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Karácsony készül, emberek! 
Szépek és tiszták legyetek! 
Súroljátok föl lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek 
hogy emberek lehessetek! /.../

Olyan jó néha angyalt lesni, 
s angyalt lesve a csillagok közt 
Isten szekerét megkeresni. 
Ünneplőben elébe menni, 
mesék tavában megferedni, 
s mesék tavában mélyen, mélyen 
ezt a világot elfeledni. 

Áldott karácsonyt és boldog új évet

kívánunk
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2008.  december 1-jén,  é letének 58.  esztendejében elhunyt

Vankóné  Csimma  Terézia

Kedves Terike!

Az SZMPSZ vezetősége és tag-
jai nevében jöttünk Tőled szomorú
búcsút venni, mint óvónőtől, az
Óvodapedagógusok Országos Tár-
sulásának elnökétől. 

Idejekorán búcsúztál el
tőlünk. Mindnyájunkat megleptél az
oly hirtelen távozással. Talán Te sem
tudtad, hogy magadban hordozod a
súlyos betegséget. Jó ismerőseidnek
nem panaszkodtál rosszullétekről,
fájdalmakról. Bár néhány héttel
ezelőtt, igaz, amikor az évek óta álta-
lad szervezett őszi deáki óvodapeda-
gógiai konferenciáról beszélgettünk,
azt mondtad, s szakmai érvekkel
támasztottad alá, hogy majd inkább
tavasszal tartjuk meg, most csak egy
kisebb találkozót szervezünk.

Tavasszal Neked már egyéb
foglalatoskodásaid lesznek. Te,
akkor már a fák leveleit fogod zöldít-
getni, s amikor az első apró virág
kinyílik a réten, ott állsz majd mel-
lette és megfestegeted a szirmait.

Te pedagógiai elvként fogad-
tad el a hasonlatot, hogy a gyökér-
(nek) mozdulatlan, de hihetetlen erő-
vel kell kapaszkodnia a talajba. Te
hittél abban, hogy az anyaméh, az
anyaöl melege után az anyanyelvbe
kell burkolóznia a gyermeknek, hogy
ifjúként képes legyen kiteljesedni,
rálelni a boldogulás és a boldogság
útjára. 

Az óvodától az egyetemig
ívelt pedagógusi pályád, melyen szorgalmas munkával, kitartóan jártál.
Deáki kis óvodásainak és a Selye Egyetem hallgatóinak szívébe egya-
ránt beloptad magadat. Közben nyári egyetemet, szakmai programokat
készítettél elő óvónő társaidnak. A földön jártál, bonyolult világunkban
is az egyszerű megoldásokat kerested. A nagyvilág megbecsülését
elnyert calkuttai Teréz anyához, névrokonodhoz hasonlóan, egy felvi-
déki óvónői közösség mindenese és bátorítója tudtál lenni másfél évti-
zeden át. 

A jól sikerült fénykép – melyen unokáddal, kis tanítványoddal
örökített meg a fényképezőgép lencséje – jól példázza azt, az igyeke-
zetedet, miszerint az értéket, bármi csekély legyen is az, tovább kell
adni generációról generációra, szülőről gyermekre, nagyszülőről uno-
kára. Óvónőként is ezt tetted, nemcsak sikeresen, de élvezetesen is, s ez
a módszer kolléganőidre is átszállt. Számodra élményt nyújtott a neve-
lői tevékenység, mint ahogyan a reád bízott gyermekek is ekként élték
át, s máig hálásak érte.   

A szívben olyan erő lakik, mely csodálatosabb és erősebb a
halálnál, az emberi értelemnél, a természet erőinél, s titokzatosabb
minden más rejtélynél és misztériumnál, és ha valaki a jóságnak és sze-
retetnek egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy sugarát
hozta e világra, már nem élt hiába: életének értelme volt.

Kedves Óvó néni! A Pedagógusszövetség népes családja nevé-
ben búcsúzom Tőled. 

Nyugodjál békében!

Az SZMPSZ nevében: 
Pék László elnök

Óriási veszteség érte az óvónők társadalmát.

Ki volt ő? Óvodapedagógus,
az óvónők szellemi vezetője, mód-
szertani szaktanácsadó, egyetemi
szakoktató, és a szó legszorosabb
értelmében EMBER és BARÁT.

Ízig-vérig óvónő volt. Tudása,
jobbítani akarása, lelkesedése, önzet-
lensége, segítőkészsége, az új iránti
fogékonysága, szakmai elhivatottsága
példamutató és példaértékű volt.
Folyamatosan tanult és tanított.

Ő volt a mi „Teréz anyánk”!
Ismerte gondjainkat, nehézségeinket,
hiányosságainkat. Ott segített, ahol
kellett, és úgy, ahogy tudott. Szervezte
a nyári egyetemeket, szakmai napo-
kat, továbbképzéseket, pedagógusta-
lálkozókat. Általa lett deáki az óvónők
„Mekkája”, s ő szószólónk, „prófé-
tánk”. Értünk dolgozott, osztotta ma-
gát Pozsonytól Nagykaposig; ment,
ahova hívták. Tudott lelkesedni és lel-
kesíteni, nem ismerte a lehetetlent,
fáradhatatlan, nyíltszívű és őszinte
ember volt.                                          

Mozgatta az óvónőket határon
innen és határon túl. Magyarországon,
Erdélyben, Kárpátalján és Vajda-ság-
ban is jól ismerték – és elismerték – őt
az óvónők.  Sokat adott nekik, és
sokat kapott tőlük, amit itthon mindig
kamatoztatott.

Elment, itt hagyott minket,
szó nélkül távozott, pedig ő nemcsak a
tettek, de a szavak magas szintű
művelője is volt. Könyvet írt

„Anyanyelvünk virágai” címmel, pályamunkáját – Édes többlet,
varázslatos világ – díjazták, több módszertani és munkafüzetet állított
össze, óvodai újságot szerkesztett „Gólyahír” címmel; gyakran jelentek
meg cikkei az újságok hasábjain. Programokat dolgozott ki,  pályázott
az óvodákért, az óvónőkért.

1994-ben, az SZMPSZ harmadik Nyári Egyetemén Deákiban
megalakult az Óvópedagógiai Társaság, amelynek egyik kezdeménye-
zője volt. A Társaságnak a mai napig ő az országos elnöke. 

Brunszvik Teréz volt a példaképe. Többször idézte tőle ezt a
jelmondatot:                     

„Tedd mindig a jót, mit szíved sugall, de hálát ne várj érte
úgy folytonosan boldogíthatsz, és boldog lehetsz.”

Munkáját elismerték kerületi és országos szinten is, ő mégis
megmaradt szerénynek, tisztának. Mentette a mosolyt, védte az örö-
möt, harcolt az igazságért. Ha tehetné, most azt mondaná: „Amit gon-
doltam, tettem és megvalósítottam, az nem érdem volt, hanem belső
ösztönzés, melynek nem tudtam és nem akartam ellenállni. Nem csi-
náltam egyebet, csak tettem a dolgomat.”

Mi, óvónők úgy érezzük, hogy: Forrás volt Ő, amely örökké
túlcsordult. Tudta, hogy a világ azoknak a kezében van, akiknek van
bátorságuk álmodni, és akik vállalják a kockázatot, hogy álmaik szerint
éljenek.

Köszönjük, hogy veled álmodhattunk!
Drága Terikénk, nyugodj békében!

Minden óvónő nevében:
Pálinkás Márta óvónő
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Békességóhajtás
Téged vár a népek / lelki sötétsége, Isten:

Nincs, ki nékünk harcainkban / segítene itt lenn
Ha szentséges arcod ragyog / vándorutunk végén:

Megnyugosznak egymás mellett / A nemzetek békén.  
(Egyházi ének)

Karácsonyi békességóhajtás… vágy a gyermeki hitre, a lélek nyugal-
mára, a meghitt családi légkörre.

Advent van. Az üzletek, a média, a reklámok már jóval korábban sugall-
ják a vásárlás, az ajándékozás örömét – vagy inkább a pénzköltés kény-
szerét. Minden a karácsonyi ajándékozásról szól. Mire pedig megérkezik
az ünnep, már erőtlenül zeng az ének: Csendes éj, szent nyugalom…
Évtizedeken át hányszor óhajtottuk a karácsony szabad ünneplését,
kinek-kinek hite szerint. Volt helyette Fenyőünnep, Télapó, meg minden-
féle más pótcselekvés. Az adventi elcsendesülés, a lelki elmélyülés
helyett meg különféle zenés alkalmak. Mert a „kisfarsang” – a Mihály
naptól adventig tartó időszak és a vízkereszt utáni farsang rövidnek bizo-
nyult. Ezért ha lehet, még ma is a legtöbb mulatságot a karácsony előtti
időszakra „kell” sűríteni. Mert különben a farsangi időszakban sűrűn len-
nének a bálok, megoszlana a közönség, nem jutna annyi bevétel egy-egy
rendezvényből. Az pedig fontos! – fontosabb a nevelésnél, a békességnél,
a karácsonyváró csendnél. Miközben mindannyiszor elhangzik, hogy
meg kell védeni gyermekeinket az anyagias világ ártalmaitól.

Harmatozzatok égi magasok… Harmatozzatok csendet, békességet,
lelki felkészülést. Mert a karácsonynak a család bensőséges együttléte ad
értelmet. Erre azonban fel kell készülni. Nem – vagy nem csak – sütéssel,
főzéssel, bevásárlással, mert nem attól lesz szebb az ünnep. A minden
évben megismétlődő karácsonyi hajsza, a karácsony szent ünnepére is
áttolódó tengernyi teendő, az ezekből adódó neurotikus családi légkör
mondatja ki aztán sokakkal: utálom a karácsonyt, utálom az ünnepeket.
Miért? Mert nincs ünnep? Mert nem tudjuk ünnepi ruhába öltöztetni lel-
künket? Mert az ünnep társadalmi megmérettetés: ki tud nagyobb, min-
dent túllicitáló ajándékot, lakomát, fényt, villogást stb. felmutatni? Mert
gyermekeinket nem az örömszerzés boldogságára, hanem az anyagi
vágyak beteljesítésére tanítjuk? (Miközben szép szavakkal éppen az
ellenkezőjét mondjuk!) Mert a karácsony ünnepére tartogatjuk, erre az
egy napra, a családi szeretetet?  Mert a karácsonyfa fénye már jó előre
világít az ablakból és a karácsonyi ünnepekre már csak porfogó?  Mert az
ajándékozás öröme feszültségbe, „nem ilyet, nem ezt vártam” durcásság-
ba, majd az ebből adódó békétlenségre vált?
Tanítványaik iránt érzékeny lelkű pedagógusok a megmondhatói, meny-

nyire csínján kell bánni karácsony után a kérdezésekkel és a karácsony-
ról szóló beszámolók meghallgatásával. Lehet, hogy a gazdag ajándékkal
harsogva dicsekvő gyermek, vagy éppen a nagykamasz hiába várta a
karácsonyi asztalhoz az édesapát: ő már más gyermekkel, más nővel ült
a vacsorához. – Mennyit ért gyermekének a gazdag ajándék?! Vagy tény-
leg el lehet ringatni egy gyermeket a gazdag ajándékkal, mintegy póto-
landó az egész évben hiányzó törődést? Ideig-óráig talán igen. Később
„nem tudjuk” mitől lesz követelőző, mitől lesz önző és anyagias… 

Az osztályban folyik a dicsekvés, és a hallgatás – szomorú, vagy éppen
kerekre nyíló szemmel hallgatnak azok, akiknek nincs dicsekedni való-
juk. Ők is kaptak ajándékot, de nem a nagymenő slágertermékek közül.
Szerényen, de békességben, szeretetben töltötték a karácsonyt. Sokan
közülük a beteg édesapát vagy édesanyát várták haza, akit csak erre az
egy-két napra engedtek ki a kórházból, várták a hiányzó családtagot, aki-
nek (ó modernkori rabszolgaság!) ezen a napon is a gyártósor mellett kel-
lett állnia, vagy – hogy minden családban nyugodt legyen az ünnep –
szolgálatot teljesítettek kórházban, vasúton, biztonságunk érdekében.

Ahány család, annyiféle ünnepvárás, annyiféle ünnep. Amikor az isko-
lákban is elhalkul a karácsonyi (sok helyen még mindig nem ennek neve-
zik!) műsorok énekhangja, kiürülnek a színpadok, a pedagógus is gondol-
hat – végre – a saját karácsonyára. Jó lenne, ha ilyenkor minden kolléga
és főleg minden kolléganő maga is megélné mindazt, amit tanítványainak
sugall: a karácsony békéje nem a külsőségeken múlik… Nem azon, hány-
féle sütemény, ételköltemény kerül az asztalra.

A karácsony a lélek csendje, a család bensőséges, közös öröme. Ezt a
bensőséges örömöt kívánom minden pedagógusnak szerető családi kör-
ben, a magányosoknak pedig közösséget, amelyben feloldódhatnak –,
legalább karácsony szent ünnepén.

Szanyi Mária 
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Kaotikus állapotok uralkodnak a tankönyvkiadásban

Az SZMPSZ mellett működő
Iskolavezetők Országos Társulása 2008.
december 9-én Komáromban, az Eötvös
Utcai MTNY Alapiskola dísztermében tar-
totta a nyugat-szlovákiai magyar alap- és
középiskolák igazgatóinak tanácskozását.
A helyi alapiskola igazgatónője, Csintalan
Zsuzsa nyitotta meg a tanácskozást és
köszöntötte a  vendégeket.

Andruskó Imre, parlamenti képviselő, a
Selye János Gimnázium igazgatója a kor-
mány oktatáspolitikájáról számolt be.
Elsősorban a veszélyforrásokra hívta fel a
hallgatóság figyelmét: az elkövetkezendő
években 520 ezerrel kevesebb tanuló lesz
a közoktatásban, ami a kisiskolák bezárá-
sát vonja maga után. Továbbá az iskolave-
zetői képzés, valamint a minősítő vizsgák
(1. és 2. kvalifikációs vizsgák) fontosságát
emelte ki. Ezeket a vizsgákat a minisztéri-
um atesztációként fogja elismerni, s ez a
pedagógusbérekre is hatással lesz. A kisis-
kolák megszüntetése után az iskolabusz-
programnak kellene életbe lépnie, mely
költségei számításai szerint 5 milliárd Sk-t
(165 969 590 €) tennének ki. Azt is hiá-
nyolja Andruskó, hogy a pedagógustársa-
dalomban nincs forradalmi hangulat, ami
sok esetben más megoldásokra kényszerí-
tené az oktatásügyi minisztériumot.

Pék László, az SZMPSZ elnöke a tar-
talmi átalakítás lehetőségeit vázolta fel
előadásában. A továbbképzési piac meg-
erősödésével szükség van az állami peda-
gógiai intézményekkel való együttműkö-
désre. Szakmai téren pozitívumként köny-
velhető el, hogy több módszertani intéz-
mény hajlandóságot mutat a
Pedagógusszövetséggel együttműködni.
Kiemelte a különböző pályázati lehetősé-
geket, a Szülőföld Alap támogatását, fel-
hívta a figyelmet a tehetséggondozó prog-
ramokra irányuló pályázati lehetőségekre.
(Ezekről bővebben az SZMPSZ honlapján
olvashatók információk.) Sikeresnek
mondható a szlovák szakosok szakmai
csoportjának tevékenysége, a digitális tan-
anyagfejlesztő programok is hatékonyak.
Csalódottságát fejezte ki azonban az isko-
laigazgatók passzivitása miatt a
Honismeret tankönyvek minisztériumba
való visszaküldése ügyében. (Több iskola-
igazgató megijedt, és a Központi
Koordinációs Tanács ajánlására  sem
küldték vissza a szakmailag kifogásolható
tankönyveket.) Kérte az iskolavezetőket,
hogy adjanak javaslatokat és ötleteket a
pályázati témakörök megfogalmazásában
és meghatározásában.

Fibi Sándor, az Iskolavezetők
Országos Társulásának elnöke, a duna-

szerdahelyi Vámbéry MTNY Alapiskola
igazgatója az elszalasztott lehetőségekről
ejtett szót. Sajnálkozását fejezte ki amiatt,
hogy az MKP 8 évnyi kormányzása idején
sok minden  nem oldódott meg az oktatás-
ügyben. Elmondta, hogy nehéz az együtt-
működés a nemzetiségi oktatásügy háttér-
intézményeivel. Nehezményezte, hogy az
Állami Pedagógiai Intézet igazgatója nem
engedte el magyar szaktanácsadóit a
komáromi tanácskozásra. Kérte az igazga-
tókat, hogy sokkal erélyesebben és határo-
zattabban álljanak ki véleményük és iga-
zuk  mellett. A minőségi munka védheti
meg az iskolaigazgatót a támadások elől.

Hrbácsek Magda és Eva Polgáryová
az Állami Pedagógiai Intézet képviseleté-
ben a NÚCEM (Národný ústav certifiko-
vaných meraní vzdelávania) tevékenysé-
géről számoltak be. Előadásukban ismer-
tették a kilencedikes tanulók országos
tudásszintmérésének időpontjait és kritéri-
umait. Azt is megtudhatták a jelenlévők,
hogy a 20 feladat megoldására 45 perc áll
rendelkezésre a szlovák nyelv és szlovák
irodalom tantárgyból. Ennek a tantárgy-
nak az országos felmérésére vonatkozóan
az eva.polgaryova@statpedu.sk e-mail
címen érdeklődhetnek a pedagógusok.

Nagy érdeklődés kísérte végig Urbán
Zsolt előadását, aki a tankönyvkiadással
kapcsolatos áldatlan helyzetről számolt
be. Sok tantárgyból kiadás előtt állnak a
tankönyvek. Sajnos még azt sem lehet
tudni, hogy a jóváhagyott tankönyvek
mikor kerülnek nyomtatásra, mivel a kia-
dóknak is pályázniuk kell a tankönyvkia-
dás elnyeréséért. A kaotikus helyzetben
annyi bizonyos, hogy kevesebb lesz a
munkafüzet az egyes tantárgyakból. Pék
László felszólalásában kérte, hogy az
iskolák jelezzék a Pedagógusszövetség
felé, mely tankönyvekből van hiány?
Urbán Zsolt a felmerülő kérdésekre nem
tudott megnyugtató választ adni, mivel az
Állami Pedagógiai Intézet és a minisztéri-
um között sincs meg a zavartalan együtt-
működési szándék.

Pereszlényi Mária a pozsonyi mód-
szertani központ képviseletében megkö-
szönte a rendezvényre való meghívást. A
nyitás és együttműködés szellemében
ismertette az intézmény kínálatát. Tudatta
a kollégákkal, hogy a módszertani köz-
pontban díjmentesen és magyar nyelven is
minősítő vizsgát tehetnek a pedagógusok.

A délutáni programban elsőként Szigeti
László parlamenti képviselő beszámolóját
hallgatták meg az iskolaigazgatók. Az
aktuális oktatáspolitikai kérdések mellett a
pályázati lehetőségekre hívta fel a figyel-
met: az iskolák tartalmi és anyagi felújítá-

sára 2,1 milliárd Sk (69 721 115 €) áll
rendelkezésre. Szigeti aggodalmát fejezte
ki az iskolatanácsok megváltoztatására tett
törvényjavaslattal kapcsolatban.
Köszönetét fejezte ki azoknak az iskola-
igazgatóknak, akik a Központi
Koordinációs Tanács ajánlására vissza-
küldték a minisztériumba a hibrid nyelven
megírt Honismeret tankönyveket.

Dohányos Katalinnak az Országos
Curriculum Tanács sokrétű tevékenységé-
ről kellett volna beszámolnia. Az előadó
elmondta, hogy a Tanács tagjai a meghí-
vókat az ülést megelező napon kapták
kézhez, ezért érdemben nem sok minden-
ről tudtak tanácskozni. Ő is az együttmű-
ködést, az információs csatornák kiépíté-
sét hangsúlyozta ki beszámolójában.

Szanyi Mária néprajzkutató a helyi
ismeretek tantervbe való beiktatásáról tar-
tott egy összefoglaló előadást. Az egyes
témakörök modulokra való osztását emel-
te ki, valamint a helyi értékek tanítására
hívta fel a figyelmet.

Szuperák Mária a keleti régió igazga-
tóinak kiállását méltatta a tankönyvvissza-
küldéssel kapcsolatban. A képzések kíná-
latát ismertette rövid beszámolójában.

Fodor Attila, a Comenius Pedagógiai
Intézet igazgatója bejelentette, hogy az
Intézet működése bizonytalanná válik a
jövőben, mivel október 1-jétől a Selye
Egyetem felmondta az együttműködési
szerződést. Szerinte “nincs meg a közaka-
rat, mindenki a maga szemétdombján
kapirgál”. Elmondta, 56-an végeztek az
Intézet által szervezett iskolavezetők kép-
zésén, ismertette az akkreditált (DIFER,
CED) képzések kínálatát. A pedagógiai
programok kidolgozásában és értékelésé-
ben a jövőben is részt vállalnak. Szerinte
többet kellene hangoztatni a kétpólusú tar-
talmi szabályozást, az egyéni képességfej-
lesztést. Egy skandináv modellen igazolta,
hogy egy finn pedagógusjelöltnek 4 szigo-
rú kritériumnak kell megfelelnie, hogy
pedagógus lehessen.
Az Országos Iskolavezetők Társulásának

komáromi tanácskozása tartalmas vitával
zárult, melyben szó esett a tankönyvkia-
dásról, a minősítő vizsgák “minőségéről”,
a pályázati lehetőségekről és az aktuális
oktatáspolitikai kérdések is terítékre
kerültek.

A Társulás nevében Fibi Sándor elnök,
a rendezvény házigazdájaként Csintalan
Zsuzsa igazgató mondott zárszót és kívánt
kellemes ünnepeket.

Hajtman Béla



Az SZMPSZ Érsekújvári
Területi Választmányának el-
nöke, Liszka Éva a következő
gondolatokkal indította az ér-
sekújvári Czuczor Gergely
Alapiskolában megrendezésre
került regionális szakmai napo-
kat: „A XXI. század iskolája az
élethosszig tartó tanulást, a
munkára való felkészítést, a
praktikus tudás átadását tűzte
ki célul. Nagy kihívás ez mind
az iskola, mind a pedagógus
számára. Napjaink társadalma
a pedagógustól módszertani
megújulást és szemléletbeli
változást vár el. A tanárok
munkájuk során különféle ne-
velési problémákkal szembe-
sülnek. Ezeket a problémákat
felszínre kell hoznunk, közösen
el kell róluk gondolkodnunk és
tapasztalatcserével, véleménye-
zéssel el kell indulnunk a meg-
oldás útján.“ 

Novák Mónika iskolaigazga-
tó elsőként Nanszákné Cser-
falvi Ilonát, a debreceni Refor-
mátus Egyetem tanárát, igazga-
tóját köszöntötte, aki előadását
azzal kezdte, milyen európai
tendenciák érvényesülnek az
oktatás területén. Ezután felso-
rolt néhány konkrét problémát,
amelyek gátat vetnek  az okta-
tás színvonalának.

A globális oktatás új kihívást
jelent a pedagógus számára.
Meg kell változtatnunk a szá-
monkérés módszerét. Az
legyen a fontos, hogyan tudjuk
alkalmazni az ismereteket. A
cselekedve tanításra kell válta-
nunk: együttműködni a tanu-
lókkal pl. az interaktív táblák
használatánál, ahol a tanuló
aktivitását helyezzük előtérbe.
A tanulók részére alternatívát
kell javasolnunk, nem kötelez-
ni egyformán mindenkit min-
denre. Tehát fontos, hogy mit
tanítsunk, de még fontosabb,
hogyan.  A tanulók problémaér-
zékét is kell fejlesztenünk.
Ennek gyakorlását be is mutat-
ta az előadó a hallgatóságnak
egy problémamegoldó feladat-
tal:

A gyerekeknek kevés a
tapasztalatuk, pedig a tapaszta-
latokra kell építenünk. A gye-
rek nem tud beszélni. Miért? A
szülő keveset beszél vele.
Hiányzik a fehér terített asztal,
ahol mindenki beszélhetne,
ahol mindenkit meghallgatná-
nak. Ha véleményt mondunk,

nem a negatívumot kell mon-
dani, hanem a pozitívumot. Az
iskolában is a gyereknél azt
kell erősíteni, amiben pozitív!
További probléma: sajnos, a
szülő nem ismeri a gyerekét és
küldi mindenféle szakkörre és
pótórára, anélkül, hogy meg-
győződne róla, mi érdekli a
csemetéjét. Tovább nem részle-
tezem az előadást, már csak két
gondolatot emelek ki belőle: A
tanórákon legyen jelen a gye-
rek felé irányuló szeretet és a
sikerélmény, a siker, az S-vita-
min!!! A tanárt jellemezze a
fittség, legyen vevő az újdonsá-
gokra!

Stredl Terézia pszichológus
többször is ellátogatott a múlt-
ban iskolánkba. A mai tanuló
sajátosságai témakörben
kihangsúlyozta, hogy napjaink-
ban az oktatás területén min-
denki elégedetlen: a tanuló, a
szülő, a gyerek. Nem tudjuk
nevén nevezni a problémát. Ma
már elfogadhatatlan az a meg-
állapítás, miszerint a tegnap
iskolájában a ma tanítója készí-
ti fel a holnap gyerekét. Ki
nevelje a gyereket? A szülő
gondoskodik róla, az iskola
oktatja, de ki nevelje?

Nevelőnek ott a napközi.
További gond a csoportlét-
szám. A hetes létszám lenne az
optimális ahhoz, hogy minden-
ki mindenkire tudjon figyelni.
Otthon kevesebben vannak, az
iskolában meg kb.huszon-
egyen, ezért három alcsoportot
kell kialakítani három képvise-
lővel. Az egyke gyerek diagnó-
zis – egocentrikus, hisz amíg
nem kezdett közösségbe járni,
mindig ő volt a középpontban.
Az iskolában  nem tudja feldol-
gozni a változást. A nem egysé-

ges értékrend is viselkedési
zavarokat okoz. A gyerekek
bizonytalanságban nőnek fel,
mert mást hallanak otthon,
mást az iskolában, mást a have-
roktól, mást a TV-ből. Sajnos a
legtöbb gyerek figyelme és
emlékezete hígabb, viszont a
kreativitásuk nagyobb. Nekünk,
pedagógusoknak ezt figyelem-
be kell vennünk.

A harmadik előadó, Mayer
Zoltán  Győrből A pedagógu-
sok veszélyeztetettsége című
előadásában vázolta,  milyen
rossz hatással vannak  a gyere-
kekre a negatív családtípusok:
1. A zsarnok apa olvas, nézi a
tévét, a „báb“ anya mindent
egyedül csinál, kiszolgálja az
egész családot. 2. Az egyenlős-
di családban  mindketten nevel-
nek, de a nevelési koncepciót
nem beszélik meg, a gyerek
nem tudja, mi az igazság. 3. A
cipekedő családmodellben – az
anya betegre dolgozza magát.
Sajnos ezekből a családokból
csak az anyukák járnak szülői
értekezletekre. 4. A veszeke-
dőknél azok tépik egymást,
akiktől a gyerek sorsa függ. 5.
Elvált szülők azzal ronthatják a
helyzetet, ha a gyerek előtt a
válás után is negatívumokat
szórnak egymásra. Egy ameri-
kai véleménykutatásból kide-
rült: a gyerek egész életében
nem bocsájtja meg, hogy  szü-
lei elváltak. 6. A nagymama
segíthet, de ne irányítson a csa-
ládban! 7. A „bálvány“- család-
ban a szülők becsapják a gyere-
ket, amikor ok nélkül azt han-
goztatják, hogy az ő gyerekük a
legjobb, a legszebb. A  gyer-
mek szeretetét játékokkal akar-
ják megváltani. 8. A bibliai csa-
ládmodellben a szülők más-

más feladatot kaptak: a férfi
kapta a nevelés, a vezetés fel-
adatát, a nők a családvállalók, a
gondoskodók. Ezzel ellentét-
ben mi a helyzet ma a családok
többségében? A nők nem sze-
retnek szülni, a férfiak nem
szeretnek dolgozni. Kevés az
olyan család, ahol a gyerek
követhetné az apa példáját,
ahol az apa a példakép. 

A gyermekek problémáit
súlyosbítják a következő ténye-
zők: 
•a jó és rossz relativizálódása
(Harry Potter – a nagy gonoszt
a kisebb gonosz győzte le. A
gyerek nem tudja, ki a jó és ki a
rossz. A régi mesékben a banya
egyértelműen gonosz volt, a
királyfi hős), 
•a tekintély elutasítása, 
•generációk közti különbségek,
•énképzavar,
•kommunikációs zavar,
•nemek közti különbségek
elmosódása,
•a külső aránytalan fontossága
(legyen trendi a frizurája és
kigyúrt a teste),
•nincs valláserkölcs,
•az etikai normák eltűnnek (a
felnőttek 80-90%-a infantilis....
csak akkor végzik rendesen a
munkájukat, ha a főnök látja
őket )

Az előadás végén hallhattunk
a pedagógus veszélyeztetettsé-
géről, a problémák torz megol-
dásainak módjairól, a serdülő-
kori depresszióról, a büntetés-
ről és fegyelmezésről. A prob-
lémás gyerekhez oda kell
menni, meg kell őt nyugtatni. A
gyereknek a legfontosabb: „Tar-
tozom  valahová!“

Liszka Éva köszönetet mon-
dott az előadónak, majd elége-
dettségét fejezte ki a résztve-
vőknek, amiért nagy számban
képviseltették magukat a fűri,
szőgyéni, muzslai, nagykéri,
udvardi alapiskolák az érsekúj-
vári alapiskolához hasonlóan,
sőt Pozbáról, Gellérről és
Nemesócsáról is jöttek érdek-
lődők. Minden bizonnyal a XV.
alkalommal megvalósult  szak-
mai napokon szerzett ismerete-
ket mindenki hasznosan tudja
alkalmazni oktató-nevelő mun-
kájában. 

Seifert Julianna
Czuczor Gergely Alapiskola,
Érsekújvár
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Hatodik alkalommal talál-
koztak december 5-én,
Ipolyságon a Lévai és a
Nagykürtösi járás pedagógu-
sai és iskolavezetői, hogy
számba vegyék a legégetőbb
problémákat, és megpróbálja-
nak választ találni a legfonto-
sabb kérdésekre. 

Lendvay Tibor, az ipolysági
Pongrácz Lajos Alapiskola
tanára, a rendezvény egyik fő
szervezője, a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövet-
ségének (SZMPSZ) a térség-
ben az elmúlt 18 év alatt
kifejtett munkájáról beszélt.
Fodor Attila, a komáromi
Comenius Pedagógiai Intézet
igazgatója pedig azt fejteget-
te, hogy a jelenleg folyamat-
ban lévő tartalmi reform
azonnali megreformálásra
szorulna, hiszen semmilyen
szakmai egyeztetés nem áll
mögötte. Alapkérdések nem
fogalmazódtak meg a reform
kapcsán, például miért kell a
reform, kié az iskola, mire
való az iskolai oktatás, neve-
lés?

Lendvay és Fodor is hang-
súlyozta a civil munka fontos-
ságát, hiszen az elmúlt két
évtized eredményei mögött

döbbenetes mennyiségű ön-
kéntes társadalmi munka van,
hiszen állami források, adó-
pénzek nélkül önerőből tör-
tént minden. 

A honti pedagógusok sem
számíthatnak senkire, csak
magukra, nem fogja senki
megoldani az ő problémáikat,
nem érkezik felülről megvál-
tás, csak a regionális összefo-
gás jelenthet megoldást. 

A Honti Pedagógusok
Találkozóján idén hatvanan
vettek részt, közülük hat elő-
adó. A legnagyobb érdeklődés
az óvodapedagógusok részé-
ről volt, az ő szekcióülésükre

húszan érkeztek, a legkeve-
sebben az iskolavezetők vol-
tak, összesen három igazgató
volt kíváncsi a rendezvényre.
Lendvay Tibor szerint ez
nagyon sajnálatos, mert ha
nem fontos egy ilyen szakmai
rendezvény egy intézmény
vezetőjének, akkor nem vár-
ható el a pedagógusoktól sem
a lelkesedés. 

A szekcióülések is a legak-
tuálisabb témákkal foglalkoz-
tak. Takács Erika, a szenci
Szenczi Molnár Albert
Alapiskola igazgatóhelyettese
az egyes teljesítmények ellen-
őrzéséről, értékelési módjai-
ról és a minőségbiztosítási
rendszerek bevezetésének
lehetőségeiről adott elő. A
további szekcióüléseket a
komáromi Selye Egyetem
előadói tartották. Szabó Edit
az óvodapedagógusokat pró-
bálta meg eligazítani az Isced
0 – állami programban, mely-
nek értelmezése időnként
komoly problémát is okozhat;
azt taglalta, hogy az egyes
kifejezések, meghatározások
mit takarnak, mit jelentenek,
miképpen néznek ki az egyes
pontok a gyakorlatban.

Németh Margit és Strédl
Terézia is hasonló kérdéskört
(Milyenek is a mai gyerekek?
Miért tűnnek agresszívebbek-
nek, kezelhetetlenebbeknek,
figyelmetlenebbeknek? oko-

sak, de vajon jobbak-e?) járt
körül, az alsó és a felső tago-
zatos tanítókat bevonva.
Mindketten a szemléletváltás
fontosságát hangsúlyozták.
Tudatosítani kell, hogy az
egyes generációk között nagy
különbségek vannak, és en-
nek megfelelően kell egyénre
szabni a nevelést. Pszicho-
lógiai, pedagógiai, sőt fizioló-
giai szempontokból is ele-
mezték a helyzetet. 

Lendvay Tibor elmondta,
Ipolyság környékén az okta-
tásügyi régió nem követi a
közigazgatási határokat, hi-
szen a lévai mellett a Nagy-
kürtösi járás magyar óvodái

és iskolái is ebbe a térségbe
tartoznak – nyugatról keletre
Deméndtől Csábig, északtól
délre Egegtől Ipolypásztóig
húzódnak a határok. Furcsa
senkiföldje ez a terület, nin-
csen igazán szakmai központ-
ja, ezért saját erőből kell
időnként olyan fórumokat,
találkozókat szervezni, me-
lyek módot adnak az eszme-
cserére, a továbbképzésre. Ha
nem látjuk egymás problémá-
it, ha nem beszélünk róluk,
akkor észre se vesszük a gon-
dokat és minden ködbe vész,
– hangsúlyozta Lendvay, és
hozzátette – tudnunk kell egy-
másról, szükség van a régiós
együttműködésre.  

Forgács Miklós

Az óvodapedagógusok igénylik talán a leginkább a szakmai
segítséget, az ő szekciójuk volt a legnépesebb

(Zoller Viktória felvétele)
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A honti pedagógusok is csak magukra 
számíthatnak

Ipolyságon hatodik alkalommal találkoztak a térség
pedagógusai

Fodor Attila
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2008. november 20-án a késő délutá-
ni órákban szokatlanul sűrűbb volt a for-
galom a nemesócsai Móra Ferenc
Alapiskola előtt. Gyerekek, szülők,
pedagógusok igyekeztek az iskola felé
vezető úton, az épület előtt megteltek a
parkolóhelyek. Senki sem akart elkésni a
pályaválasztás témájában tartandó szülői
értekezletről.

Iskolánkban hagyomány, hogy az őszi
hónapokban meghívjuk a környező isko-
lák vezetőit, tájékoztassák tanulóinkat a
továbbtanulási lehetőségekről. Örülünk,
hogy régiónk középiskoláinak többsége
él is ezzel a lehetőséggel. Gimnáziumok,
szakközépiskolák, szakmunkásképzők
képviselői mutatták be oktatási intézmé-
nyüket. Hetedikes, nyolcadikos, kilence-
dikes diákok, szülők, osztályfőnökök
vetették vigyázó szemüket az előadókra.               

A középiskolák tanárai néhány mon-
datban bemutatták iskoláikat, beszéltek a
fontosabb tantárgyakról, ismertették a
nyelvtanulási lehetőségeket, megtudhat-
tuk, milyen szabadidős programokat tud-
nak biztosítani, merre járnak osztályki-
rándulásokra, milyen lehetőség van a
kollégiumi elhelyezésre stb. A szakmun-
kásképzők képviselőitől nemcsak azt

tudhattuk meg, hogy milyen szakmák-
ban indul képzés a 2009/2010-es tanév-
ben, hanem azt is, milyen szakmunká-
sokra van (lesz) szükség a munkapiacon.
A tanulóink számára a legfontosabb
információk a felvételi követelményei-
vel kapcsolatosak voltak. Minket, osz-
tályfőnököket nem ért meglepetés.
Köztudott, hogy a diáklétszám folyama-
tosan csökken, az iskolák száma pedig
nő. A középiskolák versenyeznek a gye-
rekekért. Sokkal könnyebb bejutni egy
négyéves érettségivel végződő középis-
kolába, mint tizenöt-húsz évvel ezelőtt.
Tiszta hármasokkal, sőt egy-két elégsé-
ges osztályzattal is lehet felvételt nyerni
középiskolába. Mindez az oktatás szín-
vonalának csökkenéséhez vezet. Olyan
tanulók jutnak érettségihez, akiknek a
szakmunkásképzőben lenne a helyük, és
esetleg jó szakemberekké válhatnának.
A megszerzett érettségivel persze nem
tudnak elhelyezkedni, közben a munkae-
rőpiac szakmunkáshiánnyal küzd. A fel-
vételi követelményeket hallgatva nagy
változás nem várható.    

A felvételi vizsga gyakorlatilag meg-
szűnt. Az itt megjelent iskolák közül
csupán a komáromi Mariánum egyházi

gimnázium kéri. Az iskolák többsége a
nyolcadikos év végi, a kilencedikes fél-
évi bizonyítvány és a Felmérés 9/2009
(korábban Monitor 9, melynek tisztásága
komoly kívánnivalót hagy maga után)
eredményei alapján veszi fel a jelentke-
zőket, az esetek 99%-ában mindenkit.
Néhány esetben még a kettes magavise-
let sem akadály. Így aztán elég nehéz a
minél jobb tanulmányi eredményre ösz-
tönözni a diákokat. 

Az alapvető információk elhangzása
után a középiskolák képviselői egyénen-
ként fogadták a tanulók, szülők kérdése-
it, újabb információkkal látták el őket,
tájékoztatást adtak az iskolájuk befejezé-
se utáni elhelyezkedési lehetőségekről
is.   

Remélem, a szülői értekezlet megszer-
vezésével sikerült megkönnyítenünk
diákjaink pályaválasztását, amely a fen-
tiek ellenére továbbra  is oly nehéz.

Angyal Péter

Móra Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola magyar-történelem szakos
tanára
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Oly nehéz a választás

Őszi szakmai nap 
Nagykaposon és Királyhelmecen

A Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetsége Tőkete-
rebesi Területi Választmánya
a Pázmány Péter Alapítvány
támogatásával, őszi szakmai
napot szervezett a régió okta-
tási intézményei számára. A

program a nagykaposi Város-
házán kezdődött az óvodape-
dagógusok részére, akik a
helyi, óvodai program készí-
tésének gyakorlatával foglal-
koztak. Az előadást Marossy
Erika, a sátoraljaújhelyi Hét-

színvirág Óvoda igazgatója
tartotta. A szünetben a részt-
vevők megtekinthették a
helyi Erdélyi János Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola
alsó tagozatos és napközis
tanulóinak munkáit, melynek
témája ,,A mesék világa a kre-
ativitás kibontakoztatásában“
volt.

A szakmai nap délután
Királyhelmecen folytatódott,
ahol dr. Velkey Láazló pro-
fesszor, a miskolci Fényi
Gyula Jezsuita gimnázium
igazgatóhelyettese, az iskolai
tehetséggondozásról és a te-
hetségpontokról beszélt.

Előadásában felvázolta a
tehetségpont négy általános
feladatkörét: 
a) tehetségazonosítás, 
b) tehetséggondozás, 
c) tehetség-tanácsadás, 
d) tehetségpontok hálózatába

való bekapcsolódás. 
Kitért a tehetségpontok faj-

táira, valamint azok akkredi-
tációs (szakmai minimum)
követelményeire. Végezetül
ajánlásokat tett a tehetségpon-
tok jó működéséhez: Fontos a
rugalmasság, elengedhetetlen
a hálózatos szerveződés, kie-
melt szerepe kell hogy legyen
az oktatási intézményekkel
való kapcsolat, a folyamatos
továbbképzések, a működés-
hez szükséges anyagi feltéte-
lek megteremtése, a sikerhez
a személyes feltételeket is
meg kell teremteni, tehetség-
gondozó tevékenységüket ön-
kontrolos hatásvizsgálattal is
szabályozzák, ellenőrizzék. 
A  szakmai tanácskozás sike-

res volt, amit folytatni szeret-
nének majd  más alkalommal
is.

Böszörményi Edit 

A  szakmai tanácskozás sikeres volt
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Kincskeresők IV 
A hely szelleme, a

múlt ezer titka ott bújik minden
kis faluban, a régi kastély rom-
jai között, a helyi emberek lel-
kében. Genius loci azonban
csak annak tárja föl kincseit,
aki szívében őrzi a helyet, és
bátran kérdez. Úgy tűnik,
kíváncsi kincskeresőből egye-
lőre nincs hiány, sőt egyre töb-
ben indulnak útnak fölkutatni
azokat a helyi hagyományokat,
regionális értékeket, amelyek
átmentésére már csak addig
van lehetőség, amíg él a gene-
rációk közötti folytonosság.
Ennek az értékmentő munká-
nak szlovákiai magyar viszony-
latban lassan szinonímájává
válik a Kincskeresők elnevezé-
sű diákpályázat, amely az
elmúlt évek sikereit figyelem-
mel kísérve lassan mozgalom-
má növi ki magát.

Immár negyedik alka-
lommal tartotta a Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövet-
sége Galánta–Vágsellye Regi-
onális Pedagóigiai Központja
december 4-5. között a Kincs-
keresők IV elnevezésű regioná-
lis értékeket kutató diákok
országos konferenciáját a lévai
MTNy Egyházi Gimnázium-
ban. Az előző évek gyakorlatát
követve a versenybe benevező
diákok egy-egy régió kulturális,
művelődéstörténeti emlékeit
kutatták, s az összegyűjtött
anyagot Power Point bemutató-
val szemléltették, esetenként
tárgyi emlékek bemutatásával
illusztrálták. A pályázatba
bekapcsolódó diákok és tanárok
létszáma, valamint a pályamun-
kák száma a Kincskeresők sike-
rét igazolva ismét minden vára-
kozást felülmúlt. Az országos
konferencián idén 46 diákelőa-
dás hangzott el, Komá-romtól
egészen Pelsőcig képviselték
magukat az alap- és középisko-
lák diákjai és pedagógusai. A
lévai  egyházi gimnázium mind
a pontos szervezés, mind a jó
hangulat megteremtése szem-
pontjából tökéletes konferencia-
helyszínnek bizonyult. A kelle-
mes környezetben minden
résztvevő számára biztosítva
volt a felkészüléshez szükséges
nyugodt légkör. Hajtman Béla,
a gimnázium igazgatója örömét
fejezte ki, hogy az intézmény
adhat otthont e nagyszabású
rendezvénynek.

Az idei konferencia is
a helytörténeti ismeretek, helyi
hagyományok kincsestára volt
a résztvevők és a hallgatóság
számára, rengeteg újdonsággal,
érdekességgel szolgált. A leg-
szembetűnőbb változás az
előző évekhez képest talán
mégis az előadások színvona-
lának növekedésében tapasz-
talható, ami egyrészt az alapo-
sabb és pontosabb kutatómun-
kának, illetve a számítógépes
bemutatók esztétikai és minő-
ségi javulásának köszönhető,

másrészt annak, hogy a
Kincskeresőkbe évről évre
bekapcsolódó csapatok egyre
tudatosabban készülnek a meg-
mérettetésre, komoly hangsúlyt
fektetve az előadói készségek-
re is. 

Az alapos gyűjtőmun-
ka eredményeként rendkívül
értékes pályamunkákkal talál-
kozhattunk, a szlovákiai ma-
gyarság tájaihoz, települései-
hez és közösségeihez kapcso-
lódó projektek túlnyomó része
néprajzi vonatkozású volt, de
idén sem hiányoztak a helytör-
téneti előadások, illetve az
adott településhez köthető jeles
személyiségek életútjának be-
mutatásai sem. A Nyugat-
Szlovákiához kötődő komáro-
mi pingáló asztalosok, a nagy-
födémesi méhészkedés, a búcsi
lakodalmas bemutatása mellett
ismét nagy sikert arattak a
gömöri témák, mint például a
gömöri fazekasmesterséget, a
gömöri ízeket, illetve Imi
bácsi, a gömöri prímás életét
feldolgozó munkák. Az ezévi

pályázatok palettáján üde szín-
foltot jelentettek a községek
kulturális életével foglalkozó
előadások, amelyek közül
külön figyelmet érdemel a pár-
kányi színjátszás történetét
bemutató pályamunka. A tava-
lyi évekhez hasonlóan a termé-
szeti értékeket érintő témakö-
rök kevésbé kerültek előtérbe,
a résztvevő csapatok közül
mindössze 4 készült a földrajz
és természetrajz területéről
választott témával. Egyre nép-
szerűbbnek számítottak az épí-

tészettel foglalkozó előadások,
mint például a párkányi híd
vagy a tallósi lourdes-i barlang
történetét feldolgozó pálya-
munkák. A hagyományos kate-
góriák mellett idén újdonság-
ként föltűnt a nyelvtörténet
kategória is a felsőszemerédi
rovásemlékeket bemutató pá-
lyamunkával. A rendkívül élve-
zetes előadásokat hallgatva
újra rácsodálkozhattunk, meny-
nyi rejtett érték került elő a lel-
kes kincskeresőknek köszön-
hetően, amelyről addig még az
adott régióban élők sem hallot-
tak. A résztvevő diákok külö-
nös érdeklődést tanúsítottak
egymás előadásai iránt, a mai
korszerű eszközöknek, a hang-
és videófelvételekkel kiegészí-
tett számítógépes előadásnak
köszönhetően még az unalma-
sabbnak számító téma is feléb-
resztette a kincskereső társak
kíváncsiságát.

A szakmai zsűriben
idén is neves szakemberek fog-
laltak helyet: a Kincskeresők
szinte már állandónak számító

zsűritagja, dr. Gaál Ida, a
komáromi Duna Menti Mú-
zeum művészettörténésze, nép-
rajzkutató, Dolník Erzsébet,
valamint Szanyi Mária, nép-
rajzkutató, pedagógus, a Kincs-
keresők főszervezője. A pozití-
vumokat méltató, de ugyanak-
kor a kutatásmódszertani és
egyéb hiányosságokra figyel-
meztető szakmai értékelések
rendkívül tanulságosak voltak
minden előadó számára. A
Kincskeresők IV bizonyítja,
hogy a zsűri következetes és
objektivitásra törekvő értékelé-
se kezdettől fogva hozzájárul
ahhoz, hogy az említett hiá-
nyosságokat kiküszöböljék a
kutató diákok. Mivel a konfe-
rencia csütürtöki napján 30, a
pénteki napon pedig 16 előadás
hangzott el, a feszített tempó
miatt a zsűri minden előadótól
szigorúan és következetesen
kérte a 10 perces időkeret
betartását. Az előadások utáni
rövid vitában bárki hozzászól-
hatott a témához, és kérdéseket
tehetett fel az elhangzottakkal
kapcsolatban.

A kétnapos rendez-
vény záróakkordjaként Szanyi
Mária főszervező kiértékelte a
konferenciát, majd az okleve-
lek és a szerény, jelképes jutal-
mak átadásával fejeződött be a
Kincskeresők negyedik orszá-
gos találkozója. Itt említeném
meg a Kincskeresők állandó
problémafelvetését, az értéke-
lés kérdését: Legyenek-e kie-
melt helyezettek, vagy az utób-
bi két év gyakorlatához híven
maradjon a Kincskeresők a
konferencia keretein belül? Az
értékelőbizottság helyzetét
különösen nehezíti a témák
sokszínűsége, bár az értékelési
sávok segítségével megoldható
lenne a pályamunkák egybeve-
tése. Viszont ha jobban bele-
gondolunk, az érvek talán
mégis amellett szólnak, hogy a
verseny fogalom helyett sokkal
szerencsésebb lenne az idei
konferencia fő irányelvét
követni, miszerint a Kincske-
resők fő célkitűzése a helyi
értékek kutatása, megőrzése,
melyben – ne felejtsük el –
kulcsszerepet játszik az együtt-
működésre nevelés is.  

Az ifjú kincskeresők



A budapesti illetőségű Kutató Diákok
Országos Szövetsége egy több mint tíz éve
működő diákszervezet, amely diákok
vezetésével, az Alapítvány és a Kuratóri-
um felügyeletével látja el egyre szerteága-
zóbb tevékenységeit.

Előadásaival, bemutatóival a diákokhoz
szeretné közelebb hozni a tudományokat,
mentorhálózatával pedig elősegíti azt,
hogy a tanulók témavezetőt találhassanak
maguknak, elmélyülhessenek a kutatás-
ban, ezáltal átélhessék annak élményét. Az
eredményesebbek az évente megrendezen-
dő regionális és országos konferenciákon
mérhetik össze tudásukat, a nyertesek
pedig a magyarországi felsőoktatási intéz-
mények által is elismert értékes továbbta-
nulási pontokkal gazdagodhatnak. A szer-
vezet alapprofilja a tudomány népszerűsí-
tése, és ifjú kutatók kinevelése. 

A konferenciákon kívül azonban számos
rendezvényt szerveznek még ennek érde-
kében. Minden év júliusában Káptalan-
füreden zajlik a kutató diákok neves kon-
ferenciája, ahol a versenyek legtehetsége-
sebb résztvevői vannak jelen. A tábor lehe-
tőséget ad arra, hogy az érdeklődők a
kötetlen beszélgetések során tudósokkal,
üzletemberekkel, a világi és egyházi élet
elismert és kiváló személyeivel ismerked-
jenek meg. Nemzetközi kapcsolatainak
köszönhetően a KutDiák külföldi tanul-
mányutakra, konferenciarészvételekre is
lehetőséget nyújt. További információk a
www.kutdiak.hu honlapon találhatók.

Őszinte örömmel tölt el minket, hogy
minden évben akadnak a magyarországi
határokon kívül is segítő intézmények és
személyek, akik fontosnak tartják a tevé-
kenységünket és magukra vállalják a regi-
onális konferenciák megszervezését. Így
történt ez idén is: a dunaszerdahelyi
Vámbéry Ármin Alapiskola adott otthont a
felvidéki konferenciánknak. A szervezés-
ben számíthatott segítségre más, hasonló
elveket valló szervezetektől, így a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövet-
ségétől és a Szlovák Oktatási Minisztéri-
umtól is.

Az idei alapiskolásoknak és középisko-
lásoknak szóló konferenciára 74 jelentke-
zés érkezett közel 50 előadással –, ez nagy
mértékben meghaladja egy magyarországi
konferencia létszámát. A színvonalas elő-
adások összesen hat szekcióban zajlottak,
melyek során a diákok tíz perces előadás-
ban mutatták be kutatott témáikat és ered-
ményeiket. Az ezt követő körülbelül 5 per-
ces vitában a tanulók értékes javaslatokat
kaptak a zsűritől, hogyan javíthatják
tovább előadásukat a döntőre.

A zsűri tekintetében is nagyot alkottak a
szervezők: szinte teljesen egyetemi okta-
tókból álltak az értékelő bizottságok, leg-
többször pedig nemzetközi szinten ismert
professzorokat is sikerült rekrutálniuk. Az
értékelés objektívan folyt, valóban a

továbbjutásra érdemeseket terjesztették fel
a döntőre, velük még egyszer, 2008. ápri-
lis 3-4-én Pannonhalmán találkozhatunk.
Itt egy nemzetközi szintű tudományos
diákkonferencián – versenyen mérhetik
össze tudásukat a magyar ajkú fiatalok.

Érdekes és alapos kutatásokat és megfi-
gyeléseket leíró előadásokat és szakdolgo-
zatot kaptunk mindenkitől, különös dicsé-
ret illeti azonban a továbbjutókat, ők
pedig:

1. Jakócs Kitti: Az erdei fülesbagoly test-
felépítése és életmódja – Felkészítő tanára:
Veres Andrea  (Biológia-mezőgazdaság
szekció)  
2. Csontos Edina: Üstökösök és meteorok
– Felkészítő tanára: Géhry Szolár Mónika
(Fizika szekció)
3. Mészáros Nóra: A passzív- és a hagyo-
mányos házak – Felkészítő tanára: Paterka
Éva (Környezetvédelem  szekció)
4. Vincze Viktória – Száraz Bernadett:
Gerincferdülés – Felkészítő tanára:
Matkovič Melinda (Orvostudomány  szek-
ció)
5. Halasi Natália – Becse Orsolya:
Vérfürdő vagy rózsavíz —A csejtei várúr-
nő – Felkészítő tanára: Himmler György
(Társadalomtudomány szekció)
6. Banzi Réka – Fekete Emese: A komá-
romi víztorony – Felkészítő tanára: Bathó
Sylvia (Társadalomtudomány szekció)
7. Kocsis Levente Lénárd: Vadászatok és
lakomák Mátyás korában a mai természet-
barát szemével – Felkészítő tanára: Bagita
Judit (Társadalomtudomány szekció)
8. Darázs Eszter – Markuss Gabriella:
Feszty Árpád élete és munkássága –
Felkészítő tanára: Vrábel Sándor
(Társadalomtudomány szekció)
(A további helyezettek névsora megtalál-
ható a Vámbéry-iskola honlapján: 
www-vambery.eu – a szerk.)

Az informális, esti programok is nagyon
jól sikerültek, hatékonyan folyhatott az
ismerkedés, és a későbbi fontos barátsá-
gok kialakítása. Egy fantasztikus rene-
szánsz dalcsokrot hallgathattunk meg az
est zárásaként, majd az érdeklődők számá-
ra a kollégiumban folytatódhatott a kap-
csolatépítés.

Különös köszönet illeti a segítőkész
munkájáért és a kiváló szervezésért Fibi
Sándort, Szanyi Máriát, Hecht Annát,
Masszi Jánost, Gáspár Máriát és Kulcsár
Andreát. Nem elfelejtendő a diákok jelen-
tősége sem, akik mindig készségesen ren-
delkezésre álltak, segítettek az eligazodás-
ban és a tájékozódásban.

Köszönjük.

Oláh Máté alelnök
Kutató Diákok Országos Szövetsége
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Tudományos Diákköri Mozgalom
Dunaszerdahelyen 

Ebben a megmérettetésben nem voltak
vesztesek és győztesek, senkinek sem ment
el a kedve a kutatástól. Éppen ellenkező-
leg: mindenki új ismeretekkel, ötletekkel,
tapasztalatokkal felvértezve tért haza, fejé-
ben már a jövő évi pályamunka témáján
gondolkozva. Egy csomó új barátság kötte-
tett, a régiek megszilárdultak, az első ver-
seny alapiskolás diákjai már kutató közép-
iskolásként osztották meg egymással
tapasztalataikat, felelevenítették a régi
Kincskeresők emlékét.

A Kincskeresők negyedik konferenciája a
zárszóval véget ért, a kincskeresők haza-
mentek, de az a komoly munka, amelyből a
diákok az országos konferencián csupán
kis ízelítőt adtak, korántsem ért véget. A
diákok és pedagógusaik tovább folytatják
múlt- és értékfeltáró munkájukat, aminek
kulcseleme a szülőföldhöz való érzelmi
kötődés. Sokan közülük aktívan részt vesz-
nek közösségeik kulturális életében, a helyi
hagyományok ápolásában, s értékmentő –
gyakran hiánypótló – kutatómunkájukkal
hozzájárulnak a különböző tudományterü-
letek kutatásainak pontosabbá tételéhez. A
jelek szerint éppen az említett kötődés
miatt sok diák fogékony és bevonható a
szülőföld alaposabb megismerésére irá-
nyuló munkába, csak egy lelkes, tenni
akaró pedagógusnak kell őt elindítani az
úton, amely a kincshez, a helyi, romokban
heverő épületekhez, a falu nótafájához
vezet. A Kincskeresőkbe bekapcsolódni
pedagógusként is nagyon hálás feladat: a
közös felkészülés, az együtt végzett kutató-
munka közelebb hozza egymáshoz a tanárt
és tanítványt. Felemelő érzés látni a rácso-
dálkozást a diákok arcán, hogy tanulni,
ismereteket szerezni nemcsak az iskola-
padban, hanem a levéltárban, múzeumok-
ban, a helyi plébánia régi könyvtárában, de
a falu öregeitől is lehet. Tanulni lehet egy-
mástól is, egymás hibájából, a zsűri értéke-
léséből, ötletet meríteni a többiek előadásá-
ból. Ez a konferencia is bebizonyította,
hogy a megkezdett munkát folytatni kell,
mert az a három évvel ezelőtt elvetett mag
beérik, amint látszik, ez a TUDOK kincs-
keresős múlttal rendelkező résztvevőinek
előadásán is. A Kincskeresők megérett
arra, hogy a rangos országos konferenciák,
tudományos találkozók listájára kerüljön.  

Fiatal pedagógusként rendkívüli öröm-
mel és büszkeséggel tölt el, hogy a kis
kincskeresőimmel együtt kutatjuk a mai
világban lassan veszendőbe menő helyi
értékeket, s ezáltal részem van abban, hogy
elindíthatom őket azon az ösvényen, ame-
lyen engem is elindítottak szüleim, tanára-
im. Nekik köszönhetően mindig is különös
tiszteletet éreztem a hagyományokhoz
ragaszkodó, azoknak a megtartásáért kon-
zekvensen kiálló magatartás iránt, amely
nekünk, szlovákiai magyaroknak az egyik
legfontosabb megtartó erőnk és egyben
utolsó esélyünk a túlélésre. Míg vannak
kincskeresőink, van okunk a reménykedés-
re…

Galo Lukács Tímea
Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium,
Gúta
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Az időbeosztásról

Olvasóink figyelmébe!!!

A Pátria rádió Hangadó című műsorában kéthetente
csütörtökönként a 15 órai hírek után hallható a Nevelők fóruma c. rovat, 

melyben a neveléssel és oktatással kapcsolatos információk, 
beszélgetések hangzanak el. 

A műsor időpontjai: december 18., január 15., január 29., február 12., február 26.

Sok gyerek azért nem tud megfelelő
teljesítményt nyújtani, mert nem hasz-
nálja ki megfelelően a rendelkezésére
álló időt. Nézzük, milyen hibák léphet-
nek fel ezzel kapcsolatban!

Van, aki úgy véli, hogy nagyon hosz-
szú az előtte álló idő, hiszen több óra
áll rendelkezésére estig. A tanuló haza-
érkezése után apró teendői körül pisz-
mog, tévét néz, esetleg kimegy a többi-
ekkel játszani, hogy a „rövidke” pihe-
nő után lásson neki a teendőinek. Hol
itt a hiba? A délután nagyon hamar
elröpül. A játékba, a tévénézésbe köny-
nyű belefeledkezni. Mire nekilátna a
tanulásnak, már jócskán délutánra jár
az idő. Késő délutántól általában min-
den családban sűrűsödnek az esemé-
nyek. Hazaérkeznek a többiek is, eset-
leg beszalad valaki egy kis beszélge-
tésre, vagyis nincs már meg a pontos,
alapos tanuláshoz szükséges nyuga-
lom. A rövidke idő csak az írásbeli fel-
adatok elkészítésére és a szóbeli tanul-
nivaló átlapozására elegendő!   

Minőségi munkára semmiképpen.
Van olyan tanuló is, aki ebéd után

szorgalmas tanulóhoz méltóan nekilát
a munkának, ám sodródik egyik tan-
tárgytól a másikig. Belekap ebbe, bele-
kap abba, majd félreteszi „ezt majd
később”, „ezt nem értem”, „ez túl sok”
indokkal. Nagyjából mindenbe belela-
poz, majd ha már elunta a dolgot,
összerakja a táskáját és mint aki jól
végezte dolgát, többet nem törődik a
tanulással. Hol itt a hiba? Nos, az ő fel-
készülése roppant hiányos. Ugyan
mindenről van némi ismerete, de ez az
igazi tanulástól, tudástól nagyon mesz-
sze van. A dolog azért csalóka, mert ő
(a tanuló) kitölti a tanulásra szánt időt,
ám annak minősége nem megfelelő.

Van olyan diák is, aki órákig ül a
tanulnivaló fölött, de szinte semmit
nem halad. Ábrándozik, ásítozik,

olvasgat, de fogalma sincs, hogy mit.
Firkál, rágja a ceruzát, unatkozik, de
hogy senki ne mondhassa, hogy nem
tanul, kitartóan ül akár estig a könyvei
mellett. Ezért aztán szülei nem értik
sikertelenségét! Az ő hibája ott van,
hogy az ilyen tanulás nem kellően
tudatos és nem megfelelően szervezett,
így eredménytelen.

Van olyan (diák) is, aki tulajdonkép-
pen az egész délutánt tanulással tölti.
Az asztalán szétpakol, de hol ezért, hol
azért ugrik fel. Belekap valamibe,
majd újra visszaül és megcsinál vala-
mit. Ezután újra támad valami ötlete,
például megszereli az órát, majd ismét
tanulgat egy kicsit. Az is lehet, hogy ő
tényleg alaposan elvégzi a dolgát, de
az ilyen tanulás vontatott, nagyon sok
benne a „holt” idő, ami olyan benyo-
mást kelt, mintha a tanulnivalónak
sohasem lehetne a végére érni.

Sorolhatnám még a különféle esete-
ket, de inkább nézzük meg azt, hogyan
kellene a tanulást megszervezni ahhoz,
hogy hatékonyabb legyen. Tisztában
kell lenni azzal, hogy a felső tagoza-
tokban járó tanuló napi felkészülési
ideje délutánonként másfél, két és fél
óra. Az ötödik osztálytól a 9. osztályig
fokozatosan nő a tanuláshoz szükséges
idő. Természetesen az egyes napokra
való felkészüléshez más-más időtar-
tamra van szükség. Aki egy órával
kevesebbet fordít a tanulásra, biztos,
hogy felületes munkát végez, sok min-
dent elhanyagol, elodáz. Még akkor is
így van, ha szülei elégedettek a jegyei-
vel. Nála valószínű, hogy a felmérők,
témazárók nem sikerülnek túl jól, ám a
témaköri feleletei kompenzálják a hiá-
nyosságokat. Az ilyen tanuló az esetek
többségében rövid távú memóriával
rendelkezik. Emlékszik az órai magya-
rázatra, és egyszeri elolvasás után a
lecke szövegét is elég pontosan vissza

tudja idézni. Ám ahogy sorjáznak a
leckék, egyre több dolog merül fele-
désbe, bizonytalanná válnak az ismere-
tei, és ezért a nagyobb területet átölelő
felmérők már nem sikerülnek túl jól.

Aki napi két és fél óránál többet
tanul, annak általában komoly szerve-
zései hibákkal kell szembe néznie. A
diák tanulási idejében nagyon sok az
„elterelő hadművelet”, vagyis sok az
„üres” idő. Hogy minél kevesebb
legyen az „üresjárat”, fel kell állítani a
sorrendet úgy, ahogyan jónak látja a
diák. A sorrend kialakításánál ügyelni
kell arra, hogy váltogassák egymást az
eltérő módszert kívánó tantárgyak.
Például írásbeli után szóbeli, matek
után történelem. Az egyes tantárgyak
írásbeli és szóbeli feladatai közé ne
legyen beiktatva egy másik tantárgy!
Ez nagyon fontos, mert így értékes
összefüggések vesznek el, ugyanis
megszakítás miatt néha átlátni az új
tananyagot.

Nem javasolnám, hogy a tanuló min-
den napra tervezzen valamiféle elfog-
laltságot. Jól át kell gondolnia a diák-
nak, hogy év közben milyenek legye-
nek délutánjai, mert néhány hét, hónap
után túlterheltséghez, kimerültséghez
vezethet és a tanulás látná kárát. Ezért
nagyon szükséges a következetes,
átgondolt időbeosztás, mert a tanuló
megszokja a rendszeres tanulási módo-
kat, amelyek a szorgalommal párosul-
nak. A szorgalom és kitartás pedig
nagyon dicséretes dolog! S ha ez így
van, az eredmények is javulnak.
Meggyőződésem, hogy írásomat a
pedagóguskollégák pozitívan fogad-
ják, s a leírtakat az oktató-nevelői
folyamatban alkalmazni is tudják.

Kívánom, hogy így legyen!

Markó Emil



...a Dunaj pedig a Fekete-tengerbe -
avagy Az Értől az Óceánig? 

A civilizált világ iskoláiban a testi fenyí-
tés alkalmazására csak nagyon ritka ese-
tekben kerül sor. Úgy látszik ez az alapelv
nem érvényes az oktatáspolitika háza
táján, mert ugyan mihez hasonlítsuk a
Mikolaj miniszter „hathatós” kezdeménye-
zésére és az Orbis Pictus kiadóvállalat
„jótékony” gondozásában megszületett
Honismeret tankönyvet, ha nem a szlová-
kiai magyar közoktatás arculcsapásának. 

Az új tankönyv kizárólag csak a szlovák
földrajzi megnevezéseket használja. Érde-
kes ez akkor, ha mindkét tankönyv borító-
ján ugyanannak a fordítónak, Szabó
Ferencnek a nevét találjuk. A fordító – aki
a szlovákiai magyar pedagógus körökben
ismeretlen személy – vállalkozott arra,
hogy a tankönyv első kiadásának fordítása
után a fordítás egy újabb verziójával is elő-
rukkoljon, teljesesítve ezzel a mindenkori
hatalom uszályában lavírozó kiadó felké-
rését. Számára vajon szellemi kihívást
jelentett ez a munka, vagy megeshetett az
is, hogy a fordító nem is tudott az újabb
formában született fordításról? A legvaló-
színűbb, hogy csendestársként vett részt a
„vállalkozásban”. Mindenesetre a fordítás
egy célt követ, politikait, ahogyan a nyelv-
törvény és a helynevek standardizációjáról
rendelkező törvény sem szakmai, de pusz-
tán politikai megrendelésre született.

Furcsának tűnik, hogy a magyar kiadás
lektoraként, sem az első, sem a javított kia-
dásban a könyv borítóján név szerint senki
nincs feltüntetve. Ha mindehhez hozzá-
tesszük, hogy a kiadó vezetője egyik nyi-
latkozatában, a fordító esetében álnévről
beszélt  – „közölte, hogy elkészíti, de ano-
nimitásban kíván maradni” – talán felte-
hetjük a kérdést, hogy a lefordított tan-
könyv jóváhagyási és kiadási eljárása nem
sérült-e túlságosan?

Talán érdemes lenne végiggondolni azt
is, hogy a kisebbségi iskolákban használt
tankönyvek „tükörfordításai” helyett, nem
lenne-e értelmesebb a magyarországi tan-
könyvek adaptációját kezdeményezni,
mely a helyi és a kisebbségi sajátosságok-
kal való összehangolást is lehetővé tenné.   

Mikolaj miniszter elérte szándékát, pon-
tozott főnökénél, a kiadó további megren-
delésekre számíthat. Hogy mindez meny-
nyire szolgálja a két nemzet békés egymás
mellett élését? S vajon milyen fordításra
számíthatunk a tankönyv második részé-
nél, amikor „kis hazánk” szinte minden
tájegysége sok-sok településének megne-

vezését kell a tankönyvben megjeleníteni.
A fordítás előtt talán jó lenne, ha a kormá-
nyon levő politikusok kikérnék a szakem-
berek véleményét is. Mert a földrajzi
nevek használata sokféle megoldást kínál.
Jó lenne tájékozódni a hivatalos, a megho-
nosodott, a történelmi és a térképi névala-
kok, az endonimák és az exonimák között,
betartani a nyelvek kodifikált szabályait,
stb..  Ezért célszerű lett volna meghallgat-
ni a szlovák, illetve a magyar földrajzi
névhasználattal foglalkozó szakemberek
javaslatait, áttekinteni a nemzetközi meg-
állapodásokat, az eddigi nyelvhasználati
gyakorlatot, figyelembe venni az oktatási
szakemberek tanuláspszichológiai érveit,
stb., vagy még mindig csupán a politikai
szempontok döntenek az ilyen kérdések-
ben? Ha az ismeretek megalapozásáról
gondolkodunk, nyilvánvaló, hogy a tanu-
lók életkori sajátosságait és a magyar kis-
diákok szlovák nyelvi jártasságát is figye-
lembe kell venni. 

Miután a pedagógiában általános elvként
mindenütt elfogadják, hogy az ismeretek
elsajátításának hatékonyságát a gyermek-
korban Comenius óta leginkább az anya-
nyelv biztosítja, akkor miért kérdőjelezik
meg ennek a jelentőségét?  Milyen jogon
akarnak kényszeríteni diákot, hogy a tele-
pülése határában folyó pataknak, folyónak
a nevét, a lakóhelyéhez közeli kisváros
nevét ne az általa ismert formában hasz-
nálja a tanulási folyamat során is? Őseink
nevet adtak szállásterületük települései-
nek, tájelemeinek, a természeti képződmé-
nyeknek. Annak a gyermeknek, aki a csa-
ládi közösségben eddig kizárólag Dunáról
hallott, most Dunajról kellene diskurálnia
a vele egy nyelvet beszélő barátaival és
tanítójával? Vajon mennyire fogja ez csök-
kenteni a gyermek szemében az anyanyelv
szerepét, presztizsét, s mennyire fogja ez
segíteni a szlovák nyelv iránti rokonszen-
vének kialakulását? A műveltségnek, az
emberi toleranciának mikor teremtődik
meg az a foka környezetünkben is, mely a
nyelvi sokféleséggel kibékül? Ebben a mai
európai többnyelvű környezetben, melybe
napról napra jobban és jobban beleépü-
lünk, nem lehet hatalmilag kizárólagossá,
uralkodóvá tenni egy nyelvet! 

Mindennapi nyelvhasználatunk a két-
nyelvű közegben egyrészt életünk változá-
sával, másrészt a többségi és az idegen
nyelvű szavak befogadásával bővül, de a
kisebbségi nyelvhasználati lehetőségek
szűkülésével szegényedik, kopik, szürkül.
Ha az anyanyelv használatának bármilyen
formája megkérdőjeleződik, ha használata

a tiltások és a korlátozások ösvényén át
vezet, az elbizonytalanodás vehet erőt
rajta. A nem szimmetrikus kétnyelvű
közeg keveréknyelvet szül. Az ilyen két-
nyelvűség keretei között a beszélő személy
anyanyelvi dominanciája megszűnik, nyel-
vi biztonsága elveszik. Ez a folyamat iden-
titászavarhoz vezet, és a nyelvváltást ered-
ményezi. 

A szlovákiai magyar iskolákban az elsa-
játított ismeretek hasznosítható tudást kell,
hogy nyújtsanak, s ez a földrajzi nevek
kétnyelvű elsajátítását is feltételezi.  A tan-
könyv nem sugallhat olyan véleményt,
kényszeríthet ki olyan gyakorlatot, hogy
csak a többségi szlovák megnevezéseknek
van létjogosultságuk a mindennapi érint-
kezések során. El kell érni, hogy egy alap-
iskolát végzett diák ismerje környezete
településeinek megnevezéseit mindkét
nyelven, akárcsak országunk és a nagyvi-
lág városainak megnevezéseit minél több
változatban. A megnevezések önmaguk-
ban is sok érdekes információt hordoznak.

Mit várhatunk ettől a tankönyvtől? A
szlovák nyelv jobb elsajátítását, mint aho-
gyan azt néhány politikus feltételezi, sőt
elvárja? 

Egy nyelv elsajátításához nem a földraj-
zi megnevezések megismerésén, de a haté-
kony, a kommunikatív módszerekre épülő,
a sok gyakorlással támogatott nyelvoktatá-
son keresztül vezet az út.  A kényszerítés,
a szakszerűtlenség, az anyanyelv rovására
történő beavatkozás valószínűleg nem hoz
eredményt, és a kisebbségben csak az ide-
genség érzetet fokozhatja.  

Elképzeléseink szerint a magyar iskolák-
ban használatos tankönyvek ügyét a tan-
könyvpiac és forgalmazás szabadságának
megteremtésével, alternatív tankönyvek
létrehozásával, valamint a magyarországi
tankönyvek adaptációjának biztosításával
lehetne hosszú távon elérni. Mindezek
mellett igyekszünk megteremteni a feltéte-
leket ahhoz, hogy a felvidéki tankönyvírók
bevonásával a magyar iskolák pedagógu-
sai és diákjai kezébe olyan segédtanköny-
veket, munkafüzeteket, digitális és interak-
tív tananyagokat, tanári módszertani köny-
veket adjunk, melyek biztosítják, hogy a
tanulók az anyanyelvi ismeretekre építve
jussanak el a korszerű és használható tudás
megszerzéséig, beleértve a földrajzi meg-
nevezések kétnyelvű elsajátítását is.

Pék László
(Az írás az SZMPSZ honlapján megjelent
hozzászólás rövidített változata.)
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A Váh a Dunaj folyóba ömlik...
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Visszatekintés a XIV. Kodály Napokra 
egy obsitos zenepedagógus szemével

„Másképp énekel a felnőtt is, ha magával hozza 
a gyermekkori ének rajongó lelkesedésének emlékét.”  

(Kodály Zoltán)

„Galántán töltötte a szerző gyermekkora legszebb hét esztende-
jét”, olvashatjuk Kodály Zoltán Galántai táncok című zenekari
művének partitúrájában. A Csemadok Központi Bizottsága 1969-
ben – a már az I. Csehszlovák Köztársaságban is megrendezett
országos magyar dalosünnepek hagyományaira építve – Kodály
Zoltánnak Galántához való erős kötődése okán, ott rendezte meg
első ízben, Kodály Napok elnevezéssel a szlovákiai magyar ének-
karok országos seregszemléjét, egyben minősítő versenyét. Az I.
Kodály Napok nemcsak a felnőtt kórusok, hanem a gyermekkarok
seregszemléje is volt. Jómagam ezen a rendezvényen a komáromi
II. Lakótelepi (később Béke Utcai, ma Jókai Mór) Alapiskola
gyermekkarának egyik vezetőjeként vettem részt. Megkapó
élmény volt számomra a fellépés, a többszáz énekes „összkara”, a
galántai „amfiteátrumot” megtöltő hatalmas tömeg, a Vass Lajos

vezényletével felcsendülő Galántai táncok előadása és Kodály
Zoltánné jelenléte is ezen a  nagyszabású rendezvényen. 

Hacsak tehettem – hiszen a gyermek- és ifjúsági kórusok számá-
ra 1971-től (háromévenként) Érsekújvárott Csengő Énekszó elne-
vezéssel rendeznek országos kórusfesztivált és versenyt – több-
ször családostól is jelen voltam a szintén háromévenként sorra
kerülő Kodály Napokon is. Nagy örömömre, mindig volt kinek
szurkolni, kezdetben a komáromi Egyetértés Munkásdalárdának,
majd a helyükre álló Concordia vegyes karnak. Az idei (május 23-
25.), a már XIV. Kodály Napok szervezőinek – több éve obsitos
lévén – felajánlottam segítségemet. Így kerültem úgymond a
„kulisszák” mögé. Ezáltal a kórusok versenyszereplését ugyan
nem volt lehetőségem hallani, de jó néhányuk akusztikai próbáján
jelen lehettem. Örömmel vettem, hogy 21 kórus eljött Galántára
és vállalta a megmérettetést; de még inkább azt, hogy egyre glo-
balizálódó világunkban ilyen sokan vannak, akik tudatosítják,
hogy énekkarban énekelni nem öncélú „magamutogatás”, hanem
az együvétartozás érzésének gyakorlása, a nemzeti tudat erősítése.

Nagyon jó érzéssel töltött el, hogy milyen sok fiatal énekel az
egyes kórusokban, és milyen nagy akarással, felelősséggel teszi
azt. Az akusztikai próbákon örömmel tapasztaltam a tagok fegyel-
mezett magatartását, egymáshoz való kedvességét, a karvezetők
iránti tiszteletét, és mindezek mellett a humort s a jókedvet is. A
kórusok mindegyikének örömteli éneklése sugározta az üzenetet:
valahova tartozni jó, valahova tartozni kell! Jó volt látni, hogy a
tapasztalt karnagyok mellé felnövőben van az utánpótlás, s hogy
jónéhányuk nagyon tehetséges. Jó lenne, ha kitartanának, s mi
több, ha gyermekkarokat is alapítanának! 

Visszatekintve a tavalyi XIII. Csengő Énekszóra – összehason-
lítva azt az idei Kodály Napokkal – sajnos örömömbe üröm is
vegyül, hiszen azon mindössze 16 kórus vett részt. Látni kell:
veszélyesen csökken gyermek és ifjúsági kórusaink száma, nagy a
„lemorzsolódás”. A XII. Csengő Énekszón még 20 kórus verseny-
zett. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy 1989-et megelőzően a
Csengő Énekszóra csak a járási és kerületi fordulókon való sike-
res megmérettetés után lehetett eljutni – ellentétben azzal, hogy

most mindössze a nevezési díj befizetése a
feltétel – tudatosítani kell: baj van! Vass
Lajos, Erkel-díjas zeneszerző, kórusmoz-
galmunk felpezsdítője, a IV. Csengő Ének-
szóval kapcsolatosan (1980 június 1-én) az
Új Szóban írta: „A meghívott 11 énekkart
több mint 30 közül választotta ki a
Népművelődési Intézet és a Csemadok elő-
zetes zsűrije.” Jarábik Imre karnagy
Jegyzetek az V. Csengő Énekszóról című
írásában 55 nyilvántartott szlovákiai magyar
gyermek- és ifjúsági kórust említ. Mi
maradt a XIII. Csengő Énekszóra?     
I.  kategória: Komárom (Eötvös Utcai AI;
Jókai Mór AI)
II. kategória: Kassa; Zselíz; Galánta;
Felsőszeli; Komárom (Eötvös Utcai AI,
Jókai Mór AI, Marianum Egyházi
Iskolaközpont); Dunaszerdahely; Somorja.
III. kategória: Kassa; Ipolyság; Galánta;
Nagymegyer.

Tudom – még volt „szerencsém” tapasz-
talni –, ehhez az állapothoz nagyban hozzá-
járult a gyermekek számának csökkenése
iskoláinkban, de – úgy érzem – még inkább
az, hogy sok ifjú kolléga (kiváló zenész lété-

re) úgy gondolkodik, hogy a „karének” korunkban a zenélés, a
zenével nevelés elévült formája. Meg sem próbálkoznak a kórus-
alapítással, egyszerűen kijelentik: a mai gyerek nem igényli a
közös éneklést, nem lehet gyermekkart szervezni, megtartani. A
még működő kórusok a mondottak ellenkezőjét bizonyítják. A
gyermekeknek csak ott nincs igényük, ahol a pedagógusnak nincs
igénye; ha a gyerek bele sem kóstolhat „a rántott szeletbe”, hon-
nan tudhatná, milyen annak az íze. Gyakorlatból tudom, hogy ma
a számítógép- s a nyelvőrület, és millió más szórakozási lehetőség
mellett valójában nehezebb kórust szervezni  mint egykor.
Azonban azt is tapasztalom, hogy ma is időtálló Kodály Zoltán
meglátása: a kórusalapításhoz nem kell más, mint néhány énekta-
nár, „aki déli harangszókor nem dobja vissza a maltert a vakolólá-
dába. Akinek lelki szükséglete az a kis munkatöbblet, amire hiva-
tala nem kötelezi, de ami éppen a hivatalos munka ízét, lelkét,
értelmét adja meg. Szerencsére vannak ilyenek is.”

A komáromi Jókai Mór Alapiskola Kicsinyek Kórusa
karnagy: Pfeiferlik Annamária



Annak reményében, hátha az elődök jó példája serkentőleg hat,
s a jövőben gyarapszik majd azok száma, akik „déli harangszókor
nem dobják vissza a maltert a vakolóládába”, hadd láttassam – a
Csengő Énekszó történelmében eltelt 39 év alatt – melyik évben,
mely kórusok (vehettek) vettek részt az országos seregszemlén. 

I. kategória – alsó tagozatos kórusok
Komárom: Eötvös (volt Fučík) Utcai Alapiskola – Szilárd Erika
(1992-95-98-2001-04-07)
Komárom: Jókai Mór (volt Béke Utcai) Alapiskola – Kaszás
Jánosné (1974 és 1983) mint vendég; 1986-89-92, már mint ver-
senyző; Zsákovics Zsuzsanna (1995-98); Juhász (Kopják)
Mónika (2001-04), Pfeiferlik Annamária (2007);
Komárom: Marianum Egyházi Alapiskola – Schola Marianum –
Szász Szilvia és Orsovics Yvette (2001); Stubendek István (2004)
Nagymegyer: Ág Tiborné (1980) mint vendég; 1986, már mint
versenyző; Varga Éva  (1989-92-95-2001-04)

II. kategória – felső tagozatos kórusok 
Bátorkeszi:  Karátsony Imre (1974)
Boly: Stubendek István (1977)
Berencs:  Kazán József (1977)
Csilizradvány: Kebuszek Rudolf és Jarábik Imre (1971)
Kebuszek Rudolf (1977)
Dernő: Korintus László (1980)
Diószeg: Szabó Zoltán (1971)
Dunaszerdahely: Gimis Vokál – Pálmai Márta (1983)
Dunaszerdahely: Kodály Zoltán (volt Komenský Utcai)
Alapiskola – Sárfi Gabriella és Molnár Katalin (2001-04-07)
Dunaszerdahely: Madrigalesk – Pálmai Márta (1995)
Dunaszerdahely: Városi Művelődési Ház) – Ág Tibor (1980)
Érsekújvár: Szaló Éva és Veszprémi Ferenc (1980), Nátek Emese
(2001)
Felsőszeli: Mészáros Magdolna (1995-98-2001-04-07)
Fülek: Vassányi Aurélné és Vágó Tibor (1974-77)
Galánta: Balogh Csaba (1971-74-77-80-83-1989-92-95-98-
2001-04-07)
Gimes: Simek Viktor (1974) (1980-83-92) (1998-2001)
Ipolyság: Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola és Nyolcéves
Gimnázium – Wollent Andrea (2001-04)
Kassa: Homolya Éva (1971), Rácz Júlia (1974), Homolya Éva
(1977-80-83-86-89-92-95-98); Ferenczi Andrea (2004), Kekeňak
Szilvia (2007)
Komárom: Eötvös (volt Fučík) Utcai Alapiskola – Siposs Jenő
(1992-95-98-2001-04-07)
Komárom: Jókai Mór (volt Béke Utcai) Alapiskola – Pálinkás
Zsuzsa és Stirber Lajos (1971-74-77-80) Stirber Lajos (1983, 86,
89, 92, 95) Stirber Lajos és Juhász (Kopják) Mónika (1998, 2001)
Juhász Mónika (2004) Bartal Éva Tímea (2007)
Komárom: Marianum (volt Ének-Zenei Egyházi Alapiskola)
Egyházi Iskolaközpont – Stubendek István (1998), Orsovits Yvett
(2001), Stubendek István ( 2004-2007)
Komárom:  Munka Utcai Alapiskola – Köles Anna és Németh Éva
(2001-04)
Köbölkút:  Szabó Zoltán (1971)
Kürt: Szombat Károly (1977) Kovács János (1980-83-86)
Léva:  Szalai Pál (1989-92-95)
Nagykapos:  Kovács Aladár (1971-74)
Nagykér:  Simek Viktor (1971)
Nagymegyer: Ág Tibor és Szeder Irma (1971), Szeder Irma
(1974;1986), Orsovics Yvette (1995)
Nagymegyer: Művészeti Alapiskola  Kamarakórusa – Orsovics
Yvett (1998-2001)
Nyárasd:  Juhos Julianna (1995)
Párkány: Lengyelfalussy Miklós és Steiner Márta (1971-74);
Filakovszky Péter (1998)
Pelsőc:  Máté László és Máté Dénes (1974-77)
Pelsőc:  MK – Samu Katalin (1998)
Pered:  Jónás Katalin (1977-80-83-86-89-92)
Pográny: Debrődi D. Géza (1974)
Rozsnyó:  Mikus Imre (1971-74)
Pozsony: Fonód Zoltánné és Velics Györgyné (1974); Samarjai

Zoltánné (1998-2001-04)
Szarva: Gúgh Éva (1980)
Vereknye: Pálinkás Gyula (1974-77)
Zselíz: Horváth Géza (1992-95-98-2001-04-07)

III. kategória – Középiskolai kórusok
Dunaszerdahely: Gimnázium Leánykara – Pálinkás Gyula (1974-
77)
Dunaszerdahely: Madrigalesk Leánykar – Pálmai Márta (1998)
Dunaszerdahely: Művészeti Alapiskola Leánykara – Orsovics
Yvette (2004-07) 
Dunaszerdahely: VMH Leánykara – Ág Tibor (1983)
Pozsony: Gimnázium Leánykara – Viczay Pál és Kulcsár Tibor
(1971) 
Érsekújvár: Gimnázium Leánykara – Szombath Károly (1995-98;
2004)
Galánta: Gimnázium Leánykara – Józsa Mónika (1983-86-89);
Bombic Katalin (2001-04); Gál Michaela (2007) Ógyalla:
Gimnázium Leánykara – Bögi Béláné (1971)
Ipolyság: Gimnázium Vegyes Kara – Béres Gábor (1995-98-
2001-04-07)
Kassa: Gimnázium Leánykara – Homolya Éva (1992-95-98);
Ferenczi Andrea és Kekeňák Szilvia (2004), Kekeňák Szilvia
(2007)  
Komárom:  Selye János Gimnázium – Vitálos Krisztína (2001)
Kassa: Középfokú Ipariskola Collegium Canticum Vegyes Kara –
Havasi József (1986)
Losonc: Pedagógiai Szakközépiskola – Gaál Ildikó (1989-92-98)

Miért e nagy aggodalom? Miért kell hogy legyenek gyermek-
és ifjúsági kórusaink? Mi mással ellensúlyozhatná (legalább
némileg) a mai iskola az erkölcstelen „kútmérgezők” által zené-
nek hazudott – a médiákból reggeltől napestig ömlő, a gyerme-
keket és az ifjúságot mételyező – hangzavar hatását, mint a való-
di művészi értékeket hordozó kórusművek megismertetésével,
énekeltetésével, megszerettetésével. Szabó Miklós, a világhírű
Győri Leánykar Kossuth-díjas karnagya a feltett kérdésre – Mi a
véleménye egy ilyen nemzetiségi fesztiválról, mint a Csengő
Énekszó? – habozás nélkül így válaszolt: „Nagyon fontosnak tar-
tom érzelmileg is, és megmaradásunk szempontjából is.” 

Kedves Ifjú Kollégák! Folytassátok a hagyományt: vállaljátok
az iskolai karéneket; alapítsatok gyermekkórusokat! Szívleljétek
meg a jeles hazai szakember, Ág Tibor népzenekutató, népdal-
gyűjtő, karnagy és pedagógus által a VI. Csengő Énekszót értéke-
lő jegyzetében (Új Szó – 1986.VI.24.) megfogalmazott tanácsol-
takat: „A kicsinyek kórusainak szükségét már néhány évtizede
hangoztatjuk. Jó lenne, ha minden iskolában lenne ilyen utánpót-
lást biztosító többszólamú éneklést előkészítő együttes.” Csak
megerősíteni tudom: nagyon jó lenne Kedves Barátaim! Rajta
hát! 

Így lehettek majd  pedagógusként is nagyon gazdagok:
Szeretetmilliomosok!

Stirber Lajos  zenepedagógus, karnagy
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A komáromi Jókai Mór Alapiskola és a VMK Gaudium
vegyes kara, karnagy Stirber Lajos
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A Felmérés 9 országos tesztelés
a 2008/2009-es tanévben

Kompromisszum?

2008. szeptember 1-jétől
a Szlovák Köztársaság Oktatási
Minisztériuma új intézetet hozott létre:
NÚCEM (Národný ústav certifiko-
vaných meraní)*, amely az ÁPI mérési
részlegéből nőtte ki magát.

Elsődleges feladatai közé tarto-
zik az érettségi vizsga extern része,
a Tesztelés 9 és a nemzetközi projektek
(PISA, TIMSS, PIRLS).

Az újonnan létrehozott intézet
a 2008/2009-es tanévben is folytatja,
Felmérés 9 országos mérést, melyet
a 245/2008 sz. törvény 154. és 155. §-a
szabályoz.

A mérés tökéletesítésének céljá-
ból az új tanévben néhány változás
lesz. Az alapiskolák igazgatóinak és
pedagógusainak kérésére a Szlovák
Köztársaság Oktatási Minisztériuma
februárról márciusra csúsztatta a
Felmérés 9 időpontját. Az országos
mérés időpontja így 2008. március 11.
(szerda) lesz.

A tesztelés két részből fog állni.
Az első rész az ún. hagyományos
„Monitor“ teszt, mely az egész populá-
ciót érinti, a második részt mintavétel
alapján, csak néhány kiválasztott isko-
la írja.

A minősített (certifikált) mérés
(1. rész) matematikai feladatsort,

magyar nyelvi és irodalmi feladatsort
tartalmaz éppúgy, mint az elmúlt évek-
ben. A nemzetiségi iskolákba járó tanu-
lók szlovák nyelvből és szlovák iroda-
lomból is írnak tesztet. A teszt alkotói
a magyar iskolák gyakorló pedagógu-

sai a magyar iskolákban érvényes
pedagógiai dokumentumokból indul-
tak ki. Változás történt  a speciális kép-
zést igénylő tanulók (ŠVVP) mérésé-
vel kapcsolatban is. A tesztelés szá-
mukra abban az esetben kötelező, ha
érettségivel végződő középiskolában
szeretnének továbbtanulni, és jelentke-
zési lapjukat ilyen iskolába adják be.
Az integrált tanulók részvétele is
önkéntes. Diszkalkulia vagy diszgráfia
esetében, ha a tanuló 7-es vagy 8-os
tanterv szerint halad, természetesen az
adott tantárgyból (diszkalkulia eseté-
ben matematikából, diszgráfia eseté-
ben a tanítási nyelvből) nem ír tesztet.

A kompetenciamérés (2. rész)
csak reprezentatív minta alapján törté-
nik majd, hozzávetőlegesen 88 iskolá-
ból 3660 tanuló ír kompetenciatesztet.
A kiválasztott iskolákat időben értesít-
jük. A magyar tanítási nyelvű iskolák-
ban a kompetenciamérés értő olvasás-
ból és matematikából a tanítás nyelvén
történik.

Mgr.Eva Polgáryová,
PaedDr. Hrbácsek Magdaléna

NÚCEM, Bratislava

* Az intézetnek még nincs magyar megnevezé-
se. A létrehozói a Gramma Nyelvi Irodát 
kérték fel a magyar névalkotásra, addig nem
szeretnének saját elnevezéssel élni. (a szerk.)

Befejeződött a vita a közok-
tatási törvény módosításáról. Pavol
Paška parlamenti elnök javaslata
szerint a magyar iskolák
tankönyveiben a földrajzi neveket
kétnyelvűen tüntetnék fel, először
magyarul, majd államnyelven.
Berényi József szerint most a
szlovák képviselők kinyil-
váníthatják, hogy közös hazánknak
tekintik-e Szlovákiát...

Mint ismeretes, a Berényi József
és Szigeti László által eredetileg
benyújtott törvénymódosítás szerint
a földrajzi neveket csak a tanítás
nyelvén tüntetnék fel, de az MKP
képviselői rögtön leszögezték,  haj-
lanak a kompromisszumra.
Elfogadható számukra a kétnyelvű

megnevezés is, ha nem sérülnek a
magyar nyelv szabályai. Ilyen
megoldás az is, ha a tanítási nyel-
ven való feltüntetés után zárójelben
az államnyelven történő megjelenés
is.

Ezzel összhangban lehet Pavol
Paška módosító javaslata, miszerint.
1) A kisebbségek nyelvén használa-
tos földrajzi neveket először a
kisebbség nyelvén tüntetik fel, majd
zárójelben (vagy törtjel után) állam-
nyelven is - ahogy az a 2002-2006-
os időszakban használt tankönyvek
esetében volt.
2) A térképeken államnyelven tünte-
tik fel a földrajzi neveket
3) A tankönyvek végén szótár is
lesz.

Pavol Paška szerint javaslata
egyben kompromisszumnak is
tekinthető a közös jövőnk érdeké-
ben.

Berényi József egy rövid törté-
nettel - a saját életéből merítve -
fejezte be a parlamenti vitát. Egyik
repülőgépes útján az egyik szovák
utazótársa megkérdezte, hogy gon-
dot jelent-e neki Szlovákiát a hazá-
jának nevezni. Ő erre azt mondta,
hogy neki nem, de a kérdés az,
hogy vajon a szlovákok szerint is a
hazánk? Berényi József szerint a
törvényről való szavazáskor közvet-
ve erre is választ adhatnak a képvi-
selők.                                                    

(on)

A NÚCEM munkatársai



Már eltelt az iskolaév
negyede, és jó néhány peda-
gógus még mindig tanköny-
vek, munkafüzetek nélkül
kénytelen tanítani.

A probléma kezelésére két-
féle „megoldás” létezik.

Az első – talán néhányak
számára a kényelmesebb –,
hogy szidjuk a rendszert.
Előbbre viszont nem nagyon
jutunk vele. Az elégedetlen-
kedők egy része nem nyug-
szik bele ilyen könnyen, pót-
megoldásokat keres. Például,
veszi a régebbi kiadást, és
óráról órára fénymásol, hogy
a tanulók munkáját segítse.
Igen ám, de egyszer csak
elfogy a papír, a fénymásoló-
ból a festék, a szülők meg
nem szívesen áldoznak az
ilyesmire, ők elintézik – jog-
gal – annyival, hogy az isko-
la köteles bebiztosítani a tan-
könyveket. 

A legelfogadhatóbb megol-
dás természetesen az lenne,
ha a tankönyvkiadás kikerül-
ne a mindenkori minisztéri-
um „fennhatósága” alól, és
úgy, ahogy a legtöbb EU-tag-
államban működik, nálunk is
(talán egy egészséges) ver-
senypiaca nyílhatna a tan-
könyvkiadóknak. 

Azonban addig sem ülhe-
tünk tétlenül, várva azt, amit
úgy sem kapunk meg.
Létezik azonban egy másik
megoldás, amely most, főleg
ebben a politikai helyzetben
képtelennek tűnik. Viszont jó
páran vagyunk, akik ebben
hisznek, ebben látják a meg-
oldást ahhoz, hogy diákjaink
megfelelő segédanyagot kap-
janak a kezükbe az ismeretek
elsajátításához. 

Már jó néhány éve volt pár
kezdeményezés arra, hogy
szlovákiai magyar pedagó-
gusok időt, fáradtságot nem
nézve hiánypótlásként segéd-
tankönyv írásába kezdtek. A
teljesség igénye nélkül emlí-
tenék meg párat. Kovács
László és Simon Attila törté-
nelemtankönyv-sorozatából
gyermekeink megtanulhatják
a magyar nép történetét.
Kováč Sylvia Egészségne-
velés című munkafüzete
nagyszerű kiegészítőül szol-
gál a környezetismeret taní-
tásához az alapiskolák alsó
tagozatán. Az utóbbi időben
a tankönyveken kívül olyan
digitális tananyagok is
készültek, amelyek nagyban
megkönnyítik a pedagógus
munkáját, főleg ilyen tan-

könyvszegény helyzetben.
Talán a legelső kezdemé-

nyezések egyike volt az a
munkafüzetcsalád, amely a
differenciált oktatást előny-
ben részesítő pedagógusok
munkáját könnyíti meg. Egy
holland tanítási modell alap-
ján Magyarországról adaptált
segédeszközről van szó,
amelynek segítségével a
tanulók matematikai és
helyesírási készségét fej-
leszthetjük. A munkafüzet
úgy van megszerkesztve,
hogy lehetőség nyílik külön a
haladó, és külön a felzárkózó
tanulókkal való differenciált
gyakorlásra. Ezeket a segéd-
anyagokat immár 10 éve
használják a pedagógusok
számos iskolában. Bár a
programot magát sikerült
akkreditáltatni, de a munka-
füzetek sajnos még nem
élvezik a minisztérium áldá-
sát. Ennek ellenére haté-
konyságuk beigazolódott,
erre bizonyíték, hogy először
a Pedagógusszövetség, majd
a Comenius Intézet gondozá-
sában az idei iskolaévben a
harmadik kiadásukra is sor
került. A munkafüzetek meg-
rendelhetők a Comenius
Intézet komáromi irodájá-

ban, és ahol arra igényt tarta-
nak, a segédeszközök készí-
tőiből megalakult csapat akk-
reditált továbbképzést is tart
a segédeszköz használatának
minél hatékonyabb alkalma-
zása céljából. 

A minap beszélgettem egy
nyugdíj előtt álló kollégával,
többek közt a tankönyvekről
is. Felmerült, hogy régen a
tanár sokszor úgy tartotta az
órákat, hogy mesélt, úgy adta
át a tudását. Ma az órákat
úgy kéne tartanunk, hogy
foglalkoztatjuk a tanulókat,
mi, tanítók „csak” irányítjuk
a munkát. Ehhez viszont
segédeszközök kellenek,
méghozzá olyanok, amilye-
nekre a tanulóknak szüksé-
gük van. Ki tudja azt, hogy
mire van szüksége a gyerek-
nek, ha nem a tanító, aki nap
mint nap vele foglalkozik?
Ez a mondat is a kolléga szá-
jából hangzott el, és arra buz-
dított ő is, készítsünk mi
magunk minél jobb tananya-
gokat gyermekeink számára,
akár könyv formájában is.
„Magad, uram, ha szolgád
nincs!” 

Győző Andrea

Pedagógusfórum - Szempont                                       

Magad, uram, ha szolgád nincs! 
Hiánypótló tankönyvek: 

A magyar nép története, Egészségnevelés, CED
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A parlament módosította az iskolatörvényt
A parlament módosította az ún.

„iskolatörvényt”, melyet az MKP két
képviselője, Berényi József és Szigeti
László kezdeményezett. Az eredeti ter-
vezetet a házelnök módosító javaslatá-
nak elfogadása után bocsátották végső
szavazásra, amikor is 107 igen szava-
zattal 13 nem ellenében a parlament
azt elfogadta. 

A nemzeti kisebbségek nyelvén a
tankönyveket az elfogadott törvény-
módosítás szerint az alábbi módon kell
kiadni: 
a) a nemzeti kisebbségek nyelvén
szokványos és használatos  földrajzi
elnevezéseket kétnyelvűen kell írni,

oly módon, hogy első helyen a nemze-
ti kisebbség nyelvén, majd ezt követő-
en államnyelven zárójelben vagy tört-
jellel, aszerint, ahogyan a 2002-2006
között engedélyezett tankönyvekben
volt használatos.
b) A kartográfiai kiadványokban a
földrajzi neveket államnyelven kell
feltüntetni.
c) A tankönyv végén szójegyzékben
kell a kisebbség nyelvén és az állam-
nyelven feltüntetni szótár formájában a
földrajzi neveket. 

A törvény elfogadása után Berényi
József és Szigeti László sajtótájékozta-
tót tartotta. Elmondták, hogy nem

maradéktalanul elégedettek az elfoga-
dott törvénymódosításal – Martin
Fronc javaslatával inkább azonosulni
tudtak volna, de ahhoz a támadáshoz
képest, amely Ján Mikolaj oktatásügyi
minisztériumából indult a magyar
iskolák ellen, előrehaladás az a forma
is, amely Pavol Paška házelnök módo-
sító javaslata után született, ezért az
MKP képviselői igennel szavaztak. 

Az MKP képviselői köszönetüket
fejezték ki a diákoknak, a pedagógu-
soknak és a szülőknek az ún. hibrid-
könyvekkel szemben kifejtett erőfeszí-
tésükért.

(on)   



Az I. bécsi döntés

„A négy nagyhatalom kor-
mányfői kijelentik, hogy a
csehszlovákiai lengyel és
magyar kisebbségek kérdése,
amennyiben azt a következő
három hónapon belül az érde-
kelt kormányok közötti meg-
egyezés útján nem rendezik, a
négy hatalom itt jelen levő
kormányfői összejövetelének
tárgya lesz.”
(A müncheni egyezményhez
csatolt kiegészítő nyilatkozat,
1938. szeptember 29.)

Magyarország a trianoni
békeszerződés következtében
elveszítette területének és
lakosságának mintegy kéthar-
madát. Több mint 3 millió
magyar kisebbségi sorba
került. A két világháború
között sem a „csonka
Magyarország” közvéleménye,
sem a határon túl rekedt
magyar közösségek tagjai nem
tudták elfogadni, hogy a
magyarok elsöprő többsége
által igazságtalannak tartott tri-
anoni határok örök időkre
megváltoztathatatlanok lesz-
nek. A magyar politikai elitet
és társadalmat ebben az idő-
szakban a revízió bűvölete
hatotta át.

Magyarország a trianoni
béke ratifikálásakor a teljes
elszigeteltség stádiumában le-
ledzett. A korszak legkiemel-
kedőbb miniszterelnöke,
Bethlen István (1921-1931)
nagy erőfeszítéseket tett azért,
hogy a trianoni Magyarország
köré vont gyűrűt szétfeszítse.
A kezdeti csapongás, koncep-
ciótlanság után jelentkeztek az
első sikerek: az ország 1922-
ben a Népszövetség tagja lett,
amely lehetővé tette a gazda-
sági stabilizáció megindulását;
az olasz-magyar (1927), a len-
gyel-magyar (1928) és az oszt-
rák-magyar (1931) szerződé-
sek pedig már az elszigeteltség
lassú megszűnését jelentették.
Az 1929-ben kirobbant nagy
gazdasági világválság követ-
keztében az európai politika
rendkívül jelentős változáson

ment keresztül.
1933-ban Adolf Hitler lett

Németország kancellárja. A
Führer a versailles-i békerend-
szer lebontását egyik legfonto-
sabb politikai prioritásának
tekintette. Mivel
Magyarország politikai érdekei
jelentős mértékben egybeestek
a németekéivel, az immár
Gömbös Gyula miniszterelnök
(1932-1936) irányította
Magyar Királyság közeledni
kezdett a náci Harmadik
Birodalomhoz. Hitler a
magyar politikai vezetőknek
többször is kifejtette: a magyar
revíziós törekvések közül
leginkább a Csehszlovákiával
kapcsolatos követeléseket haj-
landó támogatni.

A legdemokratikusabb
közép-európai államnak tartott
Csehszlovákia az 1930-as

években súlyos problémákkal
küszködött. A prágai centraliz-
must nehezen tűrő szlovák
autonomisták  mellett a német
és a magyar kisebbség képvi-
selői is egyre gyakrabban han-
got adtak elégedetlenségük-
nek. A Csehszlovákiát alkotó
egyes térségek különböző fej-
lettségi foka sem erősítette az
állam belső kohézióját.
Amikor 1933-ban
Németországban a nácik kerül-
tek hatalomra, Csehszlovákia
külpolitikai szempontból is
nehéz helyzetbe került. Az
Anschluss (Ausztria bekebele-
zése, 1938) után éppen Beneš

köztársasága került Hitler cél-
keresztjébe. A Csehszlovákia
feldarabolásával kapcsolatos
tervében a Führer nagy szere-
pet szánt Magyarországnak. A
magyar politikai vezetés azon-
ban nem volt hajlandó részt
venni egy közös fegyveres
akcióban. Így Hitlernek
Csehszlovákia feldarabolása
helyett meg kellett elégednie a
Szudéta-vidék megszerzésével,
amelyről négy európai hata-
lom, Németország,
Olaszország, Franciaország és
Nagy-Britannia vezetői 1938.
szeptember 29-én
Münchenben döntöttek. A
bajor fővárosban a magyarok
és a lengyelek is szerették
volna saját területi igényeiket
kielégíteni, ám ezekkel a kon-
ferencia csupán egy nyilatko-
zat erejéig foglalkozott –

mely szerint: a vitás kérdések-
ben egyezzenek meg az érin-
tett felek; ha ez nem sikerül,
az ügy a nagyhatalmak döntő-
bírósága elé kerül vissza.

A magyar-csehszlovák tár-
gyalásra 1938. október 9-e és
13-a között került sor Rév-
Komáromban. A Jozef Tiso
vezetésével érkezett csehszlo-
vák delegáció, amely csaknem
teljes egészében az időközben
autonómiát kiharcolt szlovák-
ság képviselőiből állt, naponta
tett újabb és újabb területi
engedményeket a Kánya
Kálmán külügyminiszter

vezette magyar küldöttségnek.
Megegyezésre mégsem
került sor: Pozsony, Nyitra,
Kassa, Ungvár és Munkács
hovatartozásáról eltérő állás-
pontra helyezkedtek a felek. A
tárgyalások végül eredményte-
lenül zárultak. 

A csehszlovák-magyar határ-
vonal módosításáról ezért a
nagyhatalmaknak kellett dön-
teniük. Nagy-Britannia és
Franciaország nem tanúsított
érdeklődést a probléma iránt.
1938. november 2-án a bécsi
Belvedere-palotában így végül
Joachim von Ribbentrop
német és Galeazzo Ciano olasz
külügyminiszter mondta ki a
döntő szót. Magyarország az I.
bécsi döntés értelmében közel
12 000 km2 területet kapott
vissza Csehszlovákiától.
Olyan, magyar szempontból
fontos városok lettek újra a
Magyar Királyság részei, mint
Komárom, Galánta, Érsekúj-
vár, Léva, Rimaszombat,
Kassa, Munkács. A döntés
értelmében viszont Pozsony és
Nyitra szlovákiai város
maradt.

A bécsi döntést a magyar
közvélemény kitörő lelkese-
déssel fogadta. Horthy kor-
mányzó a hagyományos fehér
lovon november 6-án
Komáromba, 11-én Kassára
vonult be. A kassai hangulatról
egy nappal később Márai
Sándor így tudósította a Pesti
Hírlap olvasóit: „Kassa ma
nem éli még rendes, szabályos
életét;  valami rendkívüli van a
levegőben, a város nem tud
még hozzászokni a hétközna-
pok rendjéhez, még mindig
örül, lelkendezik, ünnepel.
Horthy Miklóst fogadta s
ünnepelte; s időre van szüksé-
ge, amíg megtalálja a hétköz-
napok egyensúlyát.”

Hat évvel később
Magyarország vesztesként
került ki a II. világháborúból.
A felújított Csehszlovákiához
visszacsatolt magyar többségű
városokra és falvakra 1945-ben
a félelem dermesztő csendje
telepedett rá.

Pelle István

Pedagógusfórum - Történelmi évforduló                              

Hetven évvel ezelőtt történt
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A kormányzó Kassán
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A IX. Katona
Mihály Napok rendezvény-
sorozat ez év októberében,
hagyományosan, kiállítás-
megnyitóval vette kezdetét
az iskola galériájában. 

Somogyi Győző
Mátyás király hadserege
című kiállítására került sor.
A megnyitón az alkotó is
megjelent barátaival együtt,
akik korhű ruhákban, kora-
beli fegyverekkel még csa-
tajelenetet is bemutattak a
gyerekek kedvéért. 

A központi rendez-
vények keretében Katona
Bálint, Debrecenben élő
költő, képzőművész, művé-
szeti vezető fotói kerültek
fel az iskolagaléria falára
Közelítés címmel. 

A Katona Mihály
Napok központi rendezvé-

nye a 18. és 19. század for-
dulóján Búcson élt reformá-
tus lelkész és földrajztudós
születésnapja környékén
(nov. 9.) zajlanak minden
évben 2000-től. Ezek kere-
tében idén is egy gyermek-
koncert részesei lehettünk,
ezúttal Korpás Éva és zene-
kara jóvoltából. Ezt követte
a már említett kiállítás-meg-
nyitó, majd a hét végén,
szombaton a regionális
műveltségi vetélkedőt ren-
deztük meg, kilenc iskola
csapatának részvételével. A
téma Mátyás király és kora
volt a történelem, irodalom
és a zene szemszögéből. A
vetélkedő anyagának és kér-
déseinek összeállítását,
valamint a zsűrizést ezúttal
is a komáromi Selye János
Gimnázium tanárai: Elek

József és Vitálos Krisztina
vállalták. A helyi önkor-
mányzat, valamint a buda-
pesti Lukács Ágnes jóvoltá-
ból értékes díjakat kaptak a
vetélkedő diákok és felké-
szítőik. A résztvevő csapa-
tok a helyezés sorrendjében
a következők voltak: Bátor-
keszi, Perbete, Hetény,
Búcs, Dunamocs, a komáro-
mi Marianum, Madar, a
gútai II. Rákóczi Ferenc és
Izsa iskoláinak csapatai.

A rendezvénysoro-
zat vasárnap istentisztelettel
zárult a helyi református
templomban, ahol Dr.
Bándy György professzor,
a Selye János Egyetem
Teológiai Karának Újszö-
vetségi tanszékvezetője hir-
detett igét, és tartott egy
rövid előadást a bibliafordí-

tás nehézségeiről.
Záróakkordként Katona

Mihály emléktábláját koszo-
rúzták meg a résztvevők. A
koszorúzás alatt és után a
Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Vass Lajos Kóru-
sa tette szebbé az ünnepet
csodálatos énekével. 

A jól sikerült ren-
dezvénysorozatért köszönet
jár az iskola igazgatójának,
Varga Lajosnak és vala-
mennyi kollégájának, a szü-
lőknek, az egyház képvise-
lőinek, az önkormányzat-
nak, valamint minden részt-
vevőnek, aki jelenlétével
hozzájárult az ünnepünk
sikeréhez. 

Győző Andrea

Pedagógusfórum - Rendezvényeink                                  

Ünnepnapok a búcsi Katona Mihály
Alapiskolában

Őszi koncert a Csákányházi Magyar Tanítási
Nyelvű Óvodában

Az új állami program „ISCED 0“
szerinti kidolgozott helyi óvodai pro-
gramunk részeként valósult meg óvo-
dánk „ Őszi koncertje“.

Családias keretek között, saját
tornatermünkben szüleiket és néhány
meghívott vendéget szórakoztattak
óvodás gyerekeink és a Füleki
Zeneiskola növendékei. Műsorunk
lényege, tartalmi egysége az volt,
hogy megköszönjük az ősz ajándékait
és az évszak átadja a „stafétabotot“ a
„télnek“. Szeretettel várjuk a téli
hónapokat, és azok ajándékait, így
például az ünnepeket, a gyönyörű
havas tájat, a jégvirágokat.

A falakat óvodásaink munkáiból
összeállított kiállítás díszítette, ahol
helyet kaptak az iskola ifjú tehetségei-
nek alkotásai.

Már régen megfogalmazódott
bennem a gondolat, hogy hogyan
fogom színvonalassá tenni óvodánk

életét. Az új program jó alkalmat nyújt
erre. Célom volt bebizonyítani a szü-
lőknek, hogy mire képes egy gyer-
mek, ha megfelelő, ingergazdag kör-
nyezetben nevelkedik. Szeretném
elérni, hogy ne hagyják elkallódni
tehetséges, okos gyermekeiket.
Kicsinyeink műsorán azok a dalok,
mondókák, táncok és mesedramatizá-
lások szerepeltek, amelyeket szeptem-
bertől ismertek meg mindennapi tevé-
kenységük alatt. Ezen ismeretek áta-
dásában kolléganőm, Soós Erika segí-
tett.

Köszönetet mondok Mráz
Františeknek, a zeneiskola igazgatójá-
nak, aki örömmel fogadta ötleteimet
és együttműködéséről biztosított.
Fellépő gyermekeik furulya, hegedű
és zenekari játékkal örvendeztettek
meg minket. Az előadók között volt
olyan is, akit annak idején tanítottam
óvodában. A megfelelő környezet kia-

lakításában segítettek a szülők és
pedellusunk, Tóth Veronika. A szakács
nénik, Tóth Renáta és Tóth Erzsébet
almáskaláccsal kedveskedtek a gyere-
keknek, az üdítőt a község biztosítot-
ta. A nagyszülők jóvoltából CD- felvé-
telek és fényképek őrzik ennek a szép
napnak az emlékét. Óvodásaink fellé-
pését az „ erdei tündér“ egy kerékpár-
ral jutalmazta.

Abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a falu vezetősége, élén
Gáspár Aladár polgármesterrel  bízik
pedagógusaink munkájában és segíti
őket elképzeléseik megvalósításában.

Hálás vagyok, hogy ilyen jó
csapattal dolgozhattam együtt és meg-
valósíthattam óvodánk programjának
egy részét.

Molnár Katalin, 
az óvoda megbízott igazgatónője



Olyan sok kötelező olvas-
mányt ajánlottam már nektek
az elmúlt évek folyamán, de Ti
legtöbbször csak fintorogtok.
Amikor legutóbb Anda Zsófi
azt mondta Hemingwayra,
hogy na, kivételesen ez a
könyv tetszett neki, egyből
lehurrogtátok. Azt hittem,
helyből nektek megyek...
Teljesen igaza volt Az öreg
halász és a tengerrel kapcso-
latban, de nektek semmi nem
elég jó, ha olvasnivalóról van
szó. 

A minap a Tesco titokról
beszélgettünk, s engem meg-
döbbentett, hogy Rigó Kriszti
bezzeg rögtön lehúzta a netről
és elolvasta, miután meséltem
róla. Meg is ijedtem rendesen.
Hogy olyan szerzőhöz csinál-
tam kedvet, akiről az a hír
járja, hogy eggyel több köny-
vet írt, mint olvasott. Jobban
oda kell figyelnem eztán, hogy
abban a csekélyke időben,
amink marad egy-egy magya-
rórán ilyesmire, miről is érte-
kezünk.  

Elkezdtem hát törni a fejem,
vajon most miről írjak. Ugye
legyen klasszikus, lehetőleg a
kerettanterv része, hiszen az
érettségin majd nem árt, ha
lesz saját olvasmányélménye-
tek, meg egyáltalán... Olyan
könyvet kerestem, ami a Ti
korotokban engem megérin-
tett. Amit  már annak idején
sem tudtam letenni.
Célszerűnek láttam a jelenlegi
tananyagunkból kiindulni, s
újra levettem otthon a köny-

vespolcról Kosztolányi egyik
lélekelemző regényét, a Nero,
a véres költőt. 

Be kell ismerjem, zsenge
leány koromban én sok kárt
tettem házi könyvtárunkban.
Az első rossz szokásom: ha
valamilyen szófordulat vagy
akár egy egész mondat, gon-
dolat megtetszett, olvasás köz-
ben szamárfület csináltam a
lap sarkán, hogy később majd
el ne felejtsem kijegyzetelni.
Aztán áttértem a cetlizésre.
Ezekkel meg az volt a baj,
hogy folyton kipotyogtak,
elvesztek. Mire a Nérót olvas-
tam, már ceruzával húzogat-
tam alá az arra érdemesnek
vélt sorokat. Most örülök
ennek. Mert így ma tisztán lát-
hatom, mi fogott meg anno.
Szó, mi szó, most egész más
dolgokat találtam érdekesnek
és fontosnak, mint tizenvala-
hány évesen. Ami nem árt.
Sőt! Erről ismered meg az iga-
zán értékes könyvet. Ha több-
ször kézbe veszed, s mindig
új, még mindig kedvedre való,
kell ennél jobb mérce? Ottlik
Géza mondta a prózaíró
Kosztolányiről, hogy mindig
ügyel arra, ne untassa olvasóit.
És kétszer kell műveit olvasni.
Mert először az ember csak a
sztorira figyel, másodszorra
aztán koncentrálhat a megírás
szépségére.

Emlékszem, a cím alapján
egyáltalán nem fűlt hozzá a
fogam. Megtévesztett, azt hit-
tem, történelmi regény. Annál
is inkább, hogy a borítólapot a
babérkoszorús címszereplő
domborműve díszítette. Azaz:
első ránézésre Szilvi, Balogh
Kriszti, nektek való. Én a tör-
ténelemért nem rajongtam. De
már az első fejezetben kiderül,
hogy csak a köntös történelmi.
Itt ugyan gyaloghintón közle-
kednek, és korabeli színes
tunikát, tógát viselnek a sze-
replők, de úgy beszélnek, gon-
dolkodnak, élnek, hogy az
olvasó seperc alatt hajlamos
elfelejteni, hogy az ókori
Rómában játszódik a cselek-
mény. 

Mivel tanulmányaitok során

időrendben haladunk az antik
irodalomtól a kortárs felé -
hiszen irodalomtörténetet
tanulunk - ez lehet az első
olyan könyvek egyike, amit
modernnek fogtok érzni. Jó,
olvastunk mi  már Thomas
Mannt meg az említett ameri-
kai Nobel-díjas Hemingwayt,
de a magyar irodalomból csak
romantikus és realista regényt.
Jut eszembe: Thomas Mann.
Az ő levele a könyv bevezető-
je. „Meglepőnek nevezném
Neró-ját, s hozzáteszem, hogy
ezt a szót, műalkotásra alkal-
mazva, nagy dicséretnek tekin-
tem“- írja a szerzőnek. Hát,
meglepetésben valóban nem
lesz hiány, ha hallgattok rám, s
hozzáláttok.   

Szinte hallom, amint Pityu
megkérdezi: „Szex van
benne?“ Rögtön ki kell, hogy
ábrándítsam: nincs. Ennek
prózai oka van: szegény
Octaviát 11 évesen hozzáadták
férjéhez, aki soha, egyetlen
pillanatig se szerette. Később
ura közönye iránta undorrá
változott, s három év után
kimondottan fizikai fájdalmat
érzett már, ha csak megpillan-
totta asszonyát. Csoda, ha az
nappal, szegény, inkább a
babáit öltöztette a szobájában,
meg dúdolgatott nekik? Este
pedig félt. Gyermekük nem
született. Néró torz lélek.
Amikor az utcán a meddő nők
ágyékát a főpapok szíjjal osto-
rozták – amolyan kedves
római szokás szerint – kivitet-
te feleségét is, hátha használ
neki a szertartás...

Szóval: szexjelenet nics.
Viszont – Máté, fiam, hegyezd
füled - rögtön a 13. oldalon
megtörténik az első gyilkos-
ság.  Agrippina, a császárné a
szomjas Claudiust megitatja
méreggel, s amikor az menten
végigvágódik a márványpad-
lón, a feleség hosszú fekete
szempillája sem rebben. Olyan
nyugodt, mint egy üveg
meggybefőtt. Fogadok, krimi
hétfőn nem láttok ilyen hideg-
vérű gyilkosságot a kereske-
delmi csatorna egyik véget
nem érő sorozatában sem,

amiket pedig bámultok orrvér-
zésig. 

Közvetlenül a gyilkosság
után jöhet a temetési menet,
titáni pompájával, majd nyom-
ban istennek nyilvánítják a
holtat, bekerül a halhatatlanok
közé. Az ekkor mindössze 17
éves Néró pedig menten a
haza atyja lesz. Még csak
szöszke gyerek, megrendíti a
gyilkosság. Mentséget keres
arra, aminek szemtanúja volt.
Az uralkodói szerepet is ide-
gennek érzi, mindig összerez-
zen, amikor császárnak szólít-
ják. „Érzéketlen a hatalom
iránt, inkább a könyveket sze-
rette.“ Eleinte.

Igazából nem érdekli
semmi. Hallgatja mesterét,
Senecát, akinek csodálja ver-
seit, drámáit, hát gyorsan elha-
tározza, ő is költő lesz.
Elkezdi ontani a hexametere-
ket, liheg a vágy belőle, hogy
kicsikarja tanára elismerését.
Seneca fél, hogy elveszti ura
kegyét, hát bólogat és helye-
sel: „Most lett egészen tied a
világ. A hatalmasok csak kor-
mányozzák. De a költő egé-
szen bírja, az uralkodik rajta“
– mondja. 

Néró napokig önkívület-
ben él. Mámorosan olvassa
újra és újra saját költeményét.
Aztán megtorpan, kételkedni
kezd. Látja ő jól Seneca sze-
mében, hogy az dilettánsnak,
gátlástalan kontárnak tartja.
Már kishitű, nem tud aludni. A
mestert száműzi a palotából,
mostantól fűzfapoéták, csepü-
rágók, hízelgők lebzselnek
körülötte. Seneca helyett ők
gerjesztik mesterségesen dia-
dalérzését. Nem tud többé
alkotni. Féltékeny nevelt test-
vérére, a beteg, nyavalyatörős
Britannicusra. Néró mohó,
rohan előre: megöleti bátyját.
Bűne? Érzi, tehetségesebb
költő nála. És a gőzfürdőben
meghallgatta Lucanus elma-
rasztó kritikáját a császárról
(amiből az is kiderül, hogy
Kosztolányinak micsoda
humora van): „Művelt és
tanult, de annál veszedelme-
sebb.  
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Nála mindig csak istenek sze-
repelnek. Nem adja alább.
Semmit se tud nevén nevezni.
Mikor hascsikarása van, akkor
is a hascsikarás istene látogat-
ja meg. Az igazi költőt homlo-
kon csókolja a Múzsa. Ővele
nem esett meg ez a szerencse.
Erre gondolt egyet. Ő csókolta
homlokon a Múzsát. Erőszakot
követett el rajta.“ 

Néró első gyilkossága jól
ment, gyorsan ment, szent cél
vezette, hiszen végre zavarta-
lanul tud újra alkotni.
Elégedett. Felállíttatja saját
szobrát, egy bronzkolosszust.
Menet közben megkapja az
imperator nevet. Első szeretője
egy rabszolganő lesz. Boldog,
hogy ezzel Octaviát porig
alázhatja. Színházba kezd
járni, itt pillantja meg először
az idősebb és férjezett
Poppaea Sabinát. Neki mondja
először: szeretlek. 

Vérszemet kap. Már nem
elég számára  közönségnek a
császári palota, egész népének
akarja szavalni verseit. Első
nyilvános szereplése előtt
napokig nem beszél, kíméli
hangját, és betegre izgulja
magát. Poppaea a lámpalázas
„vetélytárs nélkül álló remekí-
rónak“ megszervezi a tapsoló-
kat, a közönséget, a zsűrit...
Mily meglepő fordulat: a csá-
szár a versenyt megnyeri. 

Poppaea tovább manipulál-
ja, mivel komoly tervei van-
nak: császárné akar lenni.
Rászedi Nérót, hogy ölesse
meg az útjában álló

Agrippinát. Az anyagyilkos
Néró lelkiismeretét Seneca
segít elhallgattatni. „Nem gyil-
kosság volt, államérdek“ –
nyugtatja a bűnöst.
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy
az érvényes törvény szerint a
legnagyobb bűnt követte el az
uralkodó. Az anyagyilkost ren-
des esetben bőrzsákba varrják,
egy kutyával, kakassal, viperá-
val és majommal együtt, aztán
a tengerbe dobják. 

Vojtek Zsófi, Te szó szerint
imádnád ezt a könyvet. Te
odavagy mindenért, ami antik,
s főleg római. Elrévedezhetnél
olyan latin szavakon, mint a
polinctor, lictor, vestibulum,
forum, proconsul, orchestra,
proscenium, haruspex, augur,
saturnália, rhetor, aedilis, tric-
linium...  Nekem legalább a
felét ki kellett szótáraznom.
Ha pedig elolvasod az össze-
esküvőnek kikiáltott Seneca
halálát, egyenesen zokogni
fogsz. Röviden, zanzásítva:
megtöltötték a fürdőkádat
forró,  gőzölgő vízzel. Két
tanítványa leste a haldokló
utolsó szavait, hogy okuljanak
belőlük és feljegyezzék az utó-
kor számára. Az öreget levet-
kőztették, magas székre ültet-
ték, hogy lába a vízbe nyúljon.
Az orvos a térdkalács alatt
vágta el ütőerét, nagy szakér-
telemmel. Majd a csuklóján. A
költő, a szónok, a bölcs, a
tanár csak gyengeséget érzett,
mialatt vére a fürdővizet előbb
csak rózsaszínűre, majd sötét-
vörösre festette. Később dur-

ván beledöntötték a vízbe.
„Még egyet sóhajtott és teste
elmerült. Utolsó sóhajából
buborék lett. Az sokáig táncolt
a víz színén. Aztán szétpattant.
Seneca nem volt többé.“

Amikor Néró a már koráb-
ban száműzött Octaviát is
megöleti – különben hogyan
nősült volna újra? –, Poppaea
elhozatja a halott fejét. Látni
akarja. „Farkasszemet néz
vele. Hosszan, gyűlölettel. A
halott egy darabig állta. De
aztán mintegy elfáradva a
harctól, lehunyta szemét. Még
egyszer meghalt.“ 
Hamarosan a császári pár már
beszélgetni sem tud:
-A versem – mondta a császár.
- Ah, a versed.
- A sikerem.
- Ah, a sikered.
- A terveim.
- Ah, a terveid.

Aztán a császár Poppaeát is
eltemette. Összeszólalkoztak,
erre a császár hasba rúgta
gyermekükkel várandós nejét.
Az többet nem állt fel. Néró
egyedül marad, sok iriggyel,
nulla elismeréssel.
Harmadszor is megnősül.
Kapaszkodjatok meg, mert
ezúttal egy fiatal fiút vezet
oltár elé. Sporus nőruhában,
befont hajjal, menyasszony-
ként jön a templomba. És a
főpap összeadja őket. (Miért
csodálkozunk? Caligula volt a
13. oldalon megmérgezett
Claudius elődje. Ő kinevezhet-
te kedvenc lovát szenátornak?
De erről majd máskor, egy

másik mű kapcsán.) A szená-
tus nem asszisztál tovább az
őrültnek, Nérót rövidesen a
haza ellenségének nyilvánítja,
mint anyagyilkost halálra íté-
lik. Ő nem várja meg a felke-
lőket, teljes súlyával ráeresz-
kedik kardjára, az behatol
gégéjébe. Harminc éves volt. 

Két dolog izgatja a szerzőt.
Egy: mit tesz az ember jelle-
mével, ha hatalomra jut.
Látunk ilyet magunk körül
eleget. Annyi a hirtelen meg-
gazdagodott magánvállalkozó
meg a feltörekvő politikus,
akik mind kis nérók a maguk
nemében, mint a szemét.
Kettő: hibás-e Seneca és min-
denki, aki táplálta a diktátor
öntetszelgő mámorát. Ezen
majd gondolkodjatok el! A
mélylélektanról, Freudról, az
egzisztenciális regényről
hamarosan beszélünk az Édes
Anna kapcsán.  

Bálint, ha rávettelek, hogy
ne ülj örökké ölbe tett kézzel,
az lesz pedagógiai pályafutá-
som csúcsa. Csak nyisd ki a
könyvet! Nekem ennyi elég.
Ha eddig eljutsz, úgysem
teszed le, amíg aztán el nem
olvastad az utolsó betűig.
Bízom benne, Néró nevét hall-
va nem a számítógépes prog-
ramra fogsz elsősorban asszo-
ciálni ezek után.

Na, és most mondjátok,
melyik részletet akarjátok íze-
lítőként hallani, és én ott nyi-
tom ki a könyvet. Nos?

Benkő Tímea
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A komáromi Munka Utcai Alapiskola a Nyitrai kerület legeredmé-
nyesebb magyar alapiskolája. Ez a siker a 2007/2008-as tanév ver-
senyeredményeinek köszönhető. Bár ez a kimutatás még nem került
nyilvánosságra, amikor iskolánk pedagógusai úgy gondolták, hogy
jutalomkirándulásban részesülhetnek azok a szorgalmas tanulók,
akik a tavalyi év  tanulmányi versenyeinek és különböző rendezvé-
nyeinek voltak sikeres résztvevői. A tanulókat az osztályfőnökök,
valamint a tantárgybizottságok javaslatai alapján választottuk  ki.

Mivel jutalomkirándulással már második alkalommal kedveskedett
az iskola tanulóinak, akadtak közöttük olyanok is, akik idén már
másodízben utazhattak, ezért az úti cél kiválasztásánál nem csak azt
kellett figyelembe venni, hogy a különböző korosztályú gyerekek (4-
9. évfolyam) igényét elégítsük ki, hanem azt is, hogy a tavalyi prog-
ram – annak ellenére, hogy nagy sikere volt – ne ismétlődjön.

Az úti cél az idén is Budapest volt: a Telefónia Múzeum, a
Közlekedési Múzeum és a Fővárosi Nagycirkusz. Reggel 84 kíván-
csisággal teli iskolás indult útnak. Nem telt el sok idő, amikor az
egyik buszon a gyerekzsivajt egy durranás szakította félbe: defektet
kaptunk. Bár a gyerekek számára ez a nem tervezett esemény is izgal-
mas volt, hiszen a kényszerpihenő ideje alatt megfigyelhették a
kerékcsere folyamatát, és messziről megtekintették a tatabányai
Turul-emlékművet is. Így – sajnos – a kirándulás első állomásáról
lemaradtunk.

Budapestre érkezvén a vár, a Citadella, a Duna és hídja, a sok-sok
gyönyörű épület ragadta meg a kirándulóink figyelmét.  Az igazi
élményt azonban a Közlekedési Múzeum és a cirkusz jelentette.
Először a múzeumban tettünk látogatást, ahol megtekintettük az
elmúlt évtizedek, évszázad kerékpárjait, hintóit, autóit, vonatok
makettjeit … A gyerekek  hosszú perceket töltöttek a kisvasút mel-
lett, felszállhattak egy XX. század eleji vonatra, vasutasként egy
kalapáccsal megállapíthatták, hogy „egészséges-e” a vonat kereke,
hajókormányt forgathattak, egy szimulátor segítségével pilótaként
szállhattak a magasban...

A múzeum előtt a gyönyörű napsütésben megebédeltünk, majd a
közeli cirkuszba érkeztünk. Leírhatatlan élményt nyújtott az előadás
is, hiszen a hagyományos cirkusztól eltérően nem a beidomított álla-
tok „táncát”, hanem az akrobatika, az egyensúlyozás, a zsonglőrkö-
dés, a tánc és a színházi előadás összefonódását láthattuk magunk
előtt. Lenyűgözött bennünket a látvány, a mozgás, a jelmezek, az
ötletek határtalansága, bemutatva azt, hogy az ember mi mindenre
képes.

A gyerekek arcára tekintve biztosak lehettünk abban, hogy a nap
folyamán jól érezték magukat. Kellemes hangulatban, új élmények-
kel, gazdag ismeretekkel térhettünk haza.

A kirándulásra az iskolánk által alapított Pro Schola et Futuro ala-
pítvány nyújtott anyagi támogatást.

Molnár Szilva

Jutalom az eredményekért



1. Közös igyekezettel – nyilatkozatokkal, tárgyalásokkal,
könyvvisszaküldési akcióval, stb - próbáltuk megakadályozni,
hogy az oktatáspolitikai támadásoknak élét vegyük. Ha hallga-
tunk, valószínűleg rosszabb oktatási törvény születik és a föld-
rajzi megnevezések ügye is kedvezőtlenebbül zárul számunkra.
Az országos rendezvények – a tehetséggondozásra épülő
Rozsnyói Pedagógustalálkozó, a nyári egyetemi programok,
vagy a kassai Országos Tanévnyitó a résztvevők megelégedésé-
vel sikeresen valósultak meg. A szövetség honlapja és a
Pedagógusfórum megfelelő tájékoztatást nyújtottak az
SZMPSZ tagjainak.       
Örülök, hogy a hatékony szlovák nyelvoktatás programját sike-
rült elindítani, hogy tíz tehetségpont kezdte el tevékenységét és
a digitális tananyagfejlesztés projekt ebben az évben is folytató-
dott.

2. Bízom benne, hogy a komáromi Pedagógusház mihamarabb
elkezdi működését, és a politikai problémák ellenére együttmű-
ködés alakul ki szövetségünk és az állami szakmai intézmények
között, melynek kezdeti lépéseit megtettük. Remélem, sikerül
akkreditált képzésekkel kibővíteni pedagógusaink magyar nyel-
vű továbbképzéseit, biztosítani a Comenius Intézet és az egye-
temek közös programjait ezen a területen. Szeretnénk elérni a
szakmai-módszertani kiadványok, a tankönyvek és segédtan-
könyvek gyarapodását, javítani a kommunikációt és az informá-
ciók cseréjét az iskolákkal és az alapszervezeteinkkel.

Pék László, az SZMPSZ elnöke      

1. A szervezeti életért felelős alelnökként túlságosan látvá-
nyos sikerekről nem tudok beszámolni. A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége tevékenységében éppen ez az a terü-
let, ahol a legtöbb probléma merül föl. Csak egy példával
illusztrálom az elmondottakat: e sorok írásakor (2008. december
7.) még mindig nem tudjuk, hogy ebben az évben pontosan hány
fizető tagja van a szervezetünknek, ugyanis néhány területi
választmánynak a mai napig nem sikerült összegyűjteni az ezzel
kapcsolatos adatokat; ebből viszont az is következik, hogy több
alapszervezetben problémát jelent a tagdíjak összeszédése.
Megjegyzem: a tagdíjak befizetésének határideje 2008. március
31-e volt... Így sajnos nem rendelkezünk egy naprakész, azon-
nal felmutatható, megbízható adatbázissal. S ezt a problémát
már évek óta nem sikerül megnyugtatóan rendezni.
Pozitívumként könyvelem el ugyanakkor azt, hogy a Szövetség
legfelső szerveinek (elnökség, országos választmány) összes
tervezett ülése rendben megvalósult. Az ott született döntések-
ről, határozatokról minden bizonnyal az adott területekért fele-
lős kollégáim szolgálnak majd konkrétumokkal a lap hasábjain.

2. Szeretném, ha a 2009. évben az említett kényelmetlen
probléma végre megszűnne. Az SZMPSZ a tagnyilvántartás és
a tagdíjak kérdését nem vonszolná koloncként egyfolytában
maga után. Lehet, kicsit utópisztikusan hangzik, de kívánatos-
nak tartanám, ha a Szövetség egyes szintjein az ülések pezsgő
vitafórumokká válnának, valahogy úgy, mint az 1990-es évek-
ben – azokon ne pusztán az információcsere domináljon. Ehhez
persze elsősorban arra van szükség, hogy az alapszervezetek és
a területi választmányok időközönként ülésezzenek. A magam
részéről feltétlenül javítani szeretnék az elnökség és az egyes
szintek közötti kommunikáción. Jövőre előreláthatólag régión-
ként sor kerül majd az alapszervezetek elnökei találkozójára, s
törekszünk arra is, hogy az elnökség tagjai az eddiginél gyak-
rabban tegyék tiszteletüket az egyes területi választmányoknál.

Pelle István, az SZMPSZ alelnöke
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1. A Pedagógusszövetség 
tisztségviselőjeként a 2008-as évre 

kitűzött feladatai közül mit és  
milyen mértékben sikerült megvalósítania?

2. Milyen további konkrét terveket
és célkitűzéseket szeretne megvalósítani a

2009-es évben?

1. Számomra szinte lehetetlen szétválasztani politikusi és
szakmai feladataimat: gimnáziumi igazgatóként napról napra
megtapasztalom a gyakorlati problémákat, parlamenti képvise-
lőként közvetlenül is betekintésem van a nagypolitika működé-
sébe, míg az SZMPSZ területi választmányának elnökeként
átlátom a helyi óvodák, alapiskolák gondjait, problémáit is.   
Igazgatóként büszke vagyok arra, hogy a 2007/2008-as tanév-
ben a tanulmányi versenyek értékelésekor a komáromi Selye
János Gimnázium a Nyitra megyei iskolák rangsorában nagy
fölénnyel az 1. helyen végzett.
A parlamentben a 2008-as év egyik legnagyobb feladata a tan-
könyvekben használatos földrajzi megnevezések megoldása
volt, melynek keretében az MKP képviselői által benyújtott tör-
vénymódosítás előadója voltam. Előzőleg az oktatási törvény
vitájában szintén próbáltam finomítani annak tartalmát, de a
jelenlegi parlamenti többség ezt megakadályozta. 
Az SZMPSZ keretében ez évben is sikerült megszervezni a
Komáromi Pedagógiai Napokat, mely alkalmat ad a tanárok
rendszeres találkozójára és tapasztalatcseréjére. Rendszeresen
működnek különböző szakmai csoportjaink is. Aktívan kivettem
részemet a hibrid tankönyvek kapcsán alakult helyi koordináci-
ós tanácsok megszervezéséből.
A fentebb leírtakból is kitűnhet, hogy sikereket jelenleg főleg
azokon a területeken érhetünk el, melyeken a döntések és az
események nem függenek a politikai hatalomtól. 

2. Egyik feladatunk lehetne az Iskolaügyi Minisztériumban a
jelenlegi életképtelen nemzetiségi osztály helyett egy hatéko-
nyan működő és erős nemzetiségi főosztály újbóli kialakítása.
Nagyon fontos lenne az is, hogy a igazságos elosztás alá essen
az a 12 milliárd koronás csomag, mely az európai alapokból az
oktatási intézmények felújítására, fejlesztésére van fenntartva,
azaz ennek az összegnek a 10 százaléka a magyar oktatási nyel-
vű intézményeknek juthasson. Ennek a jelenlegi politikai hely-
zetben sajnos kevés az esélye, hiszen a nemzeti párt által irányí-
tott minisztérium példátlan arroganciával viseltetik a magyar
nemzeti kisebbség igényeivel szemben.  
Szakmai szinten állandóan rezonáló és ismétlődő kérdés iskolá-
ink jövője a mindenkori demográfiai mutatók függvényében.
1990 előtt Szlovákiában évente kb. 90 ezer gyerek született, ami
azt jelentette, hogy az alapiskola 9 évfolyamában és a középis-
kola 4 évfolyamában országosan 13x90 ezer azaz 1.170.000
diák tanult egyidőben. A mostani születési mutatók évente kb.
50 ezer újszülöttről számolnak be, ami azt jelenti, hogy 2015-re
a 13 alap- és középiskolai évfolyamban csak 13x50 ezer azaz
650.000 diák fog tanulni. A különbség elrettentően nagy: hiá-
nyozni fog 520 ezer diák. Sajnos, ez az egyszerű matematikai
kényszerűség okozza majd azt, hogy az iskolai hálózat komoly
racionalizációja elé nézünk, melyre a Pedagógusszövetségnek is
fel kell készülnie. Bár az alapiskola alsó tagozatát minden kis-
községben fenn kéne tartani, a felső tagozatos oktatást egy-egy
mikrorégió megegyezése szerint a központi falvakban kéne biz-
tosítani. Szerintem a téma érzékenysége miatt ezt a lépést felte-
hetően alapos társadalmi vitának kellene megelőznie, emiatt
már a 2009-es évben is várnak ránk feladatok e témában.

Mgr. Andruskó Imre
parlamenti képviselő, a Komáromi TV elnöke



1. Közös igyekezettel – nyilatkozatokkal, tárgyalásokkal,
könyvvisszaküldési akcióval, stb - próbáltuk megakadályozni,
hogy az oktatáspolitikai támadásoknak élét vegyük. Ha hallga-
tunk, valószínűleg rosszabb oktatási törvény születik és a föld-
rajzi megnevezések ügye is kedvezőtlenebbül zárul számunkra.
Az országos rendezvények – a tehetséggondozásra épülő
Rozsnyói Pedagógustalálkozó, a nyári egyetemi programok,
vagy a kassai Országos Tanévnyitó a résztvevők megelégedésé-
vel sikeresen valósultak meg. A szövetség honlapja és a
Pedagógusfórum megfelelő tájékoztatást nyújtottak az
SZMPSZ tagjainak.       
Örülök, hogy a hatékony szlovák nyelvoktatás programját sike-
rült elindítani, hogy tíz tehetségpont kezdte el tevékenységét és
a digitális tananyagfejlesztés projekt ebben az évben is folytató-
dott.

2. Bízom benne, hogy a komáromi Pedagógusház mihamarabb
elkezdi működését, és a politikai problémák ellenére együttmű-
ködés alakul ki szövetségünk és az állami szakmai intézmények
között, melynek kezdeti lépéseit megtettük. Remélem, sikerül
akkreditált képzésekkel kibővíteni pedagógusaink magyar nyel-
vű továbbképzéseit, biztosítani a Comenius Intézet és az egye-
temek közös programjait ezen a területen. Szeretnénk elérni a
szakmai-módszertani kiadványok, a tankönyvek és segédtan-
könyvek gyarapodását, javítani a kommunikációt és az informá-
ciók cseréjét az iskolákkal és az alapszervezeteinkkel.

Pék László, az SZMPSZ elnöke      

1. A szervezeti életért felelős alelnökként túlságosan látvá-
nyos sikerekről nem tudok beszámolni. A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége tevékenységében éppen ez az a terü-
let, ahol a legtöbb probléma merül föl. Csak egy példával
illusztrálom az elmondottakat: e sorok írásakor (2008. december
7.) még mindig nem tudjuk, hogy ebben az évben pontosan hány
fizető tagja van a szervezetünknek, ugyanis néhány területi
választmánynak a mai napig nem sikerült összegyűjteni az ezzel
kapcsolatos adatokat; ebből viszont az is következik, hogy több
alapszervezetben problémát jelent a tagdíjak összeszédése.
Megjegyzem: a tagdíjak befizetésének határideje 2008. március
31-e volt... Így sajnos nem rendelkezünk egy naprakész, azon-
nal felmutatható, megbízható adatbázissal. S ezt a problémát
már évek óta nem sikerül megnyugtatóan rendezni.
Pozitívumként könyvelem el ugyanakkor azt, hogy a Szövetség
legfelső szerveinek (elnökség, országos választmány) összes
tervezett ülése rendben megvalósult. Az ott született döntések-
ről, határozatokról minden bizonnyal az adott területekért fele-
lős kollégáim szolgálnak majd konkrétumokkal a lap hasábjain.

2. Szeretném, ha a 2009. évben az említett kényelmetlen
probléma végre megszűnne. Az SZMPSZ a tagnyilvántartás és
a tagdíjak kérdését nem vonszolná koloncként egyfolytában
maga után. Lehet, kicsit utópisztikusan hangzik, de kívánatos-
nak tartanám, ha a Szövetség egyes szintjein az ülések pezsgő
vitafórumokká válnának, valahogy úgy, mint az 1990-es évek-
ben – azokon ne pusztán az információcsere domináljon. Ehhez
persze elsősorban arra van szükség, hogy az alapszervezetek és
a területi választmányok időközönként ülésezzenek. A magam
részéről feltétlenül javítani szeretnék az elnökség és az egyes
szintek közötti kommunikáción. Jövőre előreláthatólag régión-
ként sor kerül majd az alapszervezetek elnökei találkozójára, s
törekszünk arra is, hogy az elnökség tagjai az eddiginél gyak-
rabban tegyék tiszteletüket az egyes területi választmányoknál.

Pelle István, az SZMPSZ alelnöke
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1. A Pedagógusszövetség 
tisztségviselőjeként a 2008-as évre 

kitűzött feladatai közül mit és  
milyen mértékben sikerült megvalósítania?

2. Milyen további konkrét terveket
és célkitűzéseket szeretne megvalósítani a

2009-es évben?

1. Számomra szinte lehetetlen szétválasztani politikusi és
szakmai feladataimat: gimnáziumi igazgatóként napról napra
megtapasztalom a gyakorlati problémákat, parlamenti képvise-
lőként közvetlenül is betekintésem van a nagypolitika működé-
sébe, míg az SZMPSZ területi választmányának elnökeként
átlátom a helyi óvodák, alapiskolák gondjait, problémáit is.   
Igazgatóként büszke vagyok arra, hogy a 2007/2008-as tanév-
ben a tanulmányi versenyek értékelésekor a komáromi Selye
János Gimnázium a Nyitra megyei iskolák rangsorában nagy
fölénnyel az 1. helyen végzett.
A parlamentben a 2008-as év egyik legnagyobb feladata a tan-
könyvekben használatos földrajzi megnevezések megoldása
volt, melynek keretében az MKP képviselői által benyújtott tör-
vénymódosítás előadója voltam. Előzőleg az oktatási törvény
vitájában szintén próbáltam finomítani annak tartalmát, de a
jelenlegi parlamenti többség ezt megakadályozta. 
Az SZMPSZ keretében ez évben is sikerült megszervezni a
Komáromi Pedagógiai Napokat, mely alkalmat ad a tanárok
rendszeres találkozójára és tapasztalatcseréjére. Rendszeresen
működnek különböző szakmai csoportjaink is. Aktívan kivettem
részemet a hibrid tankönyvek kapcsán alakult helyi koordináci-
ós tanácsok megszervezéséből.
A fentebb leírtakból is kitűnhet, hogy sikereket jelenleg főleg
azokon a területeken érhetünk el, melyeken a döntések és az
események nem függenek a politikai hatalomtól. 

2. Egyik feladatunk lehetne az Iskolaügyi Minisztériumban a
jelenlegi életképtelen nemzetiségi osztály helyett egy hatéko-
nyan működő és erős nemzetiségi főosztály újbóli kialakítása.
Nagyon fontos lenne az is, hogy a igazságos elosztás alá essen
az a 12 milliárd koronás csomag, mely az európai alapokból az
oktatási intézmények felújítására, fejlesztésére van fenntartva,
azaz ennek az összegnek a 10 százaléka a magyar oktatási nyel-
vű intézményeknek juthasson. Ennek a jelenlegi politikai hely-
zetben sajnos kevés az esélye, hiszen a nemzeti párt által irányí-
tott minisztérium példátlan arroganciával viseltetik a magyar
nemzeti kisebbség igényeivel szemben.  
Szakmai szinten állandóan rezonáló és ismétlődő kérdés iskolá-
ink jövője a mindenkori demográfiai mutatók függvényében.
1990 előtt Szlovákiában évente kb. 90 ezer gyerek született, ami
azt jelentette, hogy az alapiskola 9 évfolyamában és a középis-
kola 4 évfolyamában országosan 13x90 ezer azaz 1.170.000
diák tanult egyidőben. A mostani születési mutatók évente kb.
50 ezer újszülöttről számolnak be, ami azt jelenti, hogy 2015-re
a 13 alap- és középiskolai évfolyamban csak 13x50 ezer azaz
650.000 diák fog tanulni. A különbség elrettentően nagy: hiá-
nyozni fog 520 ezer diák. Sajnos, ez az egyszerű matematikai
kényszerűség okozza majd azt, hogy az iskolai hálózat komoly
racionalizációja elé nézünk, melyre a Pedagógusszövetségnek is
fel kell készülnie. Bár az alapiskola alsó tagozatát minden kis-
községben fenn kéne tartani, a felső tagozatos oktatást egy-egy
mikrorégió megegyezése szerint a központi falvakban kéne biz-
tosítani. Szerintem a téma érzékenysége miatt ezt a lépést felte-
hetően alapos társadalmi vitának kellene megelőznie, emiatt
már a 2009-es évben is várnak ránk feladatok e témában.

Mgr. Andruskó Imre
parlamenti képviselő, a Komáromi TV elnöke



Tehetségfejlesztési szakértő képzés

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara Tehetségfejlesztési szakértő szakirányú továbbképzést indít
levelező tagozaton költségtérítéses formában.

Jelentkezési határidő: 2009. január10.

A képzés célja:
Az egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus diplomával rendelkező szakemberek felkészítése a tehetségfejlesztés speciális gya-

korlati feladatainak megoldására, hogy ismereteiket egyrészt a közoktatásban (iskolák, kollégiumok, egyéb nevelési intézmé-
nyek), másrészt speciális intézetekben (nevelési tanácsadók, pályaválasztási tanácsadók, családgondozó központok, közművelő-

dési intézmények) kamatoztathassák.
A képzés időtartama:

A képzés időtartama: 2 tanév, 4 félév, 360 óra, havi egy hétvége (péntek, szombat) 
Az oklevél megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 

Általánosan kötelező tárgyak: 180 tanóra, 60 kredit 
Szakmai tárgyak: 180 tanóra, 50 kredit 

Szakdolgozat kreditértéke: 10 kredit 
A finanszírozás módja: költségtérítés -105.000 Ft /fő /félév

A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség

a.) Alapképzési szakok /főiskolai: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógia, szociálpedagógia 
b.) 2006 előtti felsőoktatási rendszerben főiskolai szintű tanári szakképesítés

c.) 2006 előtt egyetemi szinten szerzett tanári oklevél, illetve 2006 utáni felsőoktatási rendszerben tanári MA szakképesítés bár-
mely szakképzettséggel. 

Az eredményes záróvizsgát tett hallgatók tehetségfejlesztési szakértő szakképesítésről kapnak oklevelet. 
A képzés főbb területei:

A tehetségfejlesztés és kutatás alapvető kérdései 
A tehetség megjelenésének specifikus és nem specifikus jegyei 

A tehetségfejlesztő pedagógus szerepe a felismerésben, fejlesztésben 
Módszerek, és stratégiák a tehetséggondozásban
A szakirányú továbbképzésért felelős oktató: 

Dr. habil. Bodnár Gabriella PhD egyetemi docens 
bodnar.gabriella@bpk.nyme.hu, bodnar@erg.bme.hu 

Képzési hely /konzultációs központ:
Gyermekpszichológia és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség, Talentum Műhely 

9023 Győr, Török István u. 36.
Képzési koordinátor: 

Mentler Marianna tehetséggondozó koordinátor pedagógus 
mentlerm@t-online.hu, tehetseg@gyorpedpszicho.hu, Tel.: 06 20 5734919
További információk a képzésről a következő honlapokon olvashatók: 

www.szmpsz.sk  
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A lap előfizetési díja 1 évre: 5680 Ft, ami évente 8 lap-
számot jelent az előfizetőknek évente két térképmelléklettel
is kedveskednek a készítők.

A lap azoknak az utazást, aktív kikapcsolódást kedvelő
igényes olvasóknak készül, akiket a látványon túl a kapcso-
lódó földrajzi tartalom, a kultúrtörténeti háttér, illetve a ter-
mészettudományi összefüggések is érdeklik. 

Ezért is szerepel a folyóirat fejlécén a Magyar Földrajzi
Társaság első alelnöke, Vámbéry Ármin jelmondata:
„Ésszel járom be a Földet!” .

A folyóirat információkban gazdag, mindig aktuális,
magazin jellegű, színes, olvasmányos formában, színvona-
las tartalommal és képanyaggal. Magyar ismeretterjesztő
írások kalandos felfedezőutakról, látványos vidékekről és
lakóikról, alig ismert környezetünkről a tengerfenéktől a
hófödte csúcsokig, sőt egészen a Marsig. Minden lapszám-

ban foglalkoznak legalább egy Kárpát-medencei témával
is. 

A SzMPSz partnere a Földgömb magazinnak, ezért
Szövetségünkön keresztül postaköltség számlázása nél-
kül rendelhető meg a folyóirat a 2009-es évre. 

Az előfizetési díj: 5680 Ft / 690 Sk / 23 € (az előfizetési
díjat a 2009-es évre szíveskedjenek 2009. január 20-ig
befizetni banki átutalással az SZMPSZ alábbi számlaszá-
mára: 0026390043 / 0900 )

Kérjük a befizetést igazoló okmány másolatát az SZMPSZ
irodának megküldeni. Cím: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01
Komárno.
Információkat nyújt:  
Bagita Judit az alábbi elérhetőségeken:
e-mail: bagitajudit@gmail.com,  tel.: 0905 693905 

Fizessen elő A FÖLDGÖMB magazinra!



23Pedagógusfórum - Vendégjáró                                      

A Visegrad Fund támogatásával Benke Györgyné Brigitta, a
balatonfüredi Játékszín Alapítvány elnökének eredményes pályá-
zata révén a közelmúltban a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola
tanulóinak egy csoportja balatonfüredi barátaikkal közösen láto-
gatást tett Erdélybe.

A gyergyószentmiklósi városi könyvtár által meghirdetett mese-
író (Elek apó unokája vagyok c.) pályázat lehetőséget adott az ifjú
meseírók, mesemondók közti barátságok kialakítására, elmélyíté-
sére. Az eredményhirdetés ünnepélyes keretek közt zajlott. A
pályázatra beérkezett több mint 300 meséből az Eötvös Utcai
Alapiskola 5. c osztályos tanulója, Fehér Ákos 2. helyezést ért el,
valamint az intézmény további 11 tanulójának a meséjét díjazta a
zsűri.  A díjkiosztó ünnepség színvonalának emeléséhez járultak
hozzá a komáromi Takács Odett és Szentiványi Ricsi 3. osztályos,
valamint Takács Evelyn 4. osztályos és Kuchár Marian 6. osztá-
lyos tanulók által bemutatott társastáncok.

Öröm volt látni, hogy az eredményhirdetés már messze nem a
pályázaton elért eredményekről szólt, hanem a határokat átívelő
barátságok létrejöttéről. A közel egyhetes együttlét folyamán
megcsodáltuk az erdélyi táj szépségeit. A gyergyószentmiklósiak
idegenvezetése révén megismerhettük a Gyilkos-tó legendáját,
teljesen lenyűgöztek bennünket a Békás-szoros természeti szépsé-
gei. A parajdi sóbányában (Európa ma is legjelentősebb sóbányá-
ja) két óra egészségünk megőrzését szolgálta, hiszen levegője lég-
úti megbetegedések gyógyítására alkalmas. Látogatást tettünk
Farkaslakán, a nagy székely író, Tamási Áron sírjánál is. Hazafelé
jövet egy délutánt töltöttünk el Kolozsváron. 
„Szép város Kolozsvár” – hangzik Kálmán Imre Marica grófnő
című operettjében. Igen, valóban gyönyörű látvány tárult elénk a
kolozsvári Fellegvárból. Nagy örömmel vettük tudomásul az ide-
genvezetőnktől, hogy Kolozsvár 100 ezer egyetemi hallgatója
közül 20 ezer magyar ajkú diák. Természetesen ellátogattunk
Mátyás király szülőházához, s megnéztük azt az épületet is, ahol
igazságos királyunk a betűvetés tudományát tanulta. Egy pillanat-
ra megálltunk a Mátyás-meséből ismert kolozsvári bíró háza előtt
is.

Erdélyből hazaérve elmondhatjuk, hogy az egyhetes együttlét, a
közösen megélt élmények, a határokat átívelő barátságok közel
hozták egymáshoz  a rendezvény valamennyi résztvevőjét.

Kovács Tünde 
Eötvös Utcai Alapiskola, Komárom

Erdélyi képeslap  
(Barátságok határok nélkül)

Felvidékiek Erdélyben

A díjkiosztó ünnepségenFarkaslaka, Tamási Áron sírjánál

A Gyilkos-tónál
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A Pátria rádió hangarchívumából
Tóth Erika válogat

* A háború utáni első magyar érett-
ségiző osztály tanulója volt Duba
Gyula író.

A mi osztályunkkal – amely az
1950/51-es tanévben 1. C-nek indult –
kezdődött az iskola háború utáni törté-
nete. Ahogy én odakerültem, ebben
rengeteg a véletlen és a kalandos
vonás. Előtte a dubnicai Škoda-üzem-
ben dolgoztam mint szerelő, géplaka-
tos, és a véletlenek ott kezdődtek,
hogy valamikor nyáron kezembe
került az Új Szónak az a száma, ame-
lyikben hirdetés volt, hogy a kassai
szlovák ipariskolának magyar osztálya
nyílik, és jelentkezőket keres. Elkésve
olvastam, talán július közepén, tehát
szünidőben már, mégis úgy gondol-
tam, hogy szerencsét próbálok.

Elutaztam Kassára: hát az iskola
pangott az ürességtől. Sokáig mászkál-
tam fel-alá a folyosókon, míg valahon-
nan a műhelyből jött egy ember –
később kiderült, hogy Szedlák tanár úr
volt, műhelyfőnök. Behívott egy kabi-
netbe, kérdezett két-három egészen
könnyű kérdést, és fölvett. Abban az
időben a felvételi ilyen egyszerű volt,

mert akkor indultak az iskolák, és a
jelentkezők kevesebben voltak, mint
ma. Ennek az osztálynak és még a
következőknek is az volt a jellemző
vonásuk, hogy a tanulók között nagy
volt a korkülönbség. Visszanézve az
osztályunkra, úgy minősíteném, hogy
ez egy elkésett nemzedék volt, amely-
nek az életéből öt év kimaradt. Ezek a
húsz éven felüli fiatalemberek megle-
hetősen sok tapasztalattal, élménnyel,
életkomolysággal léptek az iskolába,
és ennek megfelelően tanultak. A taná-
roknak sem volt egyszerű a dolguk.
Magyarul régen tanítottak – ez talán a
kisebb hiba volt. Nagyobb nehézséget
az okozott, hogy akármilyen jóindula-
tú és jóakaratú volt ez a nemzedék,
nagyon messze volt a tudástól, az alap-
ismeretektől, már csak azért is, mert öt
évig semmi kapcsolata nem volt jófor-
mán könyvvel se, iskolai anyagokkal
meg éppen nem. Tulajdonképpen
olyan felnőtt-társasággal kellett foglal-
kozniuk – nagyon sok tapintattal és
pedagógiai érzékkel –, amely ugyan
nem tehetett róla, hogy elmaradt tanu-
lásban és tudásban, viszont ez nem
változtat azon, hogy meglehetősen fel-
készületlen volt. A szó szoros értelmé-
ben önállóak voltunk, önállóan gon-
dolkodtunk. Jellemző például, hogy
alig melegedtünk meg egy kicsit az
első osztályban, máris azon gondol-
kodtunk, hogy hogyan önállósodjunk.
Az első évnek a második felében már
önállóan egy alkalmi helyiségben
tanultunk, a második évfolyamot
pedig már a mai iskolaépületben kezd-
tük, tehát nagymértékben hozzájárul-
tunk ahhoz, hogy az önálló iskola
kialakult. A kassai ipari nemcsak tár-
gyi, tehát műszaki tudást adott végül is
nagyon magas színvonalon és megbíz-
hatóan, hanem – valószínűleg kicsit a
nemzedékben is benne volt – a kultu-
rális tevékenységet is felvállalta.
Nekem ilyen értelemben adott sokat:
az öreg tanárok, különösen Lengyel
Mátyás osztályfőnökünk, Cservenka
József, Putankó Emil, Frankó László
és még jó néhányan azon túl, hogy a
tananyagot tanították velünk, erkölcsi
értékekkel gazdagítottak, megtanítot-
tak újszerűen gondolkodni, helytállni
és élni. 

* Batta György költő, újságíró már
érettségi után került az ipariba.

Nem voltam egészen tizenhat, ami-
kor a tornaljai gimnáziumban leérettsé-
giztem. Szerettem volna Pozsonyba
kerülni magyar szakra, de szüleim túl
fiatalnak tartottak egy ilyen nagy
városba csak úgy följönni, és ha felvet-
tek volna is, akkoriban a vallást meg
kellett volna tagadni. Úgy döntöttek
tehát, hogy végezzek még egy iskolát,
szakosítót a jó nevű kassai ipariban.
Engem a technika, a gépek különöseb-
ben nem vonzottak, de Kassa igen, és
annak a lehetősége, hogy folytathattam
futballista-pályafutásomat.

Legkedvesebb iparistaélményem:
Amikor 1961. április 12-én fellőtték
Gagarint, leállt a tanítás az egész isko-
lában, és bekapcsolták az iskolarádiót.
Mikor vége volt az adásnak, Breznicz-
ky László igazgatóhelyettes kikéretett
engem, és egy másik iparistával, Szaba-
dos Györggyel (azóta neves muzsikus,
zeneszerző lett) együtt bezárt az iskolai
könyvtárszobába. Nekem csasztuskát
kellett írnom Gagarin űrrepüléséről, és
azt Szabados Györgynek azon melegé-
ben meg kellett zenésítenie. Nagyon jól
sikerült, és az ipari kabarészínpada két
évig műsorán tartotta. Nekem – így utó-
lag bevallom – ez a feladat ezerszer
könnyebb volt, mint ha egy turbógene-
rátornak a rajzát kellett volna elkészíte-
nem.

Patinás iskolák, legendás tanárok (11)
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A kassai  ipari  egykori diákjai

Kakas Pál felvétele

Mészáros Dénes felvétele
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