunk mind rosszabb
volt, mint a többieké! De az is lehet, hogy
direkt csinálod, mert nem szereted a ma-
gyar iskolákat, meg a magyar gyerekeket.
Meg azt is mondta az apukám, hogy Te
azt szeretnéd legjobban, ha nem is
lennének magyar iskolák, meg hogy a
magyar gyerekek is szlovákba járjanak.
Igaz ez? Ennyire gonosz nem lehetsz!
Vagy mégis? 

Meg azt is mondják – ezt nem az
apukám, hanem az anyukám –, hogy azt
akarod: a magyar iskolák csúnyák
legyenek. Ne olyan szépek, mint a szlová-
kok, meg hogy csak akkor lesznek
hőszigetelve, ha rajtunk lesz 2 pulóver,
júniusban meg semmi. Meg, hogy a ma-
gyarokban csak golyótolós számítógépek
legyenek, meg olyan nyelvi laboratóri-
umok, amelyekben csak nyelvelni lehet
(idegenül) a tanító nénivel, de nem szlo-
vák idegenül, mert a magyar gyereknek a
szlovák nem lehet idegen, csak kicsit,
pedig nekünk azt mondták, hogy a finn
inkább rokon, és olyan tornatermek, ame-
lyekbe még a bukfenceket is otthonról
hozzuk  szülői hozzájárulásként – mondta
is a kis roma Rómeónak még júniusban a

tornatanár bácsi, hogy hányjál cigány-
kereket,  ő meg szemtelenül visszapofá-
zott, hogy inkább lecsót, pedig akkor még
milyen drága volt a paprika meg a para-
dicsom, de ő megengedhette magának,
mert a Pázmány Péter Alapítványtól
oktatási-nevelési támogatásként lecsót
kapott, a többiek glottgatyát újfent. Biztos
ezért gondolja a miniszter bácsi, hogy a
magyar iskolákat nem is kell támogatni,
mert ott van nekünk a Pázmány, pedig ha
tudná, hogy glottgatyó meg lecsó, még
jobban röhögne rajtunk.

Tényleg az igaz, miniszter bácsi, hogy a
régi sulidnak rengeteg penyót adsz? Mert
ezt mondta a szomszéd bácsi, meg azt is,
hogy biztos azért, mert még mindig oda
jársz – elemibe…, mint a többi párttagod.
És még Ti perelitek a Durayt, amiért azt
mondta rátok, amit mondott? Népet lehet
irtani így is, meg úgy is…

Mert – ezt a szomszéd néni mondta –,
hogy ki lesz az a hülye magyar szülő, aki
romos, olajos padlós, széllel (és búval)
bélelt, minisztériumilag alultáplált
iskolába íratná gyermekét, melyekben
gyerekkeret-számért lihegő-remegő, fá-
radt, kihunyó félben levő, utolsó előttieket
pislákoló fáklya-lámpások tanítanak.
Amikor ott van mellette, felette a kacsa-
lábon forgó nemzeti öntudatot repesztő
másik intézmény? Igaz ez, miniszter
bácsi? Nem is akarom elhinni, hiszen
ezek a felnőttek mindig túloznak! Még a
saját árnyékuktól is megijednek! Hát még
egy kormánytól, ami sajnos nem is
árnyék! Pedig 2 éve még azt mondta a

Pista bá', hogy Brüsszel nem Moszkva,
mert Moszkvában nem voltunk képvi-
selve, de Brüsszelben már igen, és azok
vigyáznak iskoláinkra, meg templo-
mainkra! Hogyan? Így? És hol vannak
ilyenkor a képviselőink, a PÁRTUNK?
Meg azt is mondta, hogy azért annyira
hülye nem vagy (ebben nem értettünk
egyet, a többiben igen), és az EU-nak
kirakatként meg fogtok hagyni egy-két
kiemelten támogatott sulit (pl. a komáro-
mi gimit, az Imi úgyis parlamentális) csak
azért, hogy legyen mutatóban, ha számon
kérnék, meg hogy mutogatni lehessen az
EU-s (kuss…), meg más parlamentes
delegációknak

Miniszter bácsi! Ma találkoztam az
igazgató bácsival, azt mondta: valamije
valamivel nagyon tele van – ő tőle tudok
a projektekről is –, meg hogy most már
bele…. (nagyon csúnyát mondott, azért
pontoztam ki neked) az egészbe. Mert
hogy most valami iskolai programot kell
írnia, amit Te találtál ki neki, meg a többi
tanitónéninek, -bácsinak a nyárra, meg
hogy lesz  az az új pénz, az euro, és ehhez
is valami teamot, meg harmonogramot
kell létrehoznia. A pályázatainkat meg
elbaltáztad, pedig én azt hittem, az eurót
nem az iskolában fogják nyomni, és hogy
ezek után akár le is válthatnád őt, mert
hogy ő Téged nem tud, csak az a nép, de
az meg nem fog, mert annak minden
iskolája kacsalábon fog forogni…

Száraz Dénes, felsős
(júniusi levél)

Pedagógusfórum - Fórum

KKeeddvveess  OOllvvaassóóiinnkk!!

LLaappuunnkk  kküüllssőő  mmeeggúújjuulláássaa  óóttaa  eelltteelltt  eeggyy  éévv..
PPeeddaaggóógguussttáárrssaaiinnkknnaakk  ttáájjéékkoozzttaattóó  jjeelllleeggggeell  vvaaggyy
bbőővveebbbbeenn  rriippoorrttookk  ffoorrmmáájjáábbaann    kkéésszz  iinnffoorrmmáácciióókkkkaall
sszzoollggáállttuunnkk,,  aa  PPeeddaaggóógguusssszzöövveettsséégg  rreennddeezzvvéénnyyeeiirrőőll
ttuuddóóssííttáássookkaatt  tteettttüünnkk  kköözzzzéé..  

BBeetteekkiinntteettttüünnkk  eeggyy--kkéétt  iisskkoollaa  éélleettéébbee..  MMóóddsszzeerr--
ttaannii  kkéérrddéésseekkeett  bboonnccoollggaattttuunnkk,,  ttaannkköönnyyvveekkeett  aajjáánn--
lloottttuunnkk,,  ttöörrttéénneellmmii  éévvffoorrdduullóókkrraa  ééss  eesseemméénnyyeekkrree
eemmlléékkeezzttüünnkk  vviisssszzaa..  PPoolliittiikkuussookkaatt,,  nneevveess  ppeeddaaggóó--
gguussookkaatt  ffaaggggaattttuunnkk  kkii..  AA  sszzaakkmmaaiissáágg  mmeelllleetttt
ookkttaattáássppoolliittiikkaaii  kkéérrddéésseekkrree  iiss  kkiittéérrttüünnkk..  AA  llaapp
hhaassáábbjjaaiinn  rreennddsszzeerreesseenn  mmááss  kköözzéélleettii  sszzeemmééllyyiisséé--
ggeekkeett  sszzóóllííttoottttuunnkk  mmeegg  eeggyy--eeggyy  jjeeggyyzzeett  mmeeggíírráássáárraa..
IIggyyeekkeezzttüünnkk  iirrooddaallmmii  jjeelllleeggűű  íírráássookkaatt  iiss  mmeeggjjeelleenn--
tteettnnii..  ÍÍggéérreetteett  tteettttüünnkk  aarrrraa  iiss,,  hhooggyy  aa  sszzüüllőőkk
sszzáámmáárraa  iiss  lleehheettőőssééggeett  bbiizzttoossííttuunnkk  aa  llaapp  hhaassáábbjjaaiinn..

DDiiáákkjjaaiinnkkaatt  iiss    bbeekkaappccssoollttuukk  eeggyy--eeggyy  ééllmméénnyyüükk  
mmeeggíírráássáárraa..  VViisssszzaajjeellzzéésstt  sszzeerreettnnéénnkk  kkéérrnnii  ÖÖnnöökkttőőll::
mmiillyyeenn  kkoonnkkrréétt  ttéémmaakköörröökkbbeenn  oollvvaassnnáánnaakk  cciikkkkeekkeett..
EEllssőőssoorrbbaann  ppeeddaaggóóggiiaaii  jjeelllleeggűű  íírráássookkaatt  jjeelleenntteettüünnkk
mmeegg,,  ddee  aa  mmúúllttbbaann    iirrooddaallmmii  ééss  ttöörrttéénneellmmii  kkiitteekkiinn--
ttéésstt  iiss  vvééggeezzttüünnkk..  TTeerrmméésszzeetteesseenn  aa  ppáállyyáázzaattii
lleehheettőőssééggeekkeett,,  vveerrsseennyyeekkeett  ééss  aazzookk  ffeellttéétteelleeiitt,,
vvaallaammiinntt  eerreeddmméénnyyeeiitt    ttoovváábbbbrraa  iiss  iissmmeerrtteettjjüükk..

KKéérrjjüükk  oollvvaassóóiinnkkaatt,,  vvéélleemméénnyyeezzzzéékk  eeddddiigg
mmeeggjjeelleenntt  llaappsszzáámmaaiinnkkaatt!!  ÍÍrrjjáákk  mmeegg,,  mmiirrőőll  oollvvaassnnáá--
nnaakk  ttööbbbbeett,,  rréésszzlleetteesseebbbbeenn  ééss  sszzíívveesseebbbbeenn..  SSzzíívveesseenn
vveennnnéénnkk,,  hhaa  aa  ppeeddaaggóógguussookkoonn  kkíívvüüll  sszzéélleesseebbbb
oollvvaassóókköözzöönnssééggeett  ttuuddhhaattnnáánnkk  mmaagguunnkkéénnaakk..
SSzzeerreettnnéénnkk,,  hhaa  ÖÖnnöökk  iiss  hhoozzzzáájjáárruullnnáánnaakk  aa  PPeeddaaggóó--
gguussffóórruumm  ttaarrttaallmmii  mmeeggúújjuulláássááhhoozz..  VVáárrjjuukk  kkrriittiikkaaii
éésszzrreevvéétteelleeiikkeett,,  jjaavvaassllaattaaiikkaatt  ééss  hhoozzzzáásszzóólláássaaiikkaatt!!
KKöösszzöönnjjüükk..

HHaajjttmmaann  BBééllaa,,  ffőősszzeerrkkeesszzttőő
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Címzett:

Magyar tanítási nyelvű alapiskolák igazgatói
SZMSZSZ alapszervezetek elnökei

Tisztelt Igazgató Asszony / Úr!

Tisztelt SZMSZSZ ASZ Elnök Asszony / Elnök Úr!

Az elmúlt héten jutott el iskoláinkba a 4. évfolyam számára kiadott Honismeret tankönyv javított kiadásának 1. része, 
mely felháborodást váltott ki a pedagógusok és a szülők körében. Az új tankönyv tartalmában lényeges változások nincsenek. Ami
azonban a tankönyv javított kiadásában szembetűnő, az a földrajzi nevek használata. Míg az eredeti tankönyvben minden földrajzi
megnevezés a magyar szövegkörnyezetnek megfelelően magyar formájában szerepelt, addig a most kiadott tankönyv kizárólag csak
a földrajzi megnevezések szlovák formáját használja. Teszi ezt nemcsak a városok, de a természetföldrajzi meghatározások esetében
is. A tíz éves gyermekek így egy kevert nyelvű tankönyvet kapnak a kezükbe, mely számos nyelvtani következetlenséget is tartal-
maz, nehezítve ezzel a tananyag megértését.   

Mikolaj miniszter elérte szándékát, melyet tavaly ősztől erőltet a tankönyvkiadókra. A politikai befolyással született 
nyelvtörvényre és a földrajzi megnevezésekről szóló jogszabályra hivatkozva, az ilyen tankönyvek kiadásával megsérti a kisebb-
ségek nyelvhasználatára vonatkozó nemzetközi megállapodásokat, saját pártja politikai szempontjait erőltetve, figyelmen kívül
hagyja az oktatási folyamat során a tanulók életkori sajátosságait és az anyanyelvhasználat kialakult szokásait.

A szlovákiai magyar iskolákban az elsajátított ismeretek hasznosítható tudást kell, hogy nyújtsanak a diákoknak, de a
tankönyv nem sugallhat olyan véleményt, hogy csak a szlovák megnevezéseknek van létjogosultságuk. Nem érthetünk egyet azzal
a gyakorlattal, mely kitiltja tankönyveinkből a magyar földrajzi megnevezéseket, minimálisra csökkenti a nemzeti közösségünkre
vonatkozó értékek bemutatását, ezért követeli, hogy a tankönyvet vonják vissza. 

Mindezek okán a Központi Koordinációs Tanács azt ajánlja a szülőknek, hogy utasítsák el a 4. évfolyam számára készült
Honismeret tankönyv 1. részének használatát, és a megrendelt példányokat az iskolák vezetésével, pedagógusaival együttműködve
gyűjtsék össze és 2008. október 8-án küldjék vissza Ján Mikolaj miniszternek (Ján Mikolaj, Ministerstvo školstva SR, Stromova 1,
813 30  Bratislava) a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériumába. A pedagógusok a továbbiakban is a tankönyv 2000-ben kiadott
eredeti változatát használják a tanítási órákon. 

Galánta, 2008. szeptember 30.
A Központi Koordinációs Tanács tagjai:

Hrubík Béla, a Csemadok országos elnöke
Mézes Rudolf, az SZMSZSZ országos elnöke
Pék László, az SZMPSZ országos elnök
Szigeti László, parlamenti képviselő, az MKP oktatásügyi alelnöke 
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Felhívás!!!Felhívás!!!Felhívás!!!Felhívás!!!Felhívás!!!Felhívás!!!Felhívás!!!Felhívás!!!Felhívás!!!

Iskolai adatbázis - adatok frissítéseIskolai adatbázis - adatok frissítése
Szövetségünk az elkövetkező időszakban az iskolákkal való kapcsolattartást mindenek előtt az interneten keresztül

kívánja megoldani. Ehhez viszont az iskolák, személyek pontos e-mail címére van szükség. Ebből az okból kérjük az
iskolák igazgatóit ill. informatikusait vagy a titkárság alkalmazottait, hogy szenteljenek az eddigieknél nagyobb
figyelmet az SZMPSZ honlapján (www.szmpsz.sk) található adatok pontosságának, állandó frissítésének. 

Az adatok frissítését lehet kérni a következő címeken: szmpsz@szmpsz.sk, vagy rpk.ga@szmpsz.sk. Ehhez a hon-
lapról letölthető adatlapba kell beírni a frissített adatokat és visszaküldeni a fent jelzett címek valamelyikére.

A gyors információcserén (mely a váratlan eseményekre való reagálások esetében különösen szükséges) kívül,
Szövetségünk programkínálata és módszertani szaktanácsadása szempontjából is célszerű, hogy iskoláink pontos
elérhetőségével rendelkezzünk. Fontos lenne az is, hogy az iskolák rendszeresen ellenőrizzék, hogy a helyes cím
megadása mellett van-e elég tárhely a levelek fogadására. Sokszor éppen a megtelt tárhely miatt nem jut el a kívánt
információ a megadott címre.

Ezúton mondunk köszönetet az együttműködésért mindazoknak, akik felhívásunknak eddig is eleget téve 
frissítették adataikat.  

(pl)



Gazdag tartalommal, bő
kínálattal jelentkezik a Kated-
ra, a szlovákiai magyar
pedagógusok és szülők lapjá-
nak októberi száma. Andruskó
Imre vezércikkében a defor-
mált reformról ír. „Kétségtelen,
hogy a nemrég elfogadott ok-
tatási törvény a szakmai elvárá-
soknak megfelelően olyan
modern és haladó elemeket is
tartalmaz, amelyek nélkülöz-
hetetlenek az oktatási rendszer
valódi reformjához. Gondolok
itt elsősorban a tartalmi re-
formra, az iskola pedagógiai
programjára, az idegen nyelvek
tanításának erősítésére.  Ám
mindezen pozitívumokat jelen-
tős mértékben gyengítik azok a
hibák, melyek a megvalósítás

átgondolatlanságából következ-
hetnek” – jegyzi meg a parla-
menti képviselő.

„Manapság nem állunk vala-
mi jól a történelem oktatását
tekintve. (…) Az Orbis Pictus
Istropolitana kiadványai bi-
zony nem teljesen felelnek meg
az oktatási követelmények-
nek.”– írja Angyal László,
áttekintve a magyar iskolák
számára kínált, szlovákról
fordított tankönyveket. Meg-
oldásként, pontosabban a
hiánypótlásként a Kovács-
Simon hazai szerzőpáros A
magyar nép története című
kiadványsorozatát ajánlja, ame-
lyet a Lilium Aurum Kiadó
jelentetett meg. 

Olvashatunk még egy 20.
századi magyar tanítósorsról,
amelyben Bakonyi Istvánról
emlékezik a lap: „A komáromi
Polgári Iskola matematika-rajz
szakos tanáraként módszeres
rajztanításáról volt híres.
Előadásai a természethű rajzról
és illusztrációkról, a díszítő
rajzszerkesztéséről szóltak,
már-már lírai költészettel.  A
modern rajztanításhoz szük-
séges ismereteket tartalmazó, a
Párkányi járás Általános Ma-
gyar Tanító Egyesülete által kiírt
pályázatán jutalomdíjat nyert.
Pályamunkáját Illusztráló raj-
zolás címen ki is adta a Gondos

könyvkiadó vállalat Párkány-
ban, 1935-ben.”

A Szülői szemmel rovatban
azt boncolgatja a szerző, miért
is maradnak a régi oktatási
módszerek, miért csak néha
találkozunk valami újjal. Saját
példáját mutatja: „Emlékszem,
jelentkeztem angol nyelvtan-
folyamra, melyet egy idősebb
amerikai hölgy tartott délután.
Nem beszélt sem magyarul,
sem szlovákul, csak angolul, és
nem a megszokott tankönyvből
tanított. Nagyon érdekesek
voltak az órái, és én azóta is sze-
retem az angolt” – írja Fülöp
Éva. Az Egészség rovatból
Lukács Péter gyermekorvostól
megtudhatjuk, miért is nép-
betegsége korunknak az aller-
gia. „Az angol iskolás gyer-
mekek között alig egy évtized
alatt az előfordulás 12%-ról
23%-ra emelkedett. Angliában
és Ausztráliában minden ne-
gyedik 14 év alatti gyermek
szenved asztmában és minden
ötödik ekcémás. Nálunk,
Szlovákiában az iskolás gyer-
mekek között 16,5-21%-os
szénanátha-prevalenciát talál-
tak. 1980 óta a nyilvántartott
asztmás betegek száma meg-
háromszorozódott”– jellemzi a
mai helyzetet Lukács Péter.  

A lap két alapiskolát mutat be
riportjaiban: a Királyhelmeci

Magyar Tannyelvű Alapisko-
lát, valamint az érsekújvári
Czuczor Gergely Alapiskolát
– mindkét iskolában jelentős
sikereket érnek, értek el.

Folytatódnak természetesen a
megszokott rovatok is, így a
Házunk tájából az elmúlt
hónap oktatási hírei, informá-
ciói „olvashatók ki", Lacza
Tihamér Tankönyvek hősei
sorozatából azt tudhatjuk meg,
ki is volt Ibn Battúta, Jakab
István nyelvész nyelvművelő
cikkében pedig a fürdővízzel a
gyereket is kiöntik..

A tantárgyak között ezúttal a
zenei nevelés, a matematika, az
irodalom, a földrajz, a történe-
lem között válogathatunk, de
az óvodai nevelés szempon-
tjából fontos dolgokra, a tanu-
lási zavarok korai tüneteinek a
felismerésére is felhívják a
figyelmet. 

A Katedra színes posztermel-
lékletén Simon Attila törté-
nész-tanár a Magyar-szlovák
történelmi érintkezési pontok a
20. században című sorozatá-
nak a második részét talál-
hatják meg, amely az első
világháborúval, és a történelmi
Magyarország széthullásával
foglalkozik. 

(katedra)
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A Katedra októberi számáról

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége az elkövetkező időszakban
kiemelten kívánja támogatni az oktatási
intézményekben folyó tehetséggondozást.
Szövetségünk eddigi igyekezetét jelzi, hogy
az idei rozsnyói országos pedagó-
gustalálkozó központi témája a tehet-
ségekkel való foglalkozás volt. A SzK és a
MK oktatási minisztériuma támogatásával
a témában megvalósult továbbképzés
nyomán élő kapcsolat alakult ki a Debre-
ceni Egyetem és az SZMPSZ között. Aktív
szerepet vállalunk a budapesti Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács munkájában.

A nyári egyetemen a tehetséggondozó
csoport munkája iránt nagy volt az érdek-
lődés.

Szövetségünk szeretné segíteni azt, hogy
a tehetségekkel való foglalkozás isko-
láinkban még célirányosabb, szakmailag
megalapozottabb legyen, hogy anyanyelvű
iskoláink ezzel is bizonyítsák létjogosult-
ságukat és versenyképességüket. Ezért ott,
ahol megvannak, vagy megteremtik ennek
a tevékenységnek a személyi, szakmai és
működési feltételeit, az SZMPSZ tovább -

képzésekkel, pályázati úton megszerzett
anyagi forrásokkal kívánja támogatni a
tehetségek felkarolását.  Ezért kezdemé-
nyezzük tehetségpontok létrehozását,
melyek a tehetségekkel való foglalkozás
központjaivá válhatnak. Az iskolapro-
gramokba javasoljuk beépíteni a tehetség-
pontok keretében megvalósuló tevékeny-
séget.       

A tehetségpontok  célja, hogy a fiatalok
segítséget kapjanak tehetségük felis-
meréséhez és kibontakoztatásához, minél
teljesebb és  személyesebb információhoz
jussanak a különböző programokról; a
központokban elinduló kezdeményezések
minél intenzívebb kapcsolatrendszert tud-
janak kiépíteni egymással, a tehetséges fia-
talokkal, a fiatalok környezetével (szülei-
vel, tanáraival, stb.), a tehetséggondozás-
ban jártas szakemberekkel, mentorokkal, a
tehetséggondozást segítő önkormányzati,
egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozá-
sokkal és magánszemélyekkel, és hogy a
tehetséggondozó kezdeményezések minél
több emberi és anyagi erőforrást tudjanak
bevonni a tehetségsegítés folyamatába. A

program leglényegesebb eleme, hogy minél
szélesebb alapról induljunk, minél több
fiatalban, gyerekben találjuk meg közösen
azokat az értékeket, amiben ő egyedi,
amiben különleges, amire érdemes odafi-
gyelni.

A szlovákiai állami formákon kívül a ma-
gyarországi támogatások is segíteni fogják
a tehetségeket, elsősorban a Szülőföld
Alapon és a Pázmány Péter Alapítványon
keresztül. Az ezirányú pályázatok a 2008
őszi időszakban kerülnek kiírásra. A
legjobb tehetségpontok az anyaországból
további célzott pályázati forrásokhoz
juthatnak, melyek akkor válnak lehet-
ségessé, ha az intézmények tehetségpont-
ként is regisztráltatják magukat. 
A tehetségpontok létrehozásának feltételeit
a www.szmpsz.sk  és a www.tehetsegpont.hu
honlapon találhatják meg az érdeklődők. A
szlovákiai tehetségpontok regisztrálására
szolgáló űrlap a www.szmpsz.sk honlapról töl-
thető le és az SZMPSZ központi irodájába
kell elküldeni, postacím: 945 01 Komárno
1., P.O.Box 49; e-mail: szmpsz@szmpsz;
pek@szmpsz.sk.  (pl)

Tehetségpontok létrehozásának kezdeményezése



„Mindenkinek Nyíljék
Virág” Nemzetközi Ifjúsági és
Gyermek művészeti találko-
zóra került sor a közelmúltban
immár ötödik alkalommal
Balatonfüreden. A fesztivál fő
támogatója a Nemzetközi
Visegrádi Alap, megálmodója
és létrehozója pedig Benkó
Györgyné Brigitta, „a füredi
Játékszín” közhasznú alapít-
vány elnöke. A fesztivál
fővédnöke Herczog Edit EU
parlamenti képviselő volt, aki
szerint „az érvényesülés, a
siker titka abban áll, hogy
megtanuljuk, minden ember
egyenlő, (senkinél nem va-
gyunk különbek, és mások
sem különbek nálunk), vala-
mit tudnunk kell és valamit
jobban kell tudnunk mindenki
másnál, észre kell vennünk
más baját, mert akkor más is

észreveszi majd a miénket, és
néha bizony bátornak kell
lennünk kimondani az igazsá-
got, amiben hiszünk, akár
kisebbségben is.”

A rendezvényen, a hazaiakon
kívül négy ország: Cseh-
ország, Erdély (Románia),
Lengyelország, Szlovákia
gyermek és ifjúsági művészeti
csoportjai képviseltették ma-
gukat, hogy megismertessék
saját kultúrájukat és népi
szokásaikat.  A háromnapos
programsorozat idén a művé-
szeti csoportok fellépésein
kívül sakk-szimultán versennyel
is bővült, továbbá része volt a
Játékszín Alapítvány által
meghirdetett irodalmi és
képzőművészeti pályázat kiér-
tékelése is. 

Külön örömünkre szolgált,
hogy diákjaink munkái ezúttal

is méltóképpen képviselték is-
kolánkat, hiszen mind az iro-
dalmi, mind a képzőművésze-
ti pályázaton szép sikereket
(az 1. helyezéseket) mondhat-
tunk magunkénak. 

A sakk-szimultán is szá-
munkra kedvezően alakult,
Balogh Péter  5. B osztályos
tanulónk lett a győztese a
„nem kis” megmérettetésnek.

Balatonfüred közönsége
vastapssal jutalmazta Szen-
tiványi Ricsi és Takács Odett,
Kuchár Marian és Takács
Evelyn  társastánc-, valamint
a Tarisznyás néptáncegyüt-
tesünk produkcióját.

A rendezvénysorozat részét
képezte az „Gyermekeink jö-
vője Európában” konferencia,
melynek háziasszonya isko-
lánk igazgatónője, Csintalan
Zsuzsa volt. Intézményünket

Kovács Tünde igazgatóhe-
lyettes, Fekete Imre és Tóth
Kurucz Liliána képviselték.
A tanácskozás célja volt fel-
hívni a gyermekek, pedagógu-
sok, szülők figyelmét arra,
hogy az „Új Európában” azt
kell keresnünk, ami összeköti
népeinket, megismertet egy-
más kulturális értékeivel,
szokásaival.

A balatoni fesztivál kiváló
hangulatát a vendéglátók még
tovább fokozták gyermekeink
és szüleik számára a Lilliput
Városnéző Kisvonatozás és
sétahajózás lehetőségével.

Reméljük, jövőre is megren-
dezik e nívós fesztivált és újra
együtt lehetünk valamennyien
a visegrádi négyek szellemé-
ben. 

Kovács Tünde
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Nemzetközi gyermektalálkozó a 

Visegrádi négyek szellemében

Egy különleges meghívó érkezett
iskolánkba Franciaországból. Szak-
munkások találkozójára hívtak 10
diákot és 2 kísérőt a Dunaszerdahelyi
Építészeti Szakközépiskolából. A
meghívót nem más küldte, mint a fran-
cia köztársasági elnök, Nicolas
Sárközy és két minisztere Christine
Lagarde és Hervé Novelli. 27 ország-
ból 10 000 diákot láttak vendégül
Párizsban. 

Szlovákiát csak 3 iskola képviselte:
egy pozsonyi, egy liptószentmiklósi és
a mi építészeti iskolánk.* Ez igazán
nagy megtiszteltetés volt számunkra.

Nagy izgalommal indultunk a fran-
cia kirándulásra. A Pozsonyból majd
átszállás után Prágából induló
repülőgép csütörtökön reggel 9 órakor
landolt a párizsi Charles De Gaulle
reptéren. Ide érkeztek a csoportok a
többi országból is.

Párizs hatalmas város, 12 millió
lakosa van. Megnéztük a Notre-Dame
székesegyházat, a Diadalívet, sétál-
tunk a Szajna partján és a Champs-

Élysées-n, sokat utaztunk metróval,
amely behálózza a város minden pon-
tját. Mivel építészeti iskolából men-
tünk, a történelmi nevezetességeken
kívül nem hagyhattuk ki a felhőkar-
colókkal beépített modern üzleti
negyedet sem, a La Défense-t. Este
fogadáson voltunk a gazdasági minisz-
ter rezidenciáján.

Pénteken reggel mindenfelől diákok
érkeztek az Omnisport stadionba.
Amíg megtelt a stadion, a  francia DJ
igazi hangulatot teremtett.  Szólt a
zene, villogtak a reflektorok, hullám-
zott a közönség. Majd hangos dobszó
ütemeire bevonultak a zászlóvivők.
Lengették a 27 ország és az Európai
Unió zászlaját.

A miniszterek beszédükben hangsú-
lyozták, mennyire nagy szükség van a
szakmunkásokra. Nélkülük nem
lehetne építeni, utazni, nem lenne, aki
főz, aki ruhát varr. Felhívták a diákok
figyelmét arra, hogy utazzanak más
országokba is szakmai gyakorlatra.
Ismerjék meg, hogyan dolgoznak Spa-

nyolországban, Portugáliában, Len-
gyelországban vagy a többi EU-s
államban. Hisz határok már nincse-
nek, szabadon lehet utazni. Tanulni
kell az idegen nyelveket és akkor
tényleg nem lesz semmi akadálya,
hogy megértsük egymást.

A felszólalók között híres emberek
is voltak, akik szintén szakmunkásnak
tanultak. Az egyik ilyen szereplő
Alain Prost, világbajnok autó-
versenyző is buzdította a fiatalokat a
szakma fontosságára.

Bemutatták Franciaország legjobb
szakmunkástanulóit is, akik tanáraik-
kal és mestereikkel együtt köszöntöt-
ték a külföldi diákokat.

Készült egy közös fotó is a sok-sok
diákról az Eiffel-torony közelében,
hogy legyen mire emlékeznünk. Párizs
csodálatos város, és két napra még szí-
nesebbé tették az Európából össze-
sereglett diákok. 

Homoly Éva, igazgató
*MTNY Építészeti Szakközépiskola,  

Dunaszerdahely

Az Európa Unió 1. Szakmunkás-találkozóján 

vettünk részt
(Párizs 2008. október 2-3.)
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Vándorkiállítás FülekenVándorkiállítás Füleken

A kiállításnak a füleki vár, ezen belül a  felújított Bebek torony adott otthont.  

Az alkotások  a diákok jó ízlésről is tanúbizonyságot tesznek. 

A kiállítás nagy sikert aratott. 

A Katedra Társaság és az SZMPSZ a
2007/2008-as iskolai évben meghirdette az
országos Szabó Gyula rajz- és művészet-
történeti versenyt. A verseny lebonyo-
lítását, a művészettörténeti feladatlapok
összeállítását, a gyakorlati feladatok kiöt-
lését, a levelező fordulók munkáinak
kiértékelését, az egész verseny, valamint az
országos döntő megszervezését a dunaszer-
dahelyi Kodály Zoltán Alapiskola rajzsza-
kos tanárnője, Fodor Mária vállalta
magára. Az országos szintű megmérettetés
legsikeresebb munkáiból álló kiállítás
installálása szintén az ő keze munkáját di-
cséri. E színvonalas kiállítás anyagát
Szlovákia-szerte vándorkiállítás formájá-
ban minden érdeklődő megtekintheti.

A diákok által elkészített munkák tema-
tikailag felölelik a képzőművészet
fejlődését az őskortól a római korig. A kiál-
lított anyagok között találhatóak sík- és tér-
beli munkák, őskor ihlette „könyvek”,
edények, szobrok, rengeteg szebbnél szebb
festmény, ceruza-, tollrajz, krétarajz,
illusztrációk, stb. Ezek az alkotások nem-
csak szépek, hanem a diákok témában való
elmélyüléséről, jó ízlésről, fantáziáról és a
felkészítő tanárok szakmai tudásáról is
tanúbizonyságot tesznek. 

A vándorkiállítás 1. állomása Fülek volt.
A kiállítás megszervezését az SZMPSZ
Losonci Területi Választmánya és a füleki
Ifjúság utcai Alapiskola mellett működő
PRO IUVENTUS polgári társulás vállalta
fel. Ebben az igyekezetünkben a Füleki
Vármúzeum igazgatója, Agócs Attila  volt
segítségünkre, aki készségesen megnyitot-
ta előttünk a vár kapuit. A kiállításnak a
város fő turista látványossága, a füleki vár,
ezen belül a  felújított Bebek torony adott
otthont.  

A kiállítást 2008. július 1-től  2008.
augusztus 18-ig tekinthették meg a láto-
gatók, akik között – a hazaiakon kívül –
szép számmal akadtak külföldiek is, sőt
más kontinensről érkezők is. A Krónikába
való bejegyzésekből kiderült, hogy a kiál-
lítás nagy sikert aratott. 

A tanulók munkái színvonalasak, köszön-
hetjük ezt a diákokat felkészítő tanároknak
is. 

A vándorkiállítás anyaga vár a további
érdeklődőkre, kérem, jelentkezzenek!

Érdeklődni lehet Fodor Máriánál és
Tomolya Adriannánál.

Tomolya Adrianna, 
SZMPSZ Losonci TV elnök
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Antal Gyula, az iskola baráti körének
tagja 1954-ben érettségizett a kassai
ipariban; a felvétel idején, 1991-ben a
mecenzéfi Strojsmalt konstruktőre volt.
Az ő visszaemlékezése következik.

Az iskola 1872-ben alakult, habár a
története két évvel korábban kezdődött.
Az erőteljes iparfejlesztés következté-
ben az akkori magyar kormánynak
szándékában volt az iparoktatást is
fejleszteni és európai színvonalra emel-
ni. Eötvös József közoktatásügyi minisz-
ter Hollandia, Belgium és Franciaország
ipari létesítményeibe és ipariskoláiba
küldte tanulmányútra a kassai reáliskola
tanárát, Szakkay Józsefet, és az haza-
térve terjedelmes beszámolójában java-
solta a miniszternek egy ipariskola felál-
lítását Kassán. Nem sokkal később,
1872 októberében Szakkay írásban
jelezte a városi tanácsnak, hogy felsőbb
helyen kapott engedély alapján a magán-
ipariskolát megnyitja. Nem próbálta
meg másolni a külföldi tanintézeteket, a
hazai viszonyoknak megfelelő rendszert
dolgozott ki, és az iskola később európai
hírűvé fejlődött. Már az ő életében sike-
reket ért el, erről tanúskodnak az orszá-
gos kiállításokon kapott oklevelek, elis-
merések, a végzett diákok elhelyezke-
dési lehetőségei – mert már abban az
időben is nagy volt irántuk az érdek-
lődés. Kétségtelen, hogy az alapítónak
kezdetben nagyon sok problémával kel-
lett megküzdenie. A gyakorlati oktatást
végző gyár csődbe jutott, ezért azt az
iskolában szervezte meg; a műhelyok-
tatás heti 24 órában folyt, igaz, akkor
48-50 órás tanítási hetek voltak. Később
a gyakorlati oktatás 12 órában stabi-
lizálódott. Hogy mikor volt a virágkor,
azt nehéz megmondani. Szakkay József
mint az intézmény alapítója és kiváló
szervezője a dobogó legfelső fokán áll.
De az utána következő igazgatót, Tet-
mayer Károlyt, aki az oktatást valóban
magas szintre emelte, ugyanarra a do-
bogóra kellene állítani. Az ő idejében
indult meg olyan komoly üzemi gyártás,
amely anyagi eredményeket is hozott az
iskolának. Ugyanezt mondhatjuk a
későbbiekről is. Még azokat az igaz-
gatókat is, akik 1919 után Csehország-

ból kerültek ide mint első csehszlovák
igazgatók. Pl. Maximilian Klotz vagy
Václav Mayer csak egy-két évet töltött
itt, de nekik kellett beindítaniuk a nem
létező szlovák ipari szakoktatást. Siker-
rel tették. Vagy Anton Benda, aki 1938-
ig volt igazgató: nagyon sokat tett nem-
csak a szlovák iskola, hanem a magyar
tagozat megtartásáért, fejlesztéséért is. A
tanári kar és a diákok között mindig
megértés uralkodott. A legnagyobb ne-
hézségeket akkor küzdötte le az intéz-
mény, amikor 1919-ben nem volt telje-
sen világos a magyar oktatás sorsa. Az
ide kinevezett első igazgatón kívül a
minisztériumból kiküldött tanfelügyelő
is nagyon sokat segített abban, hogy a
szlovák iskola megalakulásával párhu-
zamosan a magyar oktatás is tovább
folyjon. Ez a jó hírű múltnak és a
tanárok jó hírének volt köszönhető.
Végeredményben az eltelt húsz évben
különös problémákkal nem küzdött a
magyar oktatás. Gondot a tankönyvhi-
ány okozott mindkét tagozaton. A
tanárok segédkönyveket készítettek
– litografált füzeteknek nevezték őket.
Nagyon sok olyan szakkönyv jelent
meg, amely alig-alig maradt el az akko-
ri műszaki színvonaltól.

Az iskolát mindig nagyon bensőséges
légkör jellemezte. Baráti kapcsolat nem-

csak diák és diák vagy tanár és tanár
között, hanem diák és tanár között is
kialakult. Az első világháború előtt vagy
a két háború között a tanulók zöme a
kevésbé tehetős családokból került ki.
Ez különösen jellemző a magyarokra:
mezőgazdák, parasztemberek, kézmű-
vesek gyerekei voltak, s nem mindig
tudták nekik biztosítani az anyagi
feltételeket a továbbtanuláshoz. Akko-
riban nem létezett állami ösztöndíj,
különböző segédegyletek és egyének
támogatták a diákokat. Közöttük mindig
ott voltak az iskola tanárai. Némely diák
egész évi vagy vasárnapi kosztos volt
tanároknál. Ez olyan baráti légkört
teremtett, amilyennel nem sok iskola
dicsekedhet. 

A magyar iskolák 1945-ben történt
bezárása után 1950-ben nyílhattak ismét
magyar osztályok az ipariban, majd a
magyar tagozat 1952-ben önállósult.
1950-ben felhívás jelent meg az Új
Szóban, hogy újraindul a magyar nyelvű
oktatás az ipariskolában. Nem kevés vita
és harc előzte meg ezt a felhívást, hiszen
az iskola akkori tanárai: Veres Jóska
bácsi, Lengyel Matyi bácsi, Frankó Lász-
ló tanár úr voltak a kezdeményezői
annak, hogy újrainduljon a magyar
nyelvű oktatás. Bajúz Ferenc igazgató
kérvényezte az osztály megnyitását, és
azt a választ kapták, hogy megfelelő
jelentkezés esetén megnyílhat a magyar
osztály. Hát, jelentkező volt elég.
Negyvenketten érettségiztünk; voltak
közöttünk olyanok, akik 1925-ben
születtek, tehát huszonöt évesen jöttek.
Az osztálynak több mint a fele túlkoros
volt, – 29-30-31-32-es évjáratúak –, a
legfiatalabbak 15-16 évesek. Jó osztály
voltunk, 14-16-an érettségiztek kitün-
tetéssel, egyetemre is sokan kerültek.
Nagyon jó légkör, összetartás, segítő
szándék jellemezte az osztályunkat.
Csoportosan tanultunk, s aki értette az
anyagot, elmagyarázta a többieknek.
Nekem nagyon a szívemhez nőtt az
ipari. A feleségem nagynénjének a férje,
Bandúr Károly (az édesapja öntőmester
volt az ipari műhelyében) 1903-ban
végezte el ezt az iskolát. Nagyon sok
hagyományt hallottam és őriztem meg
tőle. Én 1954-ben, feleségem '56-ban
érettségizett; aztán a két sógorom, a fiam
s utoljára a lányom érettségizett itt.

Patinás iskolák, legendás tanárok (10)
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Szakkay József
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