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„Mese, mese, mátka, pillangós határba:
Volt egyszer egy király Nekeresd országba….”
(Móra Ferenc: A didergő király, részlet)
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Szövetségünk tevékenységéből

Ülésezett a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége Országos Választmánya

Balról: Pelle István, alelnök, Pék László, elnök,
Jókai Tibor, a Központi Iroda vezetője

Az Országos Választmány
elfogadta a beszámolókat, melyekből kiderült, hogy a területi
választmányok a programok és a
tagdíjak tekintetében is együttműködnek az elnökséggel. Kivételt csupán a lévai TV jelent – az
utóbbi időben az Országos Választmány ülésein sem jelennek
meg képviselőik.
Az OV tanácskozásának fő témája az SZMPSZ 2010. év munkájának tervezése, az előttünk álló
helyi és országos szintű feladatok megbeszélése volt.
Az OV jóváhagyta:

Pelle István alelnök javaslatát, mely szerint az SZMPSZ
tagság nyilvántartása, a tagdíjak rendezése ezentúl az
SZMPSZ Központi Iroda feladata lesz.

Jókai Tibor beszámolóját a
2009-es év költségvetésének
teljesítéséről, a pályázati támogatások áttekintéséről.

A 2010. évi költségvetési tervet
– előterjesztette Jókai Tibor.

Az SZMPSZ 2010. évi munkatervét – beterjesztette Pék
László.

Pék László javaslatát a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj
szabályzatának kibővítéséről: az eddigiek mellett egy
óvodapedagógus díj odaítéléséről. (Az elmúlt évben
alapított Vankó Terike-díjat
ezentúl az országos óvodapedagógiai Konferencia alkalmával osztja ki az ÓSzT.)

Az Országos Közgyűlés időpontját: 2010. május 29.

Az OV határozott
az SZMPSZ közgyűlésén
résztvevő küldöttek arányáról: minden 30 tagot 1 küldött képvisel.
Az OV javaslatot tett

az SZMPSZ alelnökeinek számára vonatkozóan, hogy a
továbbiakban két alelnök,
egy általános és egy szakmai alelnök segítse az elnök
munkáját.
Ezt a javaslatot Pék László
elnök vetette fel az elmúlt évek
tapasztalatai alapján, a megvalósítás – természetesen – az Országos Közgyűlés, és az azt követő,
újonnan felálló OV hatáskörébe
tartozik. Az OV és az elnök értékelése szerint nem vált be a
legutóbbi közgyűlésen született
megoldás, miszerint a szakmai
és a szervezési alelnökök mellett
területileg illetékes alelnökök látták el az oktatáspolitikai feladatokat. A területi képviseletet szakmai és szervezési szempontból
is képesek ellátni a hatékonyan
működő Területi Választmányok,
illetve az SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központjai, így a rimaszombati, komáromi és galántai
RPK-k. Amennyiben igény mutatkozik a korábban létrehozott
királyhelmeci és dunaszerdahelyi
RPK-k munkájára, azok működését hatékonyabbá kell tenni.
Pék László beszámolójából
kiderült, hogy az oktatáspolitikai alelnökök csak csekély mértékben tudták segíteni az elnök
munkáját, egyrészt a nagy távolság, illetve nem kellő mobilitás,


2010. február 13-án Rimaszombatban ülésezett az
SZMPSZ Országos Választmánya, melyen Pék László elnök értékelte az elmúlt év munkáját és szövetségünk
programjának teljesítését. Jókai Tibor irodavezető részletesen ismertette az elmúlt év bevételeit és kiadásait,
áttekinthető kimutatást készített a költségvetés egyes
tételeiről. Pelle István alelnök áttekintette az SZMPSZ
tagbázisát, amelyből az derült ki, hogy szövetségünk
tagsága, amióta tagsági igazolványhoz és a tagdíjak beﬁzetése március végéig szabott határidőhöz van kötve,
stabilnak mondható.
másrészt a napi eseményekben
való jártasság hiánya miatt. A
közgyűlésen szükséges lenne
egy olyan alelnök megválasztása, aki hatékonyabban tudná
segíteni az elnök munkáját.
Az OV feladatul adta:

A Területi Választmányok
elnökeinek, hogy zárják le a
2009. évi könyvelést és február végéig küldjék el azt
a Központi Irodába. (Az új,
2009-es pénzügyi szabályzat értelmében minden, az
SZMPSZ pénzmozgására irányuló számlát és dokumentumot a Központi Iroda őriz.)

Pék Lászlónak, hogy tájékoztassa a PPA működését anyagi forrásokkal ellátó MO-i
szerveket az alapítvány kuratóriumában kialakult etikátlan helyzetről, és folytasson
tárgyalásokat a változtatás
érdekében.

A TV-k elnökeinek, hogy
hozzák létre a TV-k mellett
működő óvodapedagógiai
szekciókat, amelynek vezetői vegyék fel a kapcsolatot

Szakál Évával, az SZMPSZ
Óvodapedagógiai Szaktársulásának elnökével.

Az OE tagjainak, hogy dolgozzák ki az SZMPSZ Programjának módosítási javaslatait az OE következő üléséig.
Az SZMPSZ Programját a májusi tisztújító közgyűlés hivatott
módosítani. Az, hogy a szövetség milyen Programot fogad el
a közgyűlésen, mindannyiunk
felelős hozzáállásán múlik. Éppen ezért az alapszervezetek és
a területi választmányok javaslatai nyomán a közgyűlés küldöttei
döntenek arról, hogy iskolatípusokra és területekre lebontva
milyen igényeket fogalmaznak
meg.
Éljünk a lehetőséggel, működjünk együtt a közgyűlés és
a jövő programja kidolgozásában, hogy Szövetségünk – az
állami szervek helyett is felvállalt
feladatának eleget téve – méltóképpen képviselhesse oktatásunk ügyét!

Az OV-ülés résztvevői

-eszem-
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A helyes döntéshez mi
nyújtjuk a segítséget
Ha mérleget szeretnénk vonni a Beiratkozási Körút elmúlt három évéről, akkor a számok
nyelvén az alábbiakat mondhatnánk: több mint
80 helyszín, 4 ugrálóvár, 18 kisﬁlm és interjú,
2500 kismaci, 4000 DVD, 7000 kisfüzet, 10 000
luﬁ, a számok mögött azonban sok más dolog is
rejtőzködik. Megannyi iskola, pedagógus, szülő,
gyerek, és megannyi történet. Szerencsés lenne,
ha azok, akik a számok elsődlegességét vallják, néha meglátnák az emberi sorsokat, amelyek ezek mögött állnak.
Már amikor elkezdtük a munkánkat, tudtuk, hogy érzékeny területre léptünk. A szülők iskolaválasztását nem lehet kikényszeríteni, nem lehet parancsba
adni, hogy mindenki anyanyelvű iskolába írassa gyermekét. Veszélyes dolog, ha
a magyar iskola mellett túlnyomó többségében érzelmi érveket használunk, mert
lehet ugyan, hogy azok pár embert meggyőznek, pontosabban megerősítenek
döntésükben, de valószínűleg sokakat elbizonytalaníthat, ha ezeket a szólamokat
sulykolják beléjük. Éppen azokat a szülőket, akik komolyan elgondolkodtak a
lehetőségeken.
Kisﬁlmjeink, füzeteink elkészítése során kínosan ügyeltünk arra, hogy a
hangsúlyok az anyanyelvi oktatás melletti észérveken legyenek. Abból indultunk
ki, hogy a szülők a legjobbat szeretnék gyermekeiknek, és ezért érveltünk a magyar iskola, mint az identitást megőrző, magabiztosságot nyújtó, a kétnyelvűséget
és a magyar gyermek számára érvényesülést igazán biztosító intézmény mellett.
Sajnos az egyik közösségi portálon anyagaink felhasználásával alakult egy
olyan csoport, amelyik nem értette meg a probléma kényes voltát, de szerencsére
sikerült rendezni az esetet. A program hitelessége és sikeressége érdekében lényeges, hogy olyan emberek foglalkozzanak a kérdéssel, akik partnerként tekintenek
a szülőkre és felnőtt módon, elsősorban észérvekkel próbálják őket meggyőzni
az anyanyelvi oktatás fontosságáról, és ne csupán szereplési lehetőséget lássanak
egy-egy állomáson való megnyilvánulásban.
Szót ejtettünk a magunk felelősségéről, de beszélnünk kell az egyes helyi
közösségekéről is. Az utóbbi években kinyílt a világ, lehetőségeink megnőttek.
Immár egyáltalán nem automatikus, hogy a gyermek lakóhelyén anyanyelvi iskolába jár. A szülők rengeteg ajánlat közül választhatnak. Amerre jártunk, ahová
meghívtak minket, ott a pedagógusok már felismerték ezt a helyzetet. Reméljük,
hozzá tudtunk járulni, hogy kellemes élményekkel távozzanak a rendezvényekről gyermekek és szülők.
De rendezhetünk mi hetedhét országra szóló beiratkozási programot, ha a
helyi közösségekben a szülők olyan példákkal találkoznak, amelyek a legalaposabb érvelést is lerontják. Hogyan várhatjuk el, hogy bárki magyar iskolába írassa
gyermekét, ha az ott tanító, nevelő pedagógus nem így tett. Ezzel a döntésével a
pedagógus véleményt formált saját és kollégái munkájáról is… A szülők pedig
nem fognak olyan pékségbe járni, ahol a pék is a szomszédban veszi a kenyeret.
De ne hárítsuk ezt a problémát kizárólag a pedagógusokra, hiszen óriási a
felelősségük van a helyi és országos véleményformáló személyiségeknek is, legyenek azok országos vagy regionális politikusok, sikeres vállalkozók, kultúrából
vagy kultúráért élők. Ezeknek az embereknek tudatosítaniuk kell, hogy döntéseik
túlmutatnak önmagukon. Az anyagainkban a karrierlehetőségek felvillantásán
túl ezért szólítottunk meg mi is közismert, sikeres embereket, akik hatással lehetnek a szülők döntésére. De látnunk kell, hogy a személyes tapasztalatok, kapcsolatok mindig erősebbek lesznek.
A döntés a szülők kezében van, mi csak segíthetünk abban, hogy helyes
döntést hozzanak. A számok, sajnos, azt mutatják, hogy még sok dolgunk van
ezen a területen. Mindaddig szeretnénk folytatni a munkánkat, amíg a szlovákiai
magyarok gondolkodásában nem lesz természetes, hogy magyar gyerek magyar
iskolába jár. Azt is tudnunk kell, hogy ez csupán a felszín, a beiratkozási számok
csak tünetei annak, hogy mennyire bízunk magunkban, mennyire valljuk meg,
vállaljuk fel magyarságunkat.
Jegyzetem végére érvén az a benyomása támadhat az olvasónak, hogy a Beiratkozási Körút egy sok fáradtsággal járó, kínkeserves munka, amit sok tényező
hátráltat. Ez persze nem teljesen így van, hiszen a körút ugyan nem egy kényelmes utazgatás, de a befektetett energiákat ellensúlyozzák azok a személyes
találkozók, amelyek során jókat beszélgethetünk ezekről a kérdésekről pedagógusokkal, szülőkkel, sőt, akár barátságokat is köthetünk.
Sokat gondolkodtam, van-e egy olyan történet, amit ki szeretnék emelni az
elmúlt három évből, de nem tudtam választani. Legyen elég talán az a rengeteg
boldog gyermek az ugrálóvárakban Királyhelmectől Szímőig, Nagymegyertől
Rozsnyóig, akik azért jöttek el, mert valakik fontosnak tartották, hogy anyanyelvi iskolába járjanak…

Cúth Csaba
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Rendezvényeink

Először találkoztak
a Tehetségpontok képviselői
Nem a tehség, hanem az „égő vágy“ tz győzté.
(Jim Dornan)

a konferenciákról tájékoztatott,
míg Dusicza Erika a gyakorlati
példákat vázolta. Mindketten
a jó gyakorlatok tárházának
megalkotásán dolgoznak. Rajnai Gábor és Somlyó Magdolna
az akkreditációról és minőségi
munka elismeréséről beszélt.
Nem titkolták a hiányosságokat
sem, de bizakodók voltak a tehetségpontok eddig felmutatott
munkája láttán. A jelenlegi tehetségpont statisztikák mellett
az akkreditáció folyamatáról
és az azt követő szervező tevékenységekről is Rajnai Gábortól
hallottunk.
A jelenlévők meghívást kaptak a Központi Tehetségnapra,
melyre március 25-27. között
kerül sor a budapesti Millenárisban.

Balról jobbra: Szokol Dezső mérnök – a gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola alapító tulajdonosa,
Pék László – az SZMPSZ elnöke, Szokol Erzsébet – a magán-szakközépiskola gazdasági felelőse,
Murányi György – iskolaigazgató – Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola,
Szetyinszký Veronika – a galántai tehetségpont vezetője, képviselője.

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hívta össze első alkalommal a dél-nyugat szlovákiai tehetségpontok képviselőit kerekasztal-beszélgetésre. A rendezvényre 2010. január 22-én 13.00
órai kezdettel került sor a gútai magániskola oszlopgalériájában.
A
kerekasztal-beszélgetés a felvidéki tehetségpontok
működtetésére, tevékenységi
formáira, a pályázati források
feltárására, a tehetségpontok
hálózatának
koordinálására,
a továbbképzési lehetőségek
megteremtésére, a tehetségpontok együttműködésére irányult.
Az ülésvezető Pék László, az
SZMPSZ elnöke volt. Megnyitója után a házigazda, Szokol Dezső mérnök köszöntötte a jelenlévőket, majd az iskola igazgatója – Murányi György – a helyi
művészeti oktatásról beszélt. A
gútai magániskola tehetségpontjának tevékenységét Cseri Ilona
vázolta fel, aki egyben a rendezvény koordinátora volt.
A kerekasztal-beszélgetés
első részében bemutatkozott
a hagyományőrzéssel foglalkozó galántai tehetségpont,

melynek vezetői Szanyi Mária
és Szetyinszky Veronika. Fodor Mária a dunaszerdahelyi
Kodály Zoltán Alapiskola rajzos tevékenységet felkaroló
munkáját mutatta be. Psenák
Ildikó a nyitrai egyetem Közép-Európai Tanulmányok Karának tudományos kutató és
fejlesztési dékánhelyettese az
egyetemi hallgatók eddigi tehetséggondozással kapcsolatos előadássorozatáról beszélt,
melyet Mező Ferenc debreceni
egyetemi tanár tartott. A jövőt
illetően felvetődött, hogy az
egyetem akkreditáljon tehetséggondozó képzést is. Nem
hiányzott a sporttevékenység
sem: a dunaszerdahelyi vidékfejlesztési iskola tehetségpontja
ezt tűzte zászlajára. Vezetőjük,
Szabó László igazgató, ugyanolyan lelkesen beszélt a keze
alatt nevelkedő ifjú titánokról,
mint Győző Andrea igazgató-

nő és kollégái: Varga Lajos és
Csákvári Zoltán a búcsi Katona
Mihály Alapiskola szerteágazó
tehetségeket felkaroló tevékenységéről.
Pék László kitért a többi
felvidéki tehetségpont rövid
bemutatására is. Fuszek Csilla
a Csányi Alapítvány és a Géniusz Program képviseletében

Az ülés folyamán sor került
azon elvárások megfogalmazására, melyek alapján a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének képviselői hatékonyabb formában segíthetik
– közös szervezésben a magyarországi Nemzeti Tehetségsegítő Tanáccsal – a felvidéki
tehetséggondozást.
Az első dél-nyugat szlovákiai
tehetségpontok kerekasztalának
ülése hozzásegített egyrészt
egymás munkájának megismeréséhez, másrészt a tapasztalt
szakemberek beszámolója által
bepillantást nyerhettünk abba a
munkafolyamatba, amely még
előttünk áll. Azt hiszem, a jelenlévők nevében is mondhatom, hogy bátran áll minden intézmény az események elébe.
Cseri Ilona

Murányi György, Szetyinszký Veronika, Szanyi Mária, Fodor Mária,
Psenák Ildikó, Somlyó Magdolna, Fuszek Csilla
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Összefogásra és
egységre van szükség
magyar iskoláink
megmaradása érdekében
A kassai kerület legnagyobb magyar alapiskolája a
Nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvû
Alapiskola. Az igazgatóval, Hornyák Barnabással beszélgettem az iskola életérõl, terveikrõl, célokról és
megvalósításukról.
Először is arra kérlek, néhány
mondatban mutasd be az iskolát!
Intézményünkben összesen
675 tanköteles korú tanuló oktatása folyik, két épületben. A főépületben a 6-9. évfolyam tanulói
tanulnak, 299 gyerek, 13 osztályban. A másik épületben az 1-5.
évfolyam tanulói tanulnak, 16
osztályban 376 gyerek. Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozóinak összlétszáma 72, ebből 52 pedagógiai alkalmazott, akik megfelelő
szakképesítéssel rendelkeznek.
Mindkét épületben van iskolai
étkezde, konyha, jól felszerelt
tornaterem, sőt büfé is. Az alsó
tagozatos épületben fogorvosi
rendelő üzemel. Nagyon hiányzik az iskolaudvar, ennek érdekében két pályázatot is beadtunk.
Jelenleg erre fókuszálunk, és folyamatban van a játszótér kialakítása, melyet nemcsak a kicsik,
hanem a felső tagozatos tanulók

számára is szeretnénk elérhetővé tenni.
Másfél éve dolgozol mint iskolaigazgató. Azelőtt helyettesként
tevékenykedtél. Milyen változtatásokat sikerült megvalósítanod
ebben az időszakban?
A felső tagozaton kialakítottunk egy 80-100 férőhelyes
multifunkcionális előadótermet,
amit az alsó tagozaton is megvalósítunk. Jelenleg az interaktív tábla felszerelése folyik. Sor
került a főépületben az étterem
bővítésére, irodahelyiségek átépítésére, az aula felújítására, az
egész épület internetes hálózattal van felszerelve. A tornaterem
felújítására is sor került, valamint
a kinti műfüves pálya megvilágítást kapott. Az alsó tagozatos
épületnél elsősorban az iskola
környezetére szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni. Megtörtént az iskola körülkerítése, az
épület előtti rész parkosítása, el-

Az iskola főépülete

Hornyák Barnabás iskolaigazgató

kezdődött a játszótér kialakítása,
ami ebben az iskolai évben fejeződik be. Az épületben működik
egy új számítástechnikai szaktanterem, és egy interaktív tábla,
megfelelő helyiséggel. Iskolánk
nagyon sok pályázatot nyújt
be, amely sikeres is egyben, így
tudunk előre haladni és újat felmutatni. A fenntartói pályázatok
közül most nyertünk 1 millió 400
ezer eurót (ROP), amiből a főépület teljes rekonstrukciójára,
az alsó tagozatos épületben saját kazánházra és a nyílászárók
cseréjére kerülhet sor. A versenytárgyalások jelenleg is folyamatban vannak, szeretnénk, ha júniusban már megkezdődnének
a munkálatok.
Január és február az iskolák életében a beiratkozások ideje is.
Mi várható szeptemberben, az
első évfolyamban?
Iskolánkban január végén
volt az ünnepélyes beíratás,
amely változást jelent az eddigiekhez viszonyítva. A Via Nova
ifjúsági szervezet segítségével
és szervezésével próbáltuk a
szülőket egy kicsikét felrázni,
hogy gyerekeiket magyar iskolába írassák. Valószínűleg így
is, a demográﬁai hullámnak köszönhetően kevesebb lesz az
elsős tanulók létszáma. Az iskola
viszont szeretné a három első
osztályt megtartani, a helyi iskolai program szerint 2+1 osztálylyal, egy úgynevezett B variáns
szerint. Ebben a programban
a harmadik első osztályban válogatott, kisebb tanulói létszámmal, más programmal tanulnak
a gyerekek. A cél az írás, olvasás,
számolás alapkészség szintjén

történő elsajátítása, csökkentett
tempóban, rövidített tananyaggal, valamint szociális készségek
fejlesztésével, felzárkóztatásával. Ezt a B variánst az ötödik
évfolyamban is alkalmazzuk, és
szeretnénk a továbbiakban ezt
a programot követni.
Mi a véleményed a pedagóguséletpálya-modellről, és hogyan
valósul meg majd az iskolában?
Jó véleménnyel vagyok
a pedagóguséletpálya-modellről, csak szokni kell, mint minden
újat. Ami tetszik, hogy van egy
felsőbb szerv, amely egészségesen bírálja el a besorolásokat.
Mindenképpen előrelépés lesz,
és biztos vagyok benne, hogy
a pedagógusok jelentkezni fognak a képzésekre. Iskolánkban
jelenleg is 7+1 pedagógus vesz
részt továbbképzésen, ami az
Európai Szociális Alap szervezésében zajlik. Azt viszont el kell
mondanom, hogy ezek a képzések nagyon időigényesek (3
– 4 év ), és anyagilag is megterhelik a tanítót.
Minden embernek vannak álmai, vágyai. Te mire vágysz a
legjobban?
A mi tantestületünk nagynak
mondható, ezért mindig akadnak súrlódások, nézeteltérések
egymás között. Szeretném, ha
összefogás lenne, de nemcsak
a helyi közösségben, hanem
a magyarság körében mindenütt. Szerintem csakis így menthetjük meg a magyar iskolákat:
ha mindig egységesek maradunk.
Böszörményi Edit
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Hány elsősötök van?
Megvolt a beiratkozás? Hány elsősötök van? – mást sem hallani
mostanság, ha két pedagógus
összetalálkozik. Hát igen, az iskolák életének egyik jelentős állomásához értünk. A beiratkozási
program szinte egész évre kiterjed, s biztos vagyok benne, hogy
minden iskola a maximumot adja
e téren (is). Hogyan lehetséges,
hogy mégis várat magára (vagy
elmarad) a siker? Miért választja mégis sok szülő az anyanyelvi
iskola helyett a szlovákot, a helyben lévő kisikola helyett a kicsik
utaztatását? Erről regényt lehetne írni.
A város közelsége, az ottani iskola korszerű felszereltsége biztosan csábító, sajnos, a községek
iskolái nem vehetik fel velük a
versenyt. Nálunk például az iskola épülete – mely az egyházé
– eléggé lerobbant külsővel bír,
felújítására viszont a község nem
pályázhat, mivel nem az ő tulajdona. Igaz, minden tőle telhetőt
megtesz, hogy emberibb körülmények közt működhessünk az
óvodával együtt. Mi is ezen fáradozunk, próbáljuk legalább

belülről széppé varázsolni az
iskolát, együttműködünk az óvodával, amit a közös rendezvények
sokasága is bizonyít. Néha azonban nem ártana, ha a szülők is
megnéznék, milyen munka folyik
az ódon épület falai mögött.
Évek óta tartunk nyílt napokat,
de sajnos, az óvodások szülei
nem nagyon érdeklődnek. Év
végi kirándulásainkon is szívesen
látjuk őket, de kevesen jönnek
el. Tanulóink megállják helyüket
az alapiskola felső tagozatán,
a nyolcéves gimnáziumban, a
község rendezvényein is mindig
sikerrel szerepelnek. De az elsős
mégis egyre kevesebb.
Egy hatéves gyereknek nem biztos, hogy jót tesz a fárasztó napi
utazás, igaz, autóval egyszerűbb.
Tudom, hogy a városi iskolák is
küzdenek a gyerekekért, de náluk
még mindig nem ezen múlik, vajon megmaradnak-e? Szerintem
falun is megtanulja a gyermek
azt, amire szüksége van, hamarabb önállósul. Kis létszámnál
biztos, hogy a pedagógus is többet tud vele foglalkozni, hiszen
alaposan ismer minden tanulót, s

Nyílt nap – Szlovák óra a 2–3. osztályban Eperjessy Éva tanító nénivel.

Nyílt napunkra a gyerekek szülei
is eljöttek, hogy megnézzék, mit
és hogyan tanulnak csemetéik az
összevont osztályban.

Beíratás napja a Farkasdi Alapiskolában,
2010. február 3.

a szülőkkel is napi kapcsolatban
áll. Aki szeret tanulni, és akar is,
nem hiszem, hogy hátrányban
lenne amiatt, hogy kisiskolában
kapta meg az alapokat.
S van itt még egy dolog: sokan
nem tudatosítják, hogy ha elviszik csemetéiket, előbb-utóbb az
iskola is megszűnhet, s akkor már
nagyon nehezen elképzelhető,
hogy valaha is újraindítják… Ha
pedig egy kisközségben ez bekövetkezik, oda a magyar kultúra,
az anyanyelv, s előbb-utóbb a
hagyományokat, népszokásokat
sem lesz kinek, kiért őrizni…
Futó Mária

A 2010/2011-es iskolai tanévre 11 gyermeket írattak be
az iskolánkba.

A Farkasdi Alapiskola és Óvoda színes programokkal teszi emlékezetessé a beíratás napját.
Reggel az iskolaköteles gyermekek az óvodában gyülekeznek, majd az iskolába mennek, ahol
különféle „állomások” várnak rájuk. Hófehérke és a hét törpe áll az állomásokon és engedi a
gyerekeket meseország különböző színhelyeire. Tovább menni a feladat teljesítése után lehet.
1. Állomás:
1-4-es folyosó, mindenki kint áll, tapssal fogadja az ovisokat.
2. Állomás:
számítástechnikai terem – manóprogram
3. Állomás:
Didaktikai terem, interaktív tábla-játék. Lányok: Öltöztessük fel Barbiet,
fiúk: Süni matek.
4. Állomás:
angol nyelvi terem – énekeljünk 10-ig angolul az ötödikesekkel – játék.
5. Állomás:
Keressük meg Meseország kapujának kulcsát.
6. Állomás:
Meseország – A három pillangó – bábjáték; Szabadítsuk ki
a királylányt – mozgásos játék; Mire jó a kezünk, lábunk? – gegek kicsiknek,
nagyoknak.
7. Állomás:
Az elsősök köszöntik és beavatják az ovisokat.
8. Állomás:
Anyával, apával játszani jó! – foglalkoztató játék.
9. Állomás:
Eszem-iszom, dáridó.
10. Állomás:
Búcsúzás.
A 2010/2011-es tanévre 22 gyermeket írattak be a Farkasdi Alapiskolába és Óvodába.

Váradi Éva, igazgatónő Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola,
Egyházkarcsa
A beiratkozást 2010. február
3-án és 4-én tartottuk meg a
délutáni órákban.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a következő
tanévben kettő első osztályt
nyithatunk, mivel 20 iskoláskorú óvodásból 18 - an megfeleltek. Ezt a létszámot gyarapítja
a következő tanévben az idei
9 nulladikos tanuló, így összesen 27 tanulóval kezdhetjük
meg a tanévet.
Szász Veronika igazgatónő,
Édes Gergely Alapiskola, Madar

Mátyus Rózsa igazgatónő
Az iskola beíratási programján készült fényképeket – sajnálatos módon szöveg nélkül – az előző számunkban a beíratási témakör
illusztrációjaként közöltük. A további hasonló tévedések elkerülése végett kérjük t. szerzőinket, hogy a fényképekhez csatoljanak egy
word dokumentumot, amelyben a kép jelzetének megjelölése mellé leírják a képaláírás szövegét és a felvétel készítőjének nevét.
Az előző számban elkövetett hiányosságért, miszerint a képeket forrásmegjelölés nélkül adtuk közre, az iskola és kedves olvasóink
szíves elnézését kérjük.
-szerk-
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Sikeres volt a nulladik
osztály bevezetése
A 2008/2009-es tanévben elõször indítottuk útjára a nulladik osztályt. Célunk az volt, hogy megkönnyítsük a
gyermekek számára az átmenetet az óvodai közegbõl az iskolába. A számos pozitív szülõi visszajelzés és a méréseink eredményei igazolták próbálkozásaink helyességét. Reményeink szerint ez az elõrelépés a jövõben már
ösztönzõleg fog hatni azokra a szülõkre is, akik nehezen tudják eldönteni, hogy gyermeküket - aki már a törvény
szerint iskolaköteles lenne, de õk még különféle okok miatt várnának egy évet az iskolakezdéssel - az óvoda
nagycsoportjában hagyják-e még egy évig, vagy a nulladik osztályba írassák-e be?

Nyitott nap
A z i s ko l a D I F E R (d ia gn osz tik us fejl ő dé s v iz sg áló
rendszer)mérésére szakosodott pedagógusai a tanév elején és végén felmérik az első
osztályba lépő tanulók készségeit, melyek kellő mértékű
fejlettsége a gyermek számára megkönnyíti az írás, az olvasás, számolás elsajátítását
az első évfolyamban. Ezzel a
Szegedi Tudományegyetemen
kifejlesztett, s már évek óta
eredményesen használt mérési eszközzel a 4-8 éves gyerekek készségeit lehet felmérni
hét fontos területen: írásmozgás-koordináció, elemi számolási készség, relációszókincs,
tapasztalati összefüggés–megértés, tapasztalati következtetés, beszédhanghallás és
szocialitás.
2008. szeptember végén
nem csak az első évfolyamba lépő gyermekeket mértük.
Elsőízben került sor a nulladik
évfolyam tanulóinak mérésére. Ebbe az osztályba azok kerültek be, akik iskolakötelesek,
de szüleik halasztást kértek.
Ők az úgynevezett „évvesztes
gyerekek“. Közülük hét tanuló az 1. évfolyamot is nálunk
kezdte meg. Őket 2009. ok-

tóber elején már második alkalommal mértük fel a többi
elsős gyermekkel együtt.
A mérés elvégzése a
szülők beleeg yezésével, az
európai adatvédelmi törvénynyel összhangban, anonim
készült. A mérés eredményeiről a szülők irásbeli értékelőt
kaptak.
A hét tanuló első és második mérési eredményeit öszszehasonlítva megállapítottuk,
hogy mindegyik gyermek készségfejlődésében – önmagához
mér ve – pozitív elmozdulás
történt, mondhatni mind a hét
területen.Tehát készségeik és
képességeik a mentális koruknak meg felelően fejlődtek ,
sőt egy esetben a hét évesek
mentális korát jóval meg is haladta.
A fe n t e m l í te t t t a n u l ó k
eredményeit összehasonlítottuk azon osztálytársaik mérési eredményeivel, akik 2008.
de cember végéig töltöt ték
be a 6. életévüket, de óvodában maradtak még egy évig.
Az óvodai környezetben fejlesztett gyerekek eredményei
elmaradtak a mentális koruk
szerint elvárható szinttől. Ennek okát abban látjuk, hogy

az óvónök a legjobb igyekezetük ellenére sem tudtak iskolai
szituációkat létrehozni az itt
fejlesztett gyerekek számára,
mert az óvoda adottsága ezt
nem teszi lehetővé.
A nulladik osztályos g yerekek jó eredményeinek elérésben fontos szerepe volt
magának az iskolai légkörnek,
a környezetnek, s nem utolsó sorban a pedagógusnak,
aki a jövendő elsősök tanító
nénijeként tisz tában van a
gyerekek készségeinek és képességeinek kívánt szintjével.
A napi foglalkozásokat úg y
tervezte meg, hogy a sok játék, mondóka, dal, tánc, mese,
rajzolás és kézműves foglalkozás kreatívan fejlessze azokat
a készségeket, amelyekre a leendő elsős gyermeknek szüksége lesz a betűtanulásnál az
olvasás- és írástanulásnál, a
számtani fogalmak vagy akár
a helyes társas viszonyulások
elsajátításánál. A kényelmes,
tág és szépen berendezet t
tanteremben minden adot t
volt ahhoz, hogy a gyerekek
beszédhanghallása, kézügyessége, mozgáskultúrája, elemi-

számolási készsége, szókincse,
logikája és társas viszonyai csiszolódjanak.
Szeretnénk remélni, hogy
az eddigi sikereink biztatólag
hatnak majd a bizony talankodó szülőkre is, és segítséget
nyújtanak nekik a helyes döntés meghozatalában gyermekük iskolába íratása idején.
Szilárd Erika, Révkomárom,
Eötvös Utcai Alapiskola

Nem kell félni...

Kézműves foglalkozások
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Beiratkozási látkép
Tardoskeddről
Mint ahogy a Pedagógusfórum utolsó nyomtatott számában olvashattuk, valamennyi iskola fontos eseményként említi a beiratkozást. A tardoskeddi Szemerényi
Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola is egyik legjelentősebb eseménynek tartja a beíratás napját, ami a
2010-es évben február 4-re esett.
Meg kell említeni, hogy
iskolánk igazgatósága már
szeptemberben megkezdi a
beiratkozási előkészületeket. Felméri a szlovák és a
magyar tanítási nyelvű óvodák iskolaköteles tanulóinak
számát, majd ennek függvényében készség- és kreativitást fejlesztő foglakozást
indít azon tanulóknak, akik
a mi iskolánkat választják.
Az iskolánk beiratkozási
programja Kiss Mária gyógypedagógus, logopédus szakelőadásával kezdődött. A
szülők nagy érdeklődéssel
hallgatták az iskolai érettség
legfőbb jegyeit, a beszédhibák kiküszöbölési módszereit.
A beiratkozás hete nagy
izgalommal és készülődéssel telt. Ilyenkor készül el

Kiss Mária gyógypedagógus előadása nagy érdeklődést keltett

– immár hatodik éve – a
gyereket és szülőt csalogató
kiállításunk, melynek tematikáját a tanulóink ihletik.
Ebben az iskolai évben Barátaink az állatok címmel
állítottuk össze a kiállítás
anyagát, melyet a tanulóink
alkotásai, kedvenc fából faragott és plüssállatai tettek
változatossá. A tárlat fénypontját a Szabó Ferdinánd
által magyar ökör szarvából
készített kürt jelentette.
A beiratkozást megelőző napon Écsi Gyöngyi és
Kováts Marcell előadásait
hallgathattuk. A felső évfolyam tanulói rendhagyó
népzeneórán vettek részt, a
kisebb diákok, ill. az óvodások egy mesedarabot nézhettek meg Angyal bárányok
címmel. A kellemes délelőtt

Kováts Marcell a tekerőlanttal

Mi is fellakatoltuk a szívünket

ékessége Buják Vince, a Magyar Kultúra Lovagja cím viselőjének ajándéka volt, aki
iskolánkat egy emlékművel
ajándékozta meg. Ez a faragott szobor a jövő nemzedékéről szól, melynek szimbolikus jelképe a tardoskeddi

magyar nyelvű oktatás jelene és jövője. A kifaragott
szív jelképezi a szeretetet,
amellyel mi, pedagógusok
fogadjuk a jövő diákját, s a
köré font lánc erősíti a hitet,
amely összetartja a magyar
nemzedéket. A kis diák a
beiratkozás napján lakat segítségével fellakatolja szívét
az alkotásra, ezáltal elkötelezi magát az iskola irányába. Így „hivatalosan is beírta
magát“ a mi iskolánk történetébe.
Ezek a rendhagyó események előzték meg a
szülő, a tanuló és a pedagógus közös „nagy napját”,
amely elégedettséggel tölt
el bennünket, ugyanis 19
tanuló kezdi majd meg a
2010/2011-es iskolai évet.
Tóth Szilvia, iskolaigazgató

A kiállításon a ﬁúkat leginkább a „dínók“ érdekelték
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Szeptembertől húsz elsős lesz Lakszakállason
megpróbáltunk olyan időpontot választani, amikor a szülők
is jobban ráérnek, a gyerekek is
kipihentek. A gyerekek már az
előző héten ellátogattak iskolánkba az óvónőjükkel, hogy
megismerhessék az elsősöket,
illetve egy napjukat. Megﬁgyelhették az órán való munkájukat,
megbarátkoztak a környezettel.

A Lakszakállasi MTNY
Alapiskolába 4 község tanulói
járnak: Lakszakállas, Szilas,
Bogya és Gellér. Jelenleg 177
diákunk van, ebből 14 elsős.
A 2010/2011-es iskolai évre
való beíratásra 2010. január 30án, szombaton délelőtt került
sor. A tavalyihoz hasonlóan

OVI-SULI a beíratásért
A beiratkozások közeledtével egyre
gyakrabban olvashatunk írásokat,
tudósításokat az egyes régiókból
– elsősorban azzal a céllal íródnak,
hogy meggyőzzék a még határozatlan, döntésükben bizonytalan
szülőket az anyanyelvi oktatás fontosságáról.
Ott, ahol szlovák és magyar
tannyelvű alapiskola (esetleg több)
is működik, vagy ahol nagyon kevés a gyermek, előfordulhat, hogy
a megmaradás a tét. Ezt tudatosítva az iskolavezetők a pedagógusokkal karöltve egész tanévben sokat tesznek annak érdekében, hogy
minél nagyobb számban „megszerezzék“ maguknak a leendő kis
elsősöket.
Nincs ez másként Komáromban
sem, a három szlovák tannyelvű
iskola mellett a négy magyar iskolában négy különböző proﬁlú
pedagógiai programmal várják
a jelentkezőket.
Iskolánkban, a Jókai Mór Alapiskolában a beiratkozásra való felkészülés szerves része a tanév megtervezésének. Már szeptemberben

Január 30-án reggel 9:00
órakor az alsó tagozatos tanítónők fogadták a gyerekeket, és az
egyik tanteremben játszóházzal
várták őket. A gyerekeknek itt
módjukban állt összebarátkozni, hiszen 4 óvodából érkeztek.
Játszhattak, színezhettek, ragaszthattak. Miután kellőképpen felengedtek, a szomszédos
tanteremben egyesével elbeszélgethettek a tanító nénikkel,
akik közben megﬁgyelhették és
felmérhették az iskolaérettségük
szintjét. Leginkább az iskolában
való munkához szükséges kész-

felvesszük a kapcsolatot a város óvodáival (magyar és szlovák
tannyelvűekkel egyaránt), és meghirdetjük az érdeklődők számára
a hagyományos, nyolc hónapon
keresztül tartó OVI-SULI foglalkozásokat szombatonként, havi egy
alkalommal. Itt nemcsak a leendő
kisiskolás, de a szülő is megismerkedik a tanító nénikkel, tanúja,
résztvevője lehet az együtt töltött
sokszínű foglalkozásoknak. A pedagógus a gondosan megtervezett,
játékosan tematikus tevékenység
során felmérheti a nagycsoportos
óvódások tájékozottságát, szociális
érettségét. Az OVI-SULI eredményeképp már a beiratkozáson, de
főleg a szeptemberi tanévkezdéskor jó ismerősként találkoznak
a pedagógussal a szülők és a kisiskolások, nem ismeretlen számukra
az iskolai környezet. Mi így teszszük könnyebbé, stresszmentessé
az iskolakezdést, és hosszú évek
tapasztalata alapján elmondhatjuk, megéri.
Nálunk a beiratkozás két teremben folyik. Az egyikben a szülők
részletes tájékoztatása és a hivatalos adatfelvétel történik, míg a má-

ségeket, képességeket ﬁgyelték
meg, miközben a gyerekek különböző feladatokat oldottak
meg.
Egy másik tanteremben ezalatt a szülők sem unatkoztak,
hiszen iskolánk igazgatónője,
Kosár Mónika tartottta meg
számukra az első „szülői értekezletet”. Megpróbálta felkészíteni a szülőket, mi is vár majd
rájuk szeptembertől, majd ellátta őket tanácsokkal, hogyan is
könnyíthetik meg gyermekeik
számára az első hónapokat. A
hátralévő fél év alatt így módjukban áll kiküszöbölni az esetleges hiányosságokat, felzárkóztatni a gyerekeket, amennyiben
ez szükséges. A beiratkozás végén minden gyerek ajándékot is
kapott, egy tornatáskát néhány
apró iskolai segédeszközzel. A
szülők sem mentek haza üres
kézzel, egy tájékoztatót vihettek
haza iskolánkról. Ebből meg-

tudhatták, milyen is iskolánk
arculata, milyen versenyekbe
kapcsolódunk be, milyen szakköri és iskolán kívüli tevékenységek színesítik tanulóink hétköznapjait, hogyan bővítettük
az iskolai tantervet.
Idén 20 tanuló választotta
iskolánkat, hogy szeptembertől
nálunk kezdje meg alapiskolai
tanulmányait. A tavalyi 12 tanulóhoz képest számunkra ez
nagy öröm, reméljük, a következő években is sikerül elérni
legalább a 20-as létszámot. Az
előző évek adatai:
2009/2010 – 12 diák,
év közben +2
2008/2009 – 17 diák
2007/2008 – 17 diák
2006/2007 – 23 diák,
év közben +1
Krascsenics Renáta
igazgatóhelyettes

Foglalkozásaink vidámak, játékosak

sikban a leendő kisiskolás általános
tájékozottságát mérik fel a pedagógusok. Az emberábrázolást, a számfogalom, a szókincs, a beszéd, a gondolkodás fejlettségét átfogóan vizsgáljuk, hogy viszonylag pontosan
megállapítható legyen, iskolaérett-e
a gyermek. Ha valahol hiányosságot
észlelünk, tanáccsal, ajánlásokkal
látjuk el a szülőket. Amennyiben
több terület is fejlesztésre szorul, általában a pszichológiai kivizsgálást
és az iskolalátogatás elhalasztását
javasoljuk, természetesen az óvoda
látogatása mellett.

Az előkészítő foglalkozásoknak és
a beíratásnak ez a módja nagyon
alkalmas arra, hogy az első osztályban tanító pedagógusok árnyaltabb,
konkrétabb képet alkothassanak leendő tanulóikról, ez segíti felkészülésüket az első osztály munkájának
tervezésekor is.
Tudatában vagyunk annak, hogy
ez sok (önként vállalt) munkával
jár, de iskolánkért, gyermekeinkért
tesszük. Eredményeink, sikereink
igazolják: jó úton járunk.
Vörös Mária, igazgatónő
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Hogyan szerettessük meg
a könyvet tanítványainkkal?
Az elmúlt iskolaév vége felé a Jókai Mór Alapiskola harmadik osztályában volt dolgom, Tóth Andrea tanító
nénivel volt megbeszélni valóm. Beszélgetésünk közben egyre másra érkeztek a gyerekek az asztalhoz könyvekkel, és megmutatták a tanító néninek, hogy mit olvastak el, illetve melyik könyvet kezdték el éppen. Mivel
tízen is fölül volt a könyvbemutatók száma, megkérdeztem a tanító nénitõl, hogy valóban ennyin kedvelik-e a
könyveket ebben az osztályban. Tóth Andrea rejtélyesen mosolyogva válaszolta: Ebben az osztályban mindenki olvas.
Kezdett érdekelni a dolog,
aminek következtében a napokban ismét meglátogattam
a harmadikosokat azzal a nem
titkolt szándékkal, hogy most a
könyvekről, az olvasásról fogunk
beszélgetni.

A Pázmány Péter Alapítvány
jóvoltából az osztálynak saját
kis könyvtára is van, melynek
kezelője Klimácsek Szabolcs.
A kisdiák szerint jó a forgalom,
és már csaknem az összeset
elolvasták. Negyedik év végén
sorsolással találnak gazdát a
könyvek.

Látogatásom napján a harmadik osztály 26 tanulója közül
néhányan betegség miatt távol
maradtak, viszont négy anyuka
is bekapcsolódott a beszélgetésbe.
Az osztály hátulsó felében a
gyerekek körben leültek a szőnyegre, mi, hatan a felnőttek
pedig karszékekbe telepedve
foglaltunk közöttük helyet.
Minden gyerek előtt könyvkupac (10-12 könyv), a tanító néni ugyanis előző nap arra kérte
őket, hogy hozzák el magukkal
az iskolába azokat a könyveket, amelyeket szeptembertől
kezdve elolvastak. Néhány gyerek szabadkozott, hogy ő azért
hozott csak ennyit, mert többet
nem bírt volna elcipelni.
Hogy kezdődött? A gyerekek
a tanító néni kérdéseire válaszolva elmondták, hogy az olvasásra nevelés az első osztályban
azzal kezdődött, hogy Andrea
néni minden nap felolvasott nekik egy részt Tersánszky Józsi
Jenő „Misi Mókus kalandjai” című művéből. Ahogy Misi Mókus
megbirkózott kalandjaival, úgy
birkóztak meg ők is a mókushoz
hasonlóan napi feladataikkal.
Amikor a kalandok elfogytak, következett a „Tanítsuk meg
a gyerekeket gondolkodni az
erkölcsről” című könyv, melynek
tételeire a gyerekek ugyanúgy
emlékeznek, mint a mókus kalandjaira.
A második osztályban a Bibliát vették elő ( 2008 a Biblia éve
volt), és az előző évhez hason-

Az olvasó gyermekek szüleikkel
lóan, naponta felolvasott egy
részt a tanító néni. A gyerekek
ezekre a tízpercekre is élénken
emlékeznek, alig lehetett őket
visszafogni, meg szerették volna
osztani emlékeiket.
Ugyanebben az évben Benedek Eleknek is évfordulója
volt, tehát ő következett a sorban. Naponta tíz perc.
Ekkor elérkezett már annak
az ideje is, hogy az elhangzottakhoz gyűjtsenek otthonról
anyagot: könyveket, képeket,
tárgyakat, illusztrációt. Ehhez
már szülői segítség is kellett, ami
ugyancsak nem maradt el.
Körülbelül erre az időre esett
az önálló könyvolvasás időszaka is. Aki valami jót olvasott, időt
és teret kapott arra, hogy a többieknek is elolvasásra ajánlja.
Megindult a kölcsönzés, csere,
gyűjtés korszaka. A lányok körében népszerűvé váltak a Penny
könyvek, a ﬁúk a Rosszcsont Peti
sorozatra „kaptak rá”. De ekkor
már a szülőket is bevonta az
osztályfőnök a körbe, és a szülői

értekezleten kiemelte az otthoni
példamutatás, valamint a mesélés jelentőségét és fontosságát.
A szülőkkel való együttműködés
olyan jól sikerült, hogy mára már
a szülők is kölcsönöznek egymásnak könyveket.
Idén tananyag a mesék és
mondák világa. Különösen a
mondák tekintetében rendkívül
fontos a történelmi háttér, most
van szükség igazán az otthoni
könyvtár, az internet és az olvasmányélmények segítségére.
Tóth Andrea elmondta, hogy
ők a harmadikosok részére ajánlott kötelező olvasmányt együtt,
közösen olvassák az iskolában.
Igaz, hogy ezáltal néhány más
olvasmány kimarad a tananyagból, de a Kincskereső kisködmön világa, Móra szóhasználata, fordulatai folyamatos magyarázatot, háttér-információkat
követelnek, amit ha a gyermek
nem kap meg, magára maradva
inkább becsukja a könyvet. A
gyermekirodalom eme klasszikusa azonban nem ezt érdemli.

Kíváncsivá tett, hogy ilyen
előzmények után vajon milyen
a gyerekek olvasási technikája?
Találomra olvasási bemutatót
tartottunk. Persze mindenki olvasni akart, néhány kísérlet után
azonban feleslegesnek tartottam az ellenőrzést, valamennyi
gyerek folyékonyan, nagy biztonsággal olvas, a szó- és fogalommagyarázattal is jól állnak.
Sike Tímea, szülő ezen a
ponton kapcsolódott a beszélgetésbe. Elmondta, hogy ők
minden nap mesélnek a gyereknek, illetve akkor, amikor kéri.
Vagy felolvassák, vagy pedig
szabadon mesélnek, nem ritkán
nevelő szándékkal olyan történeteket, amelyekből a gyermek
személyisége jó irányba fejlődhet. Erre mindig találnak időt,
hiszen ezt tudatosan végzik.
Tudják, hogy mit akarnak elérni
a gyermeknevelés területén, és
ebben a mesélés, történetekkel
való nevelés és a szókincs fejlesztése milyen szerepet játszik.
Amennyi időt elvesznek a munkától, illetve más tevékenységüktől, arról tudják, hogy milyen
céllal fordítják a gyermekükre.
Ha a gyermekük egyedül olvas,
gyakran rákérdez egy-egy szó
jelentésére, vagy háttér-információkat igényel, ilyenkor sohasem utasítják el. „Vannak, akik
hosszabb utazás alkalmával
tévét néznek az autóban is, mi
fontosnak tartjuk a szülői példát
– mi olvasunk.”

Pedagógusfórum
Kovács Zsuzsa, édesanya
elmondta, hogy neki a harmadikos kislányán kívül még két
nagyobb ﬁa van, akiket nagyon
nehezen tudott rávenni az olvasásra. Ennek okát abban látja,
hogy annak idején rossz volt a
pedagógiai megközelítés. Nem
mindegy, milyen körülményeket,
hangulatot teremt, milyen népszerűsítő ajánlásokat fogalmaz
meg a pedagógus.
„Mivel karácsonyra valami
szép könyvet szerettem volna venni, ami tetszik, és amit
biztosan el is fognak olvasni,
hosszasan válogattam. Rábukkantam egy Geronimo Stilton
könyvre, beleolvastam, megtetszett. Ajándékként is nagyon
jól bevált, és ma már majdnem
minden gyereknek van belőle az
osztályban egy példánya.
Ugyanilyen sikert aratott a
harmadikosok között a Rossz-

csont Peti sorozat is. Rá kellett
jönnöm, hogy a jó könyv, a szép
könyv ma már nem ugyanaz,
mint a mi gyermekkorunkban. A
Harry Potter után új neveket és
címeket kell megtanulnunk, de
az egércsaládról szóló Stiltonkönyvek igazán jó szórakozást
nyújtanak.”
Fazekas Zsanett, szülő
örömmel nyugtázta, hogy harmadikos gyermeke révén újra
átélheti ifjúkora iskolai élményeit, hiszen annyit mesél István királyról, hogy maga is elolvassa,
ami ezzel kapcsolatban a kezébe kerül. Gyermeke pedig még
a reggeli öltözködés közben is
kicsikar öt percet, hogy valamit
elolvashasson.
Halászik Mária, anyuka elmondta, hogy Laura lánya nehezebben kezdett el olvasni, de ő
nem hagyta annyiban, és megpróbálták együtt. Hol ő olvasott,

hol a kislány, és egy idő elteltével
Laura önállósodott. A lényeg az,
hogy időt kell szentelni a célnak,
és nem szabad az első kudarc
után feladni.
Elmondta azt is, hogy egy
tévéműsorból tudomására jutott, hogy egy besztercebányai
iskolaigazgató rossz osztályzat
alól mentesítő cédulákat oszt
azoknak a tanulóknak, akik bizonyítékát tudják adni annak,
hogy elolvastak egy könyvet.
Mindenütt fontos tehát az
olvasás, hiszen más tantárgyak
megértésében és az ismeretek
felidézésében is segít a megfelelő szókincs.
Ehhez az irigylésre méltóan
szép iskolai képhez még az is
hozzátartozik, hogy Tóth Andrea
az első osztálytól kezdve azzal
kezdi a napot, hogy a rábízott
gyerekektől megkérdezi: „Hoztál-e ma nehéz zsákot?” Ez azt
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jelenti, hogy megoszthatják az
őket nyomasztó gyermekgondjaikat a tanító nénivel, aki mindig
tud valami vigasztalót mondani.
Ez többet ér minden tudománynál.
Tóth Andrea mögött 17 év
pedagógiai gyakorlat áll. 12 éve
a Jókai Mór Alapiskola tanítónője. Jelenleg magyar nyelvet
és matematikát tanít. A Waldorf
iskola módszereinek lelkes híve.
Rendszeresen látogatja a nyári
egyetemeket, továbbképzéseket, angolul tanul. A szakmai
tudáson kívül szerinte a leghatásosabb pedagógiai eszköz a
tanító személyisége és a személyes példamutatás.
Szép olvasmányélményeket
kívánok a gyerekeknek, további
töretlen elkötelezettséget a szülőknek, mosolya és meleg szíve
megőrzését a tanító néninek!
Gálﬁ Mária

Megjelent a Galánta és környéke c. kiadvány
Az elmúlt hetekben az
SZMPSZ gondozásában látott
napvilágot Galánta és környéke
címmel a helyi értékek megismerését
segítő
A4-es
formátumú,
120 oldalas,
színes kiadvány.
A tájegység,
melyet bemutat, a mai
Szlovákia
délnyugati
részén, a KisDuna és a Vág
folyó
között
elhelyezkedő,
jobbára
sík vidék, a történelmi forrásokban évszázadok óta Mátyusföld
néven ismert. Az értékek bemutatása az eddig megjelent szakirodalomra és ismeretterjesztő kiadványokra támaszkodik,
melyek a honismereti kutatások
iránt elkötelezett személyek érdeméből jöttek létre.
A könyv elsősorban a diákoknak és a ﬁataloknak szól, hi-

szen környezetünk, örökségünk
alaposabb megismerése vagy
újrafelfedezése alapján a jövőt
tekintve ők hasznosíthatják a legtöbbet. A
könyv tartalma hasznosan beépíthető az
iskolai oktatás keretei
közé.
A szerzők évszázadok
történéseit
igyekezték
összegyűjteni ebben a
kiadványban, mely
elsősorban a helybeliekről a helybelieknek szól, de a
könyv alapján az
idelátogató érdeklődő is felfedezheti ennek a
tájegységnek a természeti
szépségeit, élhet a természeti
környezet nyújtotta idegenforgalmi lehetőségekkel, és megismerkedhet az ember által létrehozott értékekkel is.
A környék a régészeti feltárásokat tekintve a folyók gyakori
áradásai ellenére gazdag leletanyaggal bír a kőkortól a honfoglalás koráig. A középkorban
az írásos dokumentumok nyújtanak tájékozódást a települések

kialakulásáról és a lakosság életéről. A történelmi események,
a csaták eseményei, az épített
örökség, az emlékművek, a helyi közélet történései, a céhek, a
kézművesek, a gyáripar, a közlekedés fejlődésének helyi sajátosságai, a kultúra, a vallás és a
művelődés története, a szakrális
emlékek, a címerek, a néprajzi
és a nyelvjárási vonatkozások, a
közösségek egymás mellett élésének formái, a környékhez kötődő jeles személyiségek hatása
a régióra – megannyi színfolt a
vidéket bemutató palettán.
A leírások, a különböző időszakokban készült térképek sokasága, valamint a gazdag és színes
képanyag alapján bebarangolhatjuk a régió településeit, nevezetességeit, felfedezhetjük annak szépségeit, kihasználhatjuk
a természeti környezet nyújtotta
előnyöket, s megismerve mindezt gondunk kell, hogy legyen a
természeti értékek megóvására
is. A leírásokat képeslapok, bélyegek, dokumentumok, táblázatba foglalt adatok, diagramok
egészítik ki. A kiadvány végén
található magyar–szlovák kétnyelvű településszótár, valamint
az idegennyelvű összefoglalók a
régiót megismerni szándékozó

idegeneket is segítik az eligazodásban. Akik részletesebb ismeretek birtokába szeretnének
jutni, azok számára a forrásirodalom kínál további információszerzési lehetőségeket.
A természeti táj és a társadalmi környezet a benne élők számára több mint rétek, erdők, folyók, épületek, utcák, emberi arcok sora. A hozzájuk kapcsolódó
ismeretek, az értékek, melyeket
felfedezünk, vagy felfedeztetnek
velünk, segítenek eligazodni a
nagyvilágban is, hiszen a szülőföld és a lakóhely világlátásunk,
erkölcsi tartásunk, valóságszemléletünk alakítója.
Kialakult kötődéseink a felnevelő tájhoz meghatározzák
magatartásunkat, kihatnak tetteinkre, az otthon meghittségét és
melegségét jelentik számunkra.
Ezért is fontos, hogy pedagógusként megismerjük és diákjainkkal
is megismertessük eddigi értékeit és biztassuk a ﬁatalokat ezen
értékek megóvására és gyarapítására. Ezt kívánja szolgálni ez a
megszületett kiadvány, mely pedagógusok és a témában jártas
szakemberek munkája nyomán
született.
Pék László
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Minden
munkámban
örömöm telik
Horváth Géza

Horváth Gézával, a zselízi alapiskola tanárával, tizennégy évvel
ezelőtt készítettem egy interjút.
Azóta héttagúvá bővült családjában már négy pedagógus van.
– Arra kérlek, néhány mondattal
mutasd be őket!
Feleségem, lánykori nevén
Szűcs Irén, Tornagörgőről származik, egy iskolában tanítunk, és
ugyanúgy, mint én, matematikaföldrajz szakos. Következetes és
türelmes pedagógus, évről évre
számos tehetséges tanítványa
jeleskedik a matematika- és földrajzversenyeken. Annak ellenére,
hogy ő iskolánk pályaválasztási
tanácsadója (és ez ma köztudottan nagy körültekintést kívánó, rengeteg adminisztrációval
járó, időigényes munka), mindig
megtalálja a kellő időt és módot,
hogy tehetséges vagy éppen
lemaradó tanítványaival külön
is foglalkozzon. Töredelmesen
meg kell vallanom, otthon a házi
„rabszolgamunkát” ő végzi helyettem is.
Csilla lányunk is a zselízi
alapiskolában dolgozik alsó tagozatos tanítónőként, de a felső
tagozatban angolt is tanít. Neki
is szívügye a tehetséggondozás.
Épp a közelmúltban szervezett
meg és bonyolított le egy angol
háziversenyt. Férje, Levicky László, a Zselízi Hírmondó szerkesztője. Máté ﬁuk, (tehát unokánk is
van) most négy és fél éves, mint
sok-sok „nemzedéktársa”, szenvedélyesen érdeklődik a számok,
a betűk és minden olyan dolog

iránt, aminek billentyűzete van.
A zongora sem kivétel!
Kinga lányunk a zselízi
Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium matematikatanára. Tanítványaival rendszeresen
ott van a legfontosabb hazai és
nemzetközi matematikaversenyeken. Most épp hatalmas szervezőmunkába fogott: a Felvidéki
Matematikaverseny előkészítésébe, persze az iskolavezetés és
kollégái nélkül nem sokra menne. Eredményes munkájához
nyilvánvaló, hogy kell egy megértő férj is. Férje, a marcelházi
Jalsovszky Tamás, egy budapesti
vállalat műszaki igazgatója, ezért
a hét két napját általában a magyar fővárosban tölti, három
napon keresztül pedig itthonról
irányítja a munkát.
Négyen a családból egyazon
pályán. Van-e valamilyen munkamegosztás köztetek?
Nem mondhatnám. Mindnyájan
szeretünk
önállóan
dolgozni. Viszont Kingáékkal
ugyanabban a családi házban
élünk, Csilláék sem laknak meszsze tőlünk, ráadásul nővérem és
a lánya is szakmabeliek. El lehet
képzelni, ahol hat pedagógus
összejön, napirenden folynak a
spontán szakmai megbeszélések. Ám ezeknek a célja nemcsak a feszültségek levezetése,
hanem a megoldáskeresés is a
napi problémákra.
Bizonyára mások is megjegyezték már, hogy sokat vállalsz
magadra. Országos matema-

tikaversenyt szervezel, tagja,
segédkarnagya, krónikása vagy
a Szlovákiai Magyar Vass Lajos
Kórusának, otthon két énekkart
vezetsz, fotózol, önkormányzati
képviselő vagy, tankönyveket
fordítasz, írsz, szakcikkeket is,
dolgozol a Katedra Társaságban,
és még sorolhatnám. Hogyan
tudod mindezt összehangolni az
egész embert kívánó pedagógusi munkáddal? S mit tudsz ebből
értékesíteni a nevelés-tanítás folyamatában?
Nem sokat gondolkodtam
még azon, hogy a plusztevékenységeimből mit tudok felhasználni az iskolában. Számomra, minden, amit végzek, egységes egészet képez. Amikor elindultam a pályán, előre semmit
sem terveztem meg. Mondhatnám, az élet ajándékozott meg
mindegyikkel. Az énekkari mozgalomba a gimnázium egykori
igazgatója, Gerő János parancscsal felérő kérése nyomán csöppentem bele 1977-ben, amikor a
kóruséneklést csak hírből ismerő
rock zenészként átvettem a leánykar vezetését. Egy évvel később Urbán György javaslatára
már a Tanítókórusban találtam
magam, ahol Vass Lajos és Janda
Iván „kezei alá” kerültem. Az ő biztatásukra 1982-ben vegyes kart
alapítottam Zselízen. Akkor még
úgy terveztem, hogy létrehozom
a kórust, elindítom a munkát, aztán majd csak jön egy tanult karnagy, aki a felnőttkórus élére áll.
Nem jött. Karnagyképző tanfolyamokra jártam, lestem Vass Lajos mozdulatait, jó tanácsait, és
lassan beletanultam. 1984-ben,
amikor garamszentgyörgyi éveim, nagyölvedi hónapjaim és a
zselízi művelődési otthonban eltöltött három évem után itthon,
a zselízi alapiskolában kezdtem

tanítani, mindjárt létrehoztam a
gyermekkart, mely épp ebben a
tanévben ünnepli fennállásának
25. évfordulóját. Nyustyin Ferenc, az akkori igazgató és a későbbiek is, minden lehetőséget
megadtak ahhoz, hogy a kórus
zavartalanul működhessen. Tehát „hobbijaim” közül a karéneklésből-karvezetésből közvetlenül
itt proﬁtálhattam.
A tankönyvfordítás és a tanítás közti összefüggés nem szorul
magyarázatra. Pedagógiai, matematikai és nyelvművelő írásaim
nagy része egyenesen az iskolából táplálkozik. Hasonló történet
a Katedra Matematikaversenyé
is. A kilencvenes évek elején a
legtehetségesebb tanulóimat
beneveztem egy levelező matematikaversenyre, amelyet Ujvári
István, váci kollégám irányított.
Néhány év után arra a következtetésre jutottam, hogy a levelező
verseny elképzelhetetlen mértékben képes aktivizálni az okos
gyerekeket, akik ennek köszönhetően más, hazai versenyeken
is sikeresebbek tudnak lenni.
Úgy gondoltam, ezt a lehetőséget nem vehetjük el a szlovákiai
magyar gyerekektől sem. Kapóra
jött az 1995-ben létrejött Katedra
Társaság, az országos terjesztésűvé vált Katedra című folyóirat
(és nem utolsósorban az, hogy a
közbenjárásodra a Társaság tagjává választottak). Én először csak
levelező versenyre gondoltam.
László Béla professzor úr ötlete
volt, hogy szervezzünk zártkörű országos döntőt. Néhány év
után az országos döntők szervezése is az én feladatom lett. Ma
már hozzátartozik az életemhez
a versenyfeladatok alkotása és a
verseny irányítása. Kb. egy évtizede már egy egész csapat dolgozik a „kezem alatt”: a Katedra
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szerkesztősége, a feladatjavítók:
Kiss Szilvia és Lancz István, az
országos döntő feladatsorainak összeállítója, Károlyi Károly
Bátaszékről; a tanári feladatok javítója, Könözsi Éva, aki az országos döntő lebonyolítása során
is megbízható szervezőtársnak
bizonyult.
Közben A sík- és térgeometria közötti analógiák című munkám megvédése folytán kisdoktori címet szereztem.
A fotózás és az iskola között
inkább csak közvetett viszony
van. Azonban a városi önkormányzatban (immár öt választási időszak alatt) végzett munkám több szálon is kapcsolódik
az önálló jogalanyiságú iskolák
életéhez.
Úgy tudom, lehettél volna iskolaigazgató is. Miért nem vállaltad?
A kilencvenes években az
iskola tantestülete kétszer is en-

gem szeretett volna az igazgatói
székbe juttatni. Mindkét esetben
megköszöntem a bizalmat, de a
feladatot nem fogadtam el. Az
ok nagyon egyszerű. Szerintem
az egy másik szakma. Ma menedzser típusú igazgatókra van
szükség, és én nem szívesen
lennék az. Ugyanis sok egyéb
feladatomról kellene lemondanom miatta.
Néhány hónapja a Szlovákiai
Magyar Írók Társasága is tagjai
közé fogadott. Minek alapján
születhetett meg e döntés?
Föltételezem, az ismeretterjesztő írásaimat és a pedagógiai publikációimat vehették
ﬁgyelembe. Eddig négy önálló
kötetem jelent meg, az ötödiknek pedig Mészáros József volt
a társszerzője. Húsz tankönyvet
fordítottam magyarra és tíznek
voltam a bírálója. Megjegyzem,
a tollforgatást eddig csupán
hobbinak tekintettem, de úgy



érzem, az írás ezután kötelességemmé válik.
Elismerték-e már hivatalosan is
a sokoldalú munkásságodat?
Ha arra gondolsz, több kitüntetést is kaptam, ezek közül
a legkiemelkedőbbek: a Katedra-díj 2001-ben, és Zselíz város
Pro Urbe-díja, ugyanebben az
évben. A Nagy Szent Gorazd-díj
2005-ben, a Szlovákiai magyar iskolákért-emlékplakett, valamint
a Vass Lajos-emlékplakett, a róla
elnevezett tanítókórus krónikájának vezetéséért, amit már 26 éve
végzek.
Többször nyilatkoztad már, hogy
csak kreatív pedagógus képes
kreatív gyerekeket nevelni. Sokoldalú kreativitásod folytán nem
ért az a vád, hogy a tehetségedet
felaprózva szétszórod?
Valami hasonló visszajelzések eljutottak hozzám, és lehet
is bennük némi igazság. De nem
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hiszem, hogy látszana rajtam
valamiféle túlterheltség, netán
szétszórtság. Talán, mert minden munkámban külön-külön és
együtt is sok örömöm telik. Ezért
még csak fáradtnak sem érzem
magam.
Milyen terveid vannak a jövőre
nézve?
Maradjunk abban, hogy vannak terveim, de az alkotó ember
arról nem szeret beszélni, amivel
csak a jövőben kíván foglalkozni.
Egy-két év múlva nyugdíjas leszek. Furcsa, de sohasem jut az
eszembe, hogy akkor majd mit
nem fogok csinálni.
Remélem, a sors majd akkor is
elhalmoz bőven teendőkkel. Kívánom, legyen hozzájuk erőd és
egészséged, meg persze addig
is! És ezt kívánom a családod
minden tagjának is.
Csicsay Alajos

Az örök szigetlakó meséi
A minap kezembe került egy keménytáblájú gyermekkönyv,
mely hat nyelven írt címével hívta fel magára a figyelmet. Ennek
apropóján beszélgettem el a kötet kiadójával, Poór Józseffel.

Balajti Árpád

Honnan jött az ötlet, hogy
Balajti Árpád: Az életmentő sárgarépa c. gyermekkönyvét adjad ki?
Balajti
Árpád
könyve
megjenéséért, illetve megjelentetésének ötletéért a
tenger viseli a felelősséget.
Az élet tengernyi gondja és
maga a fizikai értelemben
vett tenger. Meg a nagybetűs Tenger. Vegyük találomra, s kezdjük a tapintható

Poór József a rétei alapiskola és szenci gimnázium után tanulmányait a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán folytatta. Többféle foglakozást végzett, többek közt egy vitorlásokat is gyártó üzemben
műszakvezető volt. Írásainak és más jellegű alkotásainak (képzőművészet, zene) gyakori témája
a tenger, az útrakelés, a szabadságvágy. Édes és sós vizeken hajózott, 1988-ban szerzett kapitányi minősítést a Balti-tengeren. Alapító tagja volt az egykori Bolygó Hollandi beategyüttesnek.
Könyvkiadás terén több hajózással foglalkozó könyvet adott ki. Megjelentette két földkerülő vitorlázó (Varsányi, Méder) könyvét is, de többnyelvű kiadásokat is gondozott. A rendszerváltás után
Magyarországon az első szlovák regény kiadója (szerző: Bernula Michal).
közeggel, a tengerrel. Egy
sikeres tengeri utazás után
voltam éppen nagyon feldobott állapotban, mert ezen
az úton sikerült Lengyelországban elméleti és gyakorlati vizsgákat tennem tengeri
hajózásból, ennek jóvoltából
tengeren kapitányi minőségben és óceánokon 1. tiszti beosztásban vezethetek
hajót. Hozzáteszem, hogy
soha az életben, se azelőtt,

se utána foglalkozásszerűen
nem vezettem hajót (az egy
más regénytéma). Bár az én
tengeremen nincs szükség
okmányokra, mégis kellett
nekem a tengerészeti szakemberek előtti megmérettetés. Ez a kettősség hozta
azt a szerencsés helyzetet,
hogy az említett út után
megírtam az Éljen a tenger
című sorozatomat, mely
egy gyermeklapban került

közlésre 24 részben. Ennek
a sorozatnak a szerkesztője
volt Balajti Árpád, akit ekkor
ismertem meg.
Ha jól tudom, más munkáid
megszületésénél is ott bábáskodott Balajti Árpád.
Igen. A Kis Merész c. meseregényem először képregény formájában jelent meg,
melyhez a képeket is én festettem. Ennek az egy évig
menő sorozatnak Balajti Ár-
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pád volt a felelőse a Tücsök
gyermeklap főszerkesztőjeként. Bizalma az utolsó részig végigkísért. S annyira
buzdított, hogy aztán a Kis
Merészt megjelentettem egy
ötnyelvű változatban is. Bár
csak sose hagyna el az az
erő, amely szavai nyomán
támadt bennem! Barátom
még nem volt ötvenéves,
amikor már nyilvánvaló volt,
hogy rákbetegség kerítette
hálójába. És volt közben
minden: a munkahelye elvesztése, pedagógusként
kezdés egy iskolában, műtétek sora és ismét munkanélküliség. És az első meséinek megszületése. Most
megkapta tőlem azt a bizalmat, amit életem során én
kaptam tőle nem egyszer.
Volt egy kis családi kiadónk,
melynek pecsétjével igazoltam a Szlovák Irodalmi Alap
előtt, hogy kiadom Árpi meséit. Így barátom ösztöndíjhoz jutott. Aztán Árpi elment.
Ötvenkét évesen. Ez tíz éve
történt és mostanra sikerült
Árpit visszahoznom miközénk. Ezt írhattam könyvének hátlapjára: szigetre talált
a mesében, s a mesében
örök szigetlakóvá vált.
Mivel a könyv egyik érdekessége az, hogy a címadó
mese a magyar nyelven kívül még öt nyelven olvasható, mesélj a könyv keletkezésének körülményeiről!
Milyen Balajti történeteinek nyelvezete, meseszövése?
Megejtően egyszerű, ám
annál ízesebben előadott
tör téneteiben megtalálta
a másokkal összetéveszthetetlen, rá olyannyira jellemző hangot – a ház lakóinak,
vagy az udvar és a kert, a
szabadban élő állatok apró
eseményeinek kapcsán. Lenyűgöző, amint megroppant
egészségi állapota ellenére is derűsen szemlélteti a
mindennapi percek kis csodáit. Szerettem volna a meséket hat nyelven kiadni egy
kötetben, de olyan sajátsá-
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gos az ő stílusa, hogy azt
más nyelven visszaadni talán nem is lehetséges. Egyedül a címadó mesét mertem
vállalni, s lefordíttattam szlovák, roma, angol, francia,
német nyelvre is. Mivel ezek
a változatok párhuzamosan
kerültek egymás mellé a
könyvben, csemegézni lehet bennük. A szöveget jól
tükrözik Árpi fiának, Zsoltnak a rajzai. Öröm volt számomra, hogy az angol változat fordításánál Árpi lánya,
Csilla segédkezett, a szerkesztői munkálatokat pedig
az Irodalmi Szemle egykori
nyelvi szerkesztője, Csilla
férje, László végezte el. Ha
valahol van visszajelzése az
életnek, akkor ez most viszszarezonál. Ugyanakkor az
sem mellékes, hogy ezzel a
könyvvel Árpi emléke előtt
szeretnék tisztelegni. Az ő
könyve kapcsán szerettem
volna alkalmat kínálni az embereknek a jótevésre. Meglátogattam a magyar és szlovák környékbeli lakosokat és
elmondtam nekik Árpi életét,
aki az elmúlt rendszerben is
a tisztességes emberi mércét becsülte és alkalmazta másokkal szemben. Az
ő példájából kiindulva arra
hívtam fel a figyelmet, hogy
értékeink is akkor lesznek,
belső és külső tartásunk is
azáltal lesz, ha életre hívjuk
őket. Így a kiadvány megjelenését többen is támogatták. Külön kell szólnom a
címadó mese roma változatáról. Nehezen találtam erre
fordítót, végül a kormány
roma kérdésekkel foglakozó
osztályáról ajánlottak valakit. A fordító elmondta, hogy
a roma nyelvnek több változata ismeretes, s leginkább
a kelet-szlovákiait beszélik.
Ezért is választották a hivatalos érintkezés alapjául ezt
a nyelvjárást, s aki használni
akarja az úgymond kodifikált alakzatot, annak azt kell
megtanulnia.
Mely
korosztálynak
ajánlod a kötetet?

Poór József

Neked mikor jelent meg
legutóbb köteted?
Tavaly
ősszel,
címe:
A Carina vitorlás Föld körüli útja avagy A kicsik is
útra kelhetnek. A könyvet
a v i t o r l á s k a p i t á n y á v a l,
Méder Áronnal közösen írtuk meg.
Ez is a fenti címen szerezhető be?
Igen és ugyanabban az árban.
A könyv olvasója a hatnyelvű betét apropóján lehet
éppúgy kisiskolás, mint akár
egyetemista. Mégis a 8-10
évesek kezébe adnám legszívesebben, továbbá mindennemű magyarázkodás
nélkül az anyukáknak és
a napközis tanító néniknek
ajánlom a könyvet.
Hol kapható, milyen postacímen rendelhető meg a
könyv?
A könyv kiadói terjesztési rendszerben működik,
a pjozsef1@freemail.hu címen, vagy a 0907 183 899
mobilszámon
rendelhető
meg.
És mennyiért?
Utánvétellel, postai költséggel együtt 5 eurós áron.

A végére hagytam: mivel a
Szlovákiai Magyar Írók Társasága jóvoltából mindketten egy rendhagyó irodalomóra részesei voltunk a
párkányi gimnáziumban,
milyen érzés fog el, ha iskolába lépsz?
Valamikor én is tanítottam,
s mindig elfog valami különös érzés, amikor ismét
beléphetek egy iskola kapuján. Ez az érzés nem azonos
a nosztalgiával. Mélyebben
vág. Akkor érzem ismét,
hogy mennyire csodálatos,
ha élménybeszámolót tarthatok a gyermekeknek. De
csak akkor, ha látom, hogy
csillog a szemük.
Köszönöm a beszélgetést.
Hajtman Béla
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Kulturális rendezvények

Nyelv/Csapások ötödször
Zsákovics László zenepedagógus műsoros estjeiről
Aki suhan, miért nem oson, Vag y miért nem lépeget?
Mindezt csak mag yarul tudom S tán, csak mag yarul lehet...
(Gyimóthy Gábor)
Akik egy évvel ezelőtt, február 6-án összegyűltünk a komáromi Művészeti Alapiskola
koncerttermében
Zsákovics
László első, „Nyelv/Csapások”
címmel meghirdetett műsoros estjére, kíváncsian vártuk,
vajon mit rejt az est szokatlan címe? Zsákovics László a
műsoros estek házigazdája, a
műsor összeállítója s egyben
főszereplője is: prózát, verset
mond, énekel, egyszer zongorán, másszor gitárján kíséri
saját énekét, műsorát irodalmizenés tereferének nevezi, mert
minden alkalommal vannak
vendégszereplői is, akikkel
tereferél. S hogy miért „Nyelv/
Csapások”? Mert ezek az estek
teljesen eltérőek a hagyományos irodalmi-zenés estektől,
mind tartalomban, mind formában rendhagyóak. A nagy
gonddal összeválogatott művek bemutatják a magyar nyelv
gazdagságát, szépségét, báját,
humorát. Annak ellenére, hogy
Zsákovics László műsoraival
egyértelműen szórakoztatni
akar, csakis „tiszta forrásból”
merít. Az eddigiekben műsorra tűzött művek szerzői
közt ott található Ady Endre,
Szép Ernő, Karinthy Frigyes,
a felejthetetlen nagy nevettető,
rímhányó Romhányi József,
kinek remekei egyszer eredetiben, másszor megzenésítve,
dalként hallhatóak.
Hangfelvételről hallhattuk
az egykori szellemesen, nemesen szórakoztatókat: Brachwel
Siegﬁedet, Tímár Györgyöt,
Szilágyi Györgyöt, Nádasdi
Ádámot és Váradi Szabolcsot
is. Jókat derültünk az ún.
zagyvanyelvi fordulatokon, a

halandzsán, a nevető lexikonon, s a nyelvi többértelműségeken. Csakúgy nagy tetszést
váltott ki az eszperente: Falu
végén kurta kocsma – Telepszegleten szeszelde –, vagy
például a közönséget hangos
hahotázásra késztető Egyedi köszöntő (Szilágyi György
verse) Lőrincze Lajosra emlékeztető nyelvi karikatúrája.
Három műsoros est vendégszereplői közkedvelt színészek
voltak: Petrécs Anna, Boráros
Imre házaspár, majd Dráﬁ
Mátyás, valamint Benes Ildikó
és Pőthe István. A műsorvezető, Zsákovics László jól tudja,
mit kell kérdeznie, hogy a terefere peregjen. Hiszen, mint
az a beszélgetésekből kiderült,
sok egykori közös fellépés élménye fűzi össze őt vendégeivel. Természetesen a tereferék
is zenések: sanzon, kuplé, dal
a vendégek tarsolyában is van
bőven.
A 4. Nyelv/Csapások témája az erotika, a pajzánkodás a
művészetekben volt. Csak úgy
sorjáztak a humorral teli népi
szólások, a virágnyelven fogalmazott (a témára utaló) rébuszok, a latrikánus virágénekek,
pajzán badarságok Lőwy Árpád tollából – aki saját szerzeményeit „fehér verseknek”,
önmagát pedig „tábori lantosnak” nevezte. Ezen az estén a
terefere vendége Kopócs Tibor,
neves képzőművészünk volt,
akinek jó néhány műalkotása
foglalkozik a körüljárt témával. A tereferét Lőwy-versek
és Zsákovics-dalok (pl. Kellemetlen blues) tarkították,
tették változatossá, érdekessé,
hangulatossá. A zeneszerző

Zsákovics, sajátos dallam- és
ritmusvilága, különleges zenei
eﬀektusai kényszerítik, késztetik hangszeres-technikai bravúrokra az előadó Zsákovicsot.
Az így születő látvány: az előadó mimikája, gesztusai, ún.
testzenéje fokozza a humoros
hatást; mosolyt, derűt, kacajt,
hangos nevetést kiváltva a nézőtéren; vastapsol a közönség.
Hogy honnan van mindez
Zsákovics Lászlóban? Bemutatom őt röviden:
A
Garam
mentén,
Kéménden látta meg a napvilágot 1952-ben. A kassai Gépészeti és Elektrotechnikai
Szakközépiskolában érettségizett. 1975-ben a nyitrai Pedagógiai Fakultáson magyar
nyelv – zenei nevelés szakon
diplomázott. 1978 óta a Komáromi Művészeti Alapiskolában
gitárt és zeneelméletet oktat.
Emellett Sziget-csoport néven
verséneklő együttest szervezett
és vezetett; a verseket ő válogatta és zenésítette meg, amelyek alapul szolgálnak igényes
kórusműveinek is. Évek hosszú
során volt a Magyar Területi
(ma Komáromi Jókai) Színház
zenei vezetője. Számos előadáshoz állított össze, illetve
írt (játszott) színpadi zenét;
irodalmi-zenés műsorok öszszeállítója,
közreműködője,
amelyekkel éveken át járták a
hazai magyar régiókat. Énekelt a Csehszlovákiai Magyar
Tanítók Központi Énekkarában (CSMTKÉ), a helyi
Concordia vegyes karban is.
A ZstudyR hangfelvevő stúdió
tulajdonosa.
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Zsákovics László „Nyelv/
Csapások” című műsoros estjein – hogy megadja a tiszteletet, a módját – szmokingot
ölt, úgy lép a közönség (és a
kitűnően behangolt mikrofon)
elé, mert hogy ő ebben is proﬁ.
Felkészültségéből eredően magabiztos a kiállása; egy kedves
mosoly és indulhat a műsor.
Az 5. Nyelv/Csapások-ra 2010.
február 5-én került sor. Ahogy
azt a meghívóban ígérte: megvillantotta a számok varázsát,
de hallottunk általa megzenésített és előadott József Attilaverset is. Nagyokat hahotáztunk a bejátszott Nagy-Bandó
levélen a szerző előadásában.
A zenés terefere, amelyet
„Zsáki” szerényen így hirdetett meg: nosztalgiázás a 60-as
évek dallamos gitárzenéjéből,
a valóságban maga volt a csoda. Vendégei egykoron ugyan
zenéltek, de ma már szakmájuk okán városunkban másról
ismert, köztiszteletben álló
személyiségek voltak: Novák
Béla Tamás, jogász, Siposs
Jenő, tanár, Alföldy Károly,
művelődésiház-igazgató, Zács
Richárd, orvos. Ezen az estén, mintha a közös zenéléssel
sohasem hagytak volna fel, jó
egy órán át Shadows, Ventures
és Sputniks örökzöldeket muzsikáltak, szenzációsan. Igazi
örömzenélésüket a közönség
felállva, szűnni nem akaró vastapssal jutalmazta, így köszönte
meg a még sokáig felejthetetlen
élményt. Nagy örömünkre Komáromban is vannak – közöttük Zsákovics László –, akik a
valódi értékek mellett kötelezték el magukat. Örüljünk, hogy
városunkban egyre több lehetőség adódik a kultúrált szórakozásra. Ezen műsorok szervezői
és szereplői tudatában vannak:
csakis így tompítható az anyaországi, kereskedelmi TV-csatornák ún. szórakoztató (show)
műsoraiból napestig ömlő – a
primitív ösztönemberek betegen magamutogatását, mint az
érvényesülés kizárólagos lehetőségét propagáló – szennyáradat romboló hatása.
Stirber Lajos
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Munkács vára,
a Latorca-völgyi sasfészek

A több méter falvastagságú erődrendszer egy része

Munkács nevének hallatán
a nemzeti irodalomban és történelemben kevésbé járatos magyar
ember is a várra, a bevehetetlen
sasfészekre s Zrínyi Ilonára, a hős
lelkű asszonyra gondol, aki fér�akat megszégyenítő elszántsággal
védte az erődítményt a többszörös túlerővel szemben.
Vajon a nemzetiségi összetételében rohamosan változó városban őrzi-e valami a dicső magyar
kor (korok) emlékét? – merül fel
ösztönösen is a kérdés nem csupán az odalátogatóban, hanem a
várat emlegető, a világ bármely táján élő személyben is. Ugyanis az
elutazásom előtti búvárkodásom
eredményeként nyert nemzetiségi adatok megdöbbentettek: a
legutolsó népszámláláskor (2001)
a 81 637 lakos közül csupán 6 975en vallották magukat magyarnak.
Még kilenc (!) százalék sem!
Mégis útra keltem, gondolva:
ha egy magyar emléktáblát, ha egy

magyar feliratot sem lelek, legalább végigrovom az ódon utcák
történelmet sugalló köveit, szemrevételezem a várfalakat, s ha
esetleg a nacionalizmus túlbuzgó
hívei által eltüntetett, múltidéző
relikviákat nem lelem, akkor a
helyszínen, emlékezetemben rakom össze mozaikismereteimet, s
idézem fel a történelmi múltat…
Munkácsra érve, kellemes
csalódás ért!
Mindenütt két nyelven feltüntetett emléktáblák, szobrok,
domborművek idézik a helynek
nemzeti múltunkban betöltött
szerepét. S a legtöbb az utóbbi
néhány évben emeltetett, állíttatott!
A vár, amely Kárpátalja legnevezetesebb, legszebb történelmi
műemléke, fontos szerepet töltött be a magyar történelemben.
Bármely irányból közeledünk
Munkács felé, már messziről
szemünkbe ötlik, mágnesként

vonzza tekintetünket a síkságból
magányosan kimagasló hegyen, a
Latorca kanyarulatánál, a vidék
fölé magasodó sziklabérc tetején álló vár, amely hadászati jelentőségét és nagyságát tekintve
Kárpátalja egyik legjelentősebb,
épségben megmaradt várépületegyüttese.
A közel 14 000 négyzetméter
alapterületű vár három, külön ellátott védelmi rendszerből áll. Az
erőd néhol 3,8 méter vastagságú
falait három körbástya erősíti és
nyolc külső szögletű olaszbástya
védi. Az idelátogató számoljon
vele, hogy időigényes a vár egyes
szintjeinek bejárása. A legmagasabb részen a fellegvár áll, hat
méterrel lejjebb levő teraszon a
középső vár helyezkedik el; az
alsóvár a 10 méterrel alacsonyabb
szinten idézi a múlt történéseit.
A tatárdúlást követő években
épült s többször átépült erődítmény nemzeti történelmünkben

a Rákócziak óta játszik jelentős
szerepet. Az erődítmény és a környék 1633-ban került I. Rákóczi
György tulajdonába. II. Rákóczi György halála után felesége,
Báthory Zsó�a és �a, I. Rákóczi
Ferenc költöztek be a várba. I. Rákóczi Ferenc feleségül vette Zrínyi Ilonát, a horvát bán leányát.
Házasságukból született II. Rákóczi Ferenc, a magyar történelem
egyik legkiemelkedőbb alakja. A
vár történetében a legismertebb
tulajdonos Zrínyi Ilona lett, aki
I. Rákóczi Ferenc halálát követően két gyermekével, Ferenccel és
Juliannával özvegyen maradt. A
vár minden gondja a hős asszony
vállára nehezedett. Özvegyeként
a hatalmas Rákóczi vagyont vitte a Thököly Imrével kötött új
házasságába; az esküvőt a munkácsi várban tartották 1682-ben.
Thököly, miután észak-magyarországi fejedelem lett, e vár lett a
kuruc-labanc szabadságharc első
szakaszának egyik központja. A
fejedelemség összeomlása után
még csaknem két évig védte Zrínyi Ilona a várat a császáriakkal
szemben. Az ostrom idején, 1686ban, Ilona napján a tizenegy éves
gyermek, Rákóczi Ferenc verssel
köszöntötte édesanyját:
„… Inség bilincsejét
kerölő magyarság,
Egy Munkács várában
szorult a szabadság,
Kit egy Zrínyi szívű tartott
meg asszonyság,
Hol vagy s hálát nem adsz,
az egész magyarság!”
(Többek között e köszöntő
vers is megtalálható a várban kialakított, korhű dokumentumokat a látogató elé táró, többtermes vármúzeumban.)
Caprara tábornok eredménytelenül ostromolta a várat. Ez volt
az egyetlen vár Magyarországon,
amelyet az osztrákoknak nem sikerült sem fegyverrel, sem csellel
elfoglalniuk. Végül, a készletek
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Az újonnan felállított Turul
őrzi az ősi tájat

felélése után, a várúrnő kénytelen volt az erődítményt feladni.
Ő Bécsbe került, majd Törökországban száműzetésben hunyt el;
gyermekeit elvették tőle, egy jezsuita kolostorba vitték „átnevelni” – de mint tudjuk, nem nagy
eredménnyel. Anya s gyermeke
soha többé nem látták egymást!
De néhány éve Zrínyi Ilona s a
gyermek Ferenc visszatért a munkácsi várba: a Lórántffy-bástyán
leleplezték 2006-ban Matl Péter
munkácsi szobrász alkotását.
A szobor melletti kápolnában
zajlott le nagy külsőségek között
Zrínyi Ilona és Thököly Imre esküvője.
A vár jelentős szerepet töltött
be a II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején is.
A vastag falú, hatalmas erődítményt 1782-ben börtönné

alakították át. Az elkövetkező
évtizedekben a Monarchia sok
neves forradalmára fordult meg
kazamatáiban. Itt raboskodott
többek között Kazinczy Ferenc
magyar író, a nyelvújító mozgalom vezéralakja, valamint a
Martinovics-féle összeesküvés
42 résztvevője. Itt töltött napjaikról ugyancsak kétnyelvű tábla
tájékoztatja az ide látogatót. Az
emléktábla mottója napjainkban
is elgondolkodtató: „Veszedelmes
időkben a gondolatlanság annyi,
mint vétek” A kétnyelvű – előbb
magyarul s csak aztán idegen
nyelven feltüntetett – szöveg
erről tájékoztatja az érdeklődőt:
„E várban raboskodott 1800. VIII.
25-től 1801. VI. 28-ig Kazinczy Ferenc író és forradalmár.” S e táblát
1995-ben avatták fel.
A nagykiterjedésű, többszintes vár szinte mindegyik részén
magyar emlékeket idéző feliratok
ragadják meg az ember �gyelmét.
Például egy szépen kivitelezett
emléktábla arról tudósít, hogy
1805. december 11-től 1806. március 10-ig, 88 napon keresztül,
Napóleon elől menekítve, a várban volt elrejtve a magyar Szent
Korona.
Egy újabb felirat arra hívja fel
a �gyelmem, hogy Pető�, „a legnagyobb magyar költő 1847 júliusában a munkácsi várban tett
látogatásának emlékére…” állíttatták.
1848. március 15-e után a
munkácsiak kinyitották a vár

A Kazinczy-emléktábla mottója napjainkban is gondolkodásra késztető
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börtöncelláit, s szabadon engedték a rabokat. Ennek emlékére a
felső vár bástyájánál egy hársfát
ültettek, amelyet a Szabadság
Fájának neveztek el. A hatalmasra nőtt fa ma már nem látható
– 1960-ban egy szélvihar tövestől
kifordította.
I. Ferenc József császár rendeletére 1855. július 1-jén a várat
ismét börtönné alakították át, s
rengeteg, a negyvennyolcas eszmékhez hű szabadságharcos raboskodott celláiban.
1896-ban, a millenniumi ünnepségek alkalmából a magyar
igazságügy-minisztérium megszüntette e neves, számos nemzeti múltat őrző vár börtönjellegét, s a rabokat más fegyintézetbe
szállították át. Ugyanebben az
esztendőben a honfoglalás ezeréves évfordulója alkalmából a vár
északkeleti bástyáján ünnepélyes
keretek között, díszes talapzaton
egy 33 méter magas emlékoszlopot állítottak, tetején hatalmas,
kiterjesztett szárnyú, csőrében
kardot tartó turulmadárral. Trianont követően a csehszlovák
hatóságok eltávolították a turulmadarat, és lebontották
az emlékoszlopot is.
De Munkács magyar
lakossága nem felejt!
Az eredeti emlékmű helyén, ahonnan a
legszebb kilátás nyílik a
Kárpátok vonulatára s
a Vereckei szoros felé
– ma újra áll a vala-

Zrínyi Ilona s a
gyermek Rákóczi
2006-ban visszatért a várba
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hai millenniumi emlékmű mása!
2008. április 18-án avatták fel. A
fellegvár északi kiszögelésén, az
újonnan épített obeliszk tetején
trónul az öt és félméteres turulmadár, kétméteres kardot tartva
karmai között! A bronzturul súlya több mint egy tonna, a karmai
közt levő kard súlya fél mázsa.
A szobor a munkácsi származású Pákh család kezdeményezésére és segítségével valósult meg,
akik a szovjet időkben Amerikába költöztek. Angyalossy Sándor
építész irányítása alatt, Beleny
Mihály szobrász munkáját ifjabb
Pákh Sándor vitelezte ki.
A magyar nemzeti relikvia
nem bántja a többségben levő
ukránokat, ruszinokat s az oroszokat sem…
Fotó és szöveg: Pénzes István
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Történelmi évforduló

65 éve történt

Ötveneg y nap a halál árnyékában
„ A fiatal, kopaszra
nyírt mongolos pofacsontú
katona fekszik a hátán. Most csak a
szája mozog. Két lábszára és két alsókarja hiányzik. (…) Közel hajolok hozzá. ’Budapeszt… Budapeszt...’
suttog ja. Agonizál. (…) Ott kering bennem a gondolat: ’Budapeszt…
Budapeszt…’ gazdag zsákmányok, gyönyörű nők városaként lebeghetett a szeme
előtt. Akkor hirtelen, magamnak is váratlanul, előrántottam a pisztolyomat, csőre töltöttem, a haldokló halántékához tartottam,
és lőttem. (…) A szovjet katona homlokán ütött bíborszegélyű kis lyuk azok közé a háborús sérüléseim közé tartozik, amelyek soha
nem gyógyulnak be.”
(Thuróczy György rohamtüzér főhadnagy visszaemlékezése)

A Horthy Miklós nevével
fémjelzett Magyar Királyság
az I. bécsi döntés nyomán
visszacsatolt Kassát ért, felségjel nélküli repülőgépek
által 1941. június 26-án végrehajtott bombatámadást követő napon kinyilatkoztatta,
hogy hadban áll a Szovjetunióval. Magyarország ugyan
nem lépett katonai szövetségre a Harmadik Birodalommal, ám alakulatai immár
együtt meneteltek a hatalmas
keleti hadszíntéren a Führer
seregeivel. Annak ellenére,
hogy a németek nem kérték a magyarok segítségét a
Barbarossa-terv sikeres megvalósításához. Miért lépett
hát be a semlegességére addig
kínosan ügyelő Magyarország
a Szovjetunió elleni háborúba? Talán a Kassa bombázása miatt érzett bosszúvágy
vezérelte a magyar politikai
vezetést? Hiszen a támadókról nem bizonyosodott be a
mai napig sem egyértelműen, hogy a Vörös Hadsereg

kötelékeibe tartoztak volna.
Ámbár a később keletkezett
több lehetséges (az „önmegtámadás” lehetőségét is magában foglaló) verzió közül
a korszak kutatásával foglalkozó történészek azt tartják
a legvalószínűbbnek, hogy
kiképzetlen szovjet pilóták az
eredeti célpont, az ellenséges
Szlovákiához tartozó Eperjes helyett tévedésből a 30
kilométerrel délebbre fekvő,
magyarországi Kassát szórták meg. Bárhogy is történt,
a kassai attak remek ürügyet
szolgáltatott a döntő mértékben németbarát magyar katonai vezérkarnak ahhoz, hogy
erőteljesen szorgalmazza a
hadba lépést. Werth Henrik
vezérkari főnök és Bartha
Károly honvédelmi miniszter tájékoztatása után maga
Horthy Miklós kormányzó is
magáévá tette a világuralomra törekvő „vörös kommunizmus” elleni háború gondolatát. Miután Bárdossy László
miniszterelnöknek sem voltak

komolyabb fenntartásai (ilyeneket tulajdonképpen csak
Keresztes-Fischer
Ferenc
belügyminiszter fogalmazott
meg nem túl hangosan), a
parlament elsöprő többsége
lelkesen járult hozzá a háborús részvételhez. Ám a magyar politikai elit döntését az
antibolsevizmuson túl más is
motiválta. Mégpedig az, hogy
a Szovjetunió 1941. június
22-én történt megtámadásában a Wehrmacht egységein
kívül ﬁnn és román csapatok
is részt vettek. Mi több, két
nappal később Tiso Szlovákiája is küldött két hadosztályt
az orosz frontra. A román és
a szlovák katonai részvétel
nagyon aggasztotta a magyar
vezetést, hiszen német segítséggel – a bécsi döntések
révén – a Magyar Királyság ezektől az országoktól is
szerzett vissza területeket.
Horthyék úgy vélték, a magyarok esetleges kimaradása
a sikeresnek ígérkező háborúból a románoknak és a szlo-

vákoknak hozna jó pontokat
Hitlernél. Magyarország az
1941 őszén kialakuló Hitler-ellenes koalíció másik két
tagjával, Nagy-Britanniával
és az Egyesült Államokkal is
hadiállapotba került 1941 decemberében.
*
Magyarország szerepvállalása a nagy keleti hadjáratban azonban végeredményben
nem járt sikerrel. Németország és szövetségesei a háború
első fázisában mélyen behatoltak a Szovjetunió területére, ám az 1941 őszén lezajlott
moszkvai csata után már nem
volt annyira egyértelmű a fölény. 1942-1943 fordulóján a
sztálingrádi csatát követően
pedig megfordult a háború
menete a keleti fronton. 1943
januárjában a Don folyó vonalán állásokat tartó 2. magyar hadsereget szétzúzta az
orosz ellenoﬀenzíva. A Jány
Gusztáv vezette 207 ezer fős
sereg 70%-a elpusztult, meg-

Pedagógusfórum
sebesült vagy fogságba esett.
Sztálingrád és Kurszk után
egyértelművé vált, hogy a háborút Németország elveszítette. Ekkor már a magyarok
is szerettek volna kihátrálni
az immár terhes szövetségből.
Még 1942 tavaszán Bárdossyt
Horthy hű embere, Kállay
Miklós váltotta a miniszterelnöki székben. Az ő feladata
volt, hogy Magyarországot új
pályára állítsa. Kállay Svájcban kapcsolatot teremtett az
angolokkal, majd később az
amerikaiakkal is, abban bízva, hogy Magyarország határait az angolszász hatalmak
érik el előbb, s Magyarország előttük fog kapitulálni.
Ugyanakkor arra törekedett,
hogy a Szovjetunióból hazahozassa a magyar katonákat.
A német felderítés azonban
nagyon éberen működött.
Igen korán felﬁgyelt Kállay
„hintapolitikájára”. Időközben Magyarország szerepe a
németek szemében igen felértékelődött. 1943. szeptember 8-án ugyanis a Führer fő
európai szövetségese, Olaszország Mussolini bukása
után kilépett a háborúból.
Szeptember végére már el
is készült Magyarország (és
Románia) német megszállásának hadműveleti terve, az
„Unternehmen Margarethe”.
1944. március 19-én Horthy
Miklós kikényszerített beleegyezésével a Wehrmacht
minden nagyobb ellenállás
nélkül megszállta Magyarországot. Kállaynak menekülnie
kellett. Az új miniszterelnök
a németek bizalmát élvező
Sztójay Döme lett, aki lépéseit immár nem Horthy kormányzóval, hanem Edmund
Veesenmayer birodalmi megbízottal egyeztette.
Magyarország a német
megszállás után teljesen új
helyzetbe került. Feloszlatták
a baloldali és polgári ellenzéki pártokat. A Gestapo és
a magyar rendőrség és csendőrség mintegy 3000 embert
vett őrizetbe. Lapokat tiltottak be. A baloldali vagy zsi-

dó szerzők műveit (Ignotus,
Jászi Oszkár, Molnár Ferenc)
bezúzták. A hazatérés helyett
mintegy 300 000 magyar katona harcolt a keleti fronton.
Válaszul az angol-amerikai
légierő bombázni kezdte az
országot. Magyarország hadszíntérré változott. A háború
végéig több mint ezer települést ért bombatámadás – ezek
kb. 20 000 polgári áldozatot
követeltek. Ugyanakkor megkezdődött a magyarországi
zsidóság kálváriája is. 1944
végéig a vidéki zsidóság nagy
részét – mintegy 440 ezer főt
– deportálták. Az első szerelvények 1944. május 15-én
indultak Auschwitz felé. Az
eljárás ellen tiltakozott több
nagykövetség, a pápa, Serédi
Justinián hercegprímás, Ravasz László református püspök, Bethlen István egykori
miniszterelnök. Ezek és a
szövetségesek 1944. június
6-án lezajlott normandiai
partraszállásának
hatására
Horthy leállíttatta a deportálásokat. Ezzel ideiglenesen
megmentette a kétszázezres
budapesti zsidóság életét.
Időközben kelet felől a
Vörös Hadsereg gyorsan közeledett Magyarország határaihoz, amihez jelentősen
hozzájárult, hogy a Román
Királyság 1944. augusztus 23án kivált a német szövetségből és átállt a Hitler-ellenes
koalíció oldalára. A németek
soraiban keletkezett zűrzavart Horthy arra használta
fel, hogy leváltotta Sztójayt,
helyére Lakatos Gézát tette
meg miniszterelnöknek. Lakatos feladata a háborúból
történő kiugrás végrehajtása
volt. Erre a kormányzó 1944.
október 15-én tett kísérletet,
amit azonban a németek meghiúsítottak. Horthy Miklós a
kényszer hatására lemondott
az államfői posztjáról, de
előtte még a németek akaratának eleget téve miniszterelnöknek nevezte ki a nyilasok
vezetőjét, Szálasi Ferencet. A
nyilasok a háború folytatására kényszerítették az orszá-
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Horthy Miklós bevonulása Kassára

A rommá lőtt Budapest

got. Mozgósították a 14 és 70
év közötti lakosságot. Újból
elkezdődött a zsidóüldözés,
melynek következtében elpusztult a budapesti zsidóság
fele. A nyilasok terrorjának
esett áldozatul többek között
Radnóti Miklós, Szerb Antal
és Bajcsy-Zsilinszky Endre
is.
A szovjet csapatok az ősz
folyamán elfoglalták KeletMagyarországot. Karácsonykor ostromgyűrű vette körül
a fővárost. Annak ellenére, hogy Serédi Justinián és
Mindszenty József katolikus,
valamint Ravasz László református egyházi méltóságok
Budapest harc nélküli feladására szólították fel Szálasit, a
„nemzetvezető” az ellenállás
folytatása mellett döntött.

51 napon keresztül rendkívül súlyos, pergőtűzzel és
légitámadásokkal fűszerezett
harcok folytak a fővárosért.
A német memoárirodalom
Budapest ostromát „második
Sztálingrád”-nak nevezi. Az
utcai harcok, amelyek sok
esetben házról házra folytak
Pesten 1945. január 18-án,
Budán február 13-án értek
véget.. A háború végén már
mintegy 2500 magyar katona
a szovjetek oldalán harcolt.
Az ország április 12-én
szabadult fel a német megszállás alól. Ám a sors furcsa
ﬁntoraként nem a szabadság
jött el, hanem egy újabb, legalább olyan durva megszállás.
Pelle István
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A tanítás tervezése interaktív táblával
A digitális táblák tanítási eszközként sokkal több lehetőséget rejtenek magukban, mint a hagyományos táblák. Sokkal többet tehetnek hozzá egy órához,
mint amit egy projektor és egy számítógép használatával elérhetünk.
Az a tény, hogy az órák anyagát
el tudjuk menteni, jegyzetekkel
ki tudjuk egészíteni, amelyeken
könnyen tudunk módosítani, tökéletesen kidolgozott óratervet
biztosít számunkra. Az ötleteinkből könyvtárat hozhatunk létre,
amelyeket a tábla használatakor
állíthatunk össze.
A interaktív táblának három
fő típusa van:






a kemény felületű táblák
mágnesesek, amelyekre speciális tollal kell írni,
a lágy táblák felületét erős
hártya borítja, amelyre ujjal
vagy speciális tollal lehet írni,
a hordozható eszközök egy
teljesen hagyományos fehér
táblát tesznek interaktív felületté.

Jó tudni, hogy a tanteremben
egy már meglévő fehér kerámia
táblát interaktívvá tehetünk egy
hordozható eszközzel, így jelentős anyagiakat takaríthatunk
meg.
A interaktív tábla működését
legkönnyebben úgy érthetjük
meg, ha kipróbáljuk, és tapasztaljuk, hogy milyen könnyű irányítani a számítógépet magáról
a tábláról. A legfontosabb az,
hogy bármi, ami működik a számítógépen, működik a táblán is.
Vannak elengedhetetlen
eszközök a interaktív tábla különböző sajátosságainak kihasználásához: interaktív tábla, telepített szoftver, számítógép és
projektor. Érdemes beszerezni
kiegészítő (oktató, gyakorló)
szof t vereket, hangszórókat,
multimédia lejátszására alkalmas
eszközöket. Az osztályterembe
helyezés előtt gondoljuk még át
a telepítés, karbantartás / garancia, a biztonság és az iskolai hálózathoz és az internethez való
csatlakozás problémáit.
A megkérdezett tanárok úgy
érzik, hogy az óratervük is fejlődött, miután a digitális táblák
lehetővé teszik, hogy az órákat
a tanítás előtt megszerkesszék.

Bemutatás, szemléltetés,
modellalkotás
Egy interaktív tábla hasznos eszköze az egész osztályos
oktatásnak. A tábla kiemelkedő
vizuális segédeszköz, amely segítségünkre lehet abban, hogy
lendületes és meggyőző órát
tarthassunk. A tábla használatával a segédeszközök széles skálájának igénybevételével lehet bemutatni azon ismeretanyagokat,
amelyek világosabbá tehetik és
ﬁnomíthatják a megértés folyamatát. Az ismeretanyagot a tanárok és a tanulók kiegészítései
és jegyzetei tehetik világosabbá
és érthetőbbé. A interaktív tábla
mind a tanár, mind a diák feladatainak magyarázatát megkönynyíti, és egyszerűbbé teszi azok
megértését.
A táblát ötleteink izgalmas
és dinamikus módon való szemléltetésére és bemutatására

is használhatjuk. A tábla egyrészről lehetővé teszi, hogy a
tanulók interakcióba lépjenek
az új – épp akkor bemutatott
– ismeretekkel, másrészről értékes eszköze a tanári munkának
elvont gondolatok és fogalmak
megjelenítésekor. Könnyen változtathatunk azon, amit a táblára írunk, különböző helyekre
a megértést könnyítő ábrákat
helyezhetünk, összekötő vonalakkal jelölhetjük az új kapcsolatokat az egyes egységek között.
A folyamat végrehajtását hangos
magyarázattal kísérhetjük, hogy
minden, amit teszünk, érthető és
követhető legyen a tanulók számára. Fokozatosan bevonhatjuk
a tanulókat, akik azután maguk
is megjelenítik a táblán saját ötleteiket.
A szemléltetés módszere az
oktatási folyamatban hozzájárul








a képszerű, szemléletes gondolkodás fejlesztéséhez,
a kiinduló bázis megteremtésével a fogalomalkotáshoz,
illetve a tevékenység elsajátításához,
a gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltárásához,
a tanult jelenségek szemléletes rendszerezéséhez, osztályozásához,





a tanulók érdeklődésének
felkeltéséhez,
a tanultak alkalmazásához.
Tanulók aktivizálása

Bizonyított, hogy a interaktív
tábla „a lehetőségek színesebb
és dinamikusabb használatával
nagyban hozzájárul ahhoz, hogy
az órák mind a tanárok, mind a
tanulók számára nagyobb élményt nyújtsanak.”
A tábla fókuszpontként és
hajtóerőként is szolgálhat az
egész osztályban zajló vitáknál,
beszélgetéseknél, amelyeket a
tanár irányít, valamint kitűnő
segédeszköz lehet kiscsoportos
feladatoknál is. Tartós tantárgyi
tudás, problémamegoldó képesség, a kommunikációs készségek
fejlesztése, attitűdök formálása,
a személyközi kapcsolatok, a
közösség fejlesztése érhető el. A
tábla hatásosan segíti a feladatokra való összpontosítást az
osztályteremben, ugyanakkor
megfelelő sebességet biztosít a
tanításban, mivel az összes eszköz már az óra előtt előkészíthető és azonnal elérhető.
Geri Valéria (folytatjuk)
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Az érsekújvári magyar gimnazisták
képviselik Szlovákiát
A Comenius REAL-projekt (Raising Europen Awareness through Languages) az iskolák együttműködését segítő
nemzetközi programként 2009 augusztusában indult és 2011 májusáig tart. A program célja elsősorban a diákok
utaztatása. Holland, norvég, spanyol, lengyel és szlovákiai gyerekek ismerkednek egymás kultúrájával, szokásaival. A
toleranciára nevelésben hazánkat az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium képviseli.
Számos közös programban
van része a résztvevő országoknak. „Az első találkozás októberben a norvégiai Trondheimben zajlott, amelyen megbeszéltük, hogy
az egyes iskolák milyen feladatokat vállalnak, s megegyeztünk
az együttműködés feltételeiben”
– mondja Staňo Csányi Tünde,
földrajz szakos tanárnő.

és gimnáziumi képzés folyik, öszszesen 3000 diák számára.”

A vállalt feladatokon azóta is folyamatosan dolgoznak:
booklet, képeslap, zenei CD és
multikulturális színdarab készítése. A norvég munkaértekezleten csak pedagógusok vettek
részt. A következő megbeszélésre
februárban, Hollandiában került
sor, ahová már tíz diákkal együtt
utaztak a tanárok.

A népek tanítójáról elnevezett program célja, hogy további,
speciálisabb ismeretekkel gazdagodjon valamennyi résztvevő a következő tantárgyakban:
történelem, irodalom, földrajz
és angol nyelv. Hollandiában kiderült: számunkra egyértelműen
e legutóbbi a legfontosabb. Az
érsekújvári gimnazisták nagyon
jól teljesítettek a kvízek során,
amikor tárgyi tudásukról kellett
számot adniuk – például ismert
európai épületeket, művészeti
alkotásokat, zászlókat felismerni,
ugyanakkor alacsonyabb szinten
beszélik az angolt, mint külföldi
társaik.

„Ahogy az ilyen cserediák
programok alkalmával megszokott, családoknál szállásoltak el
bennünket, hiszen a lényeg, hogy
intenzíven gyakoroljuk az angol
nyelvet – meséli Mojzes Melinda,
angol szakos tanárnő. – A hollandiai Groningen iskolaváros, saját
egyetemmel, 40 000 diákkal. Partneriskolánkban, a Gomarus College-ban, szakmunkás-, szakközép-

„Megdicsértek a külföldi tanárok, hogy mennyire udvariasak
vagyunk. Náluk ez nem jellemző
– meséli Danczi Tamás, a 2.A diákja. – A holland gimnazista nyugodt szívvel felrakja a tanítási óra
alatt lábát a padra, eszik-iszik, és
ha kedve tartja, szó nélkül elhagyja a tantermet. Ha csengettek, nem
érdekli, befejezte-e a tanár a mondatot, összepakol.”

A pázmányosok Amszterdamban
Egy-egy ilyen utazás alkalmával tanár és diák ismerkedik a
külföldi iskolarendszerrel, a különböző oktatási módszerekkel,
mert alkalmuk nyílik tetszőleges
számú óralátogatásra is. Odahaza élményeiket megosztják a többiekkel, az iskola folyosóján faliújságok hirdetik tapasztalataikat.
„Májusban a lengyelországi
Ljubartovba, októberben Spanyolországba készülünk. 2011 májusában pedig mi fogjuk vendégül látni
a többi résztvevő ország diákjait

és tanárait” – ismerteti terveiket
Peternai Zsuzsanna igazgatónő,
aki egyben a projekt szlovákiai
koordinátora is.
Nagyon fontosak azok a baráti kapcsolatok, amelyek az utazók között szövődnek, hiszen az
újváriaknak szándékukban áll
széles látókörű, európai polgárokat nevelni. Akik a programba
bekapcsolódnak, a legjobb úton
haladnak e cél felé.
Benkő Timea

A lévai gimnazisták sikere Balassagyarmaton
A balassagyarmati Civitas Fortissima
elnevezésű történelmi verseny kiírója a
Fidelitas, ill. a Via Nova ICS regionális illetőségű szervezetei. Név szerint Kertész Csilla
és Mészáros Attila a rendezvény fő mentorai. Az első ilyen jellegű vetélkedőre 2009
januárjában, idén a másodikra került sor. A
fő téma természetszerűleg a „csehkiverés”,
hisz Balassagyarmat arról híres, hogy a megszálló cseh csapatokat 1919 januárjában egy
maroknyi hős szó szerint kiverte a városból.
Azóta viselheti a város a Civitas Fortissima
jelzőt, melynek jelentése: a legbátrabb város. Ez a történelmi mozzanat hősiességről,
odaadásról szólt. Arról, hogy kellő elszánással és áldozatkészséggel még a legreménytelenebb pillanatokban is lehet csodákat
tenni.

Nos, az újkori Civitas Fortissima verseny
„csupán” történelmi ismeretek versenye,
csak a műveltség, a tudás fegyverével harcolnak a diákok. De tény, hogy mint minden nemes kezdeményezés, ez is nevel, mégpedig
értékekre, a történelmi példa felismerésére,
hasznossá tételére. Nem utolsósorban pedig
arra, hogy a jelen nemzedék is emlékezzen
azokra a „kisemberekre”, akik nem vártak
másra, nem a külső segítségben reménykedtek, hanem bíztak önmaguk erejében, s
odaálltak, ahová már más nem mert…

szakirodalom pedig hozzáférhető volt mindenki számára. A lévai egyházi gimnázium
csapata sem volt rest, a Szigeti Szilárd, Mikó
Albert és Černák Ákos összetételű csapat
lelkiismeretes felkészülés után utazott a
helyszínre. Felvidéket az alsóbodoki vállalkozói szakközépiskola és az ipolysági állami
gimnázium képviselte még. A számos kreatív, gondolkodtató feladat megoldása után
délután Raﬀay Ernő professzor úr előadása
gazdagította a napot. Trianon témája természetesen mindenkit érdekelt.

A történelmi vetélkedő tehát tisztelgés a hősök előtt, de egyben jeles alkalom
a megmérettetésre. A tágabb régió iskolái,
mind Magyarország, mind Felvidék részéről
részt vehettek rajta, a feltételek egyenlők, a

Nagy öröm, hogy az ezt követő kiértékelésen a lévaiaknak sikerült a tavalyi győzelem
után ismét a képzeletbeli dobogó legfelső
fokára állni, megelőzve a balassagyarmati
gimnázium, illetve Alsóbodok csapatát.

Az már csak elgondolkodtató – szerintem szomorú – tény, hogy a helyi, balassagyarmati csapatok többsége sajnos elmaradt
a kívánt színvonaltól. Saját történelmük ismeretében nem tündököltek, s ez is árulkodik némi társadalmi folyamatokról….
Nagyon remélem, hogy a felvidéki
diákok pontosan tudják, hol a helyük, mi a
dolguk. S ebben szűkebb és tágabb régiónk
történelmének ismerete bizony erkölcsi kötelesség. Csak annak ismeretében védhetjük
meg magunkat ártó folyamatoktól, akkor érvelhetünk igazunk mellett, akkor állhatunk
ki nyelvi, emberi, nemzeti jogainkért.
Mi, a lévai gimnáziumban, erre törekszünk.
Kiss Beáta
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XVI. Országos Találkozója
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2010. március 27-28-án, Rozsnyón „Embernevelés – értékteremtés ” címmel kétnapos szakmai konferencia
keretében rendezi meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVI. Országos Találkozóját.
A konferencia célja megoldások, válaszok keresése a kérdésre: a gyorsan változó
világban az iskola képes-e, tud-e értékek mentén nevelni, a merev tantárgyi rendszert
alá tudja-e rendelni a nevelés szolgálatának?
A konferencia tervezett előadói: Bábosik István, Cseh Györgyi, Baráth Tibor, Kamarás István, Szabó Győzőné, Földes Petra, Böjte Csaba.
A konferenciára minden érdeklődő pedagógust szeretettel várnak a szervezők.
A jelentkezőlapot az SZMPSZ honlapjáról a www.szmpsz.sk lehet letölteni, illetve
az SZMPSZ területi választmánya elnökeinél lehet igényelni.
A pedagógustalálkozó részvételi díja SZMPSZ tagoknak 7,- euró, nem tagoknak
10,- euró.
A jelentkezési lapot legkésőbb 2010. március 10-ig postán az SZMPSZ,
P. O. BOX 49, 945 01 Komárno 1 címre, vagy elektronikusan az szmpsz@szmpsz.
sk e-mail címre kell eljuttatni. Érdeklődni lehet a következő telefonszámokon:
035/771 3572, 035/771 4755.
Szövetségünk érintett területi választmányai kellő számú érdeklődő esetén Komáromból és Dunaszerdahelyről 2010. március 26-án, pénteken délután autóbuszt
indítanak Rozsnyóra. Az autóbusz költsége SZMPSZ tagoknak 10.- EUR, nem tagoknak
20.- EUR.
A tervezett felszállási helyek a jelentkezők lakhelye alapján:
A Komáromból induló autóbuszra: Komárom, Érsekújvár, Ipolyság.
A Dunaszerdahelyről induló autóbuszra: Dunaszerdahely, Galánta, Léva.
A szervezők csak kellő számú érdeklődő esetén indítanak autóbuszt.
Az autóbusz indulásának helyét és pontos idejét, a részvételi díj beﬁzetésének
módját a visszajelzésben közöljük. További pontosított információt a jelentkezők írásban kapnak.
SZMPSZ Központi Iroda

Segíteni jó!
Közel tíz éve kezdte meg mûködését Léva egyetlen
magyar tannyelvû középiskolája, a Lévai Magyar Tanítási Nyelvû Egyházi Gimnázium, melynek fenntartója a
Lévai Református Keresztyén Egyházközség. Természetesen bármely felekezethez tartozó ﬁatal jelentkezhet az iskolába, ha megfelel az intézmény által meghatározott követelményeknek.
Amikor 2001-ben az ünnepélyes tanévnyitó alkalmával a fenntartó és a lévai
magyarságot képviselő meghívott vendégek üdvözölhették az első évfolyam diákjait,
sokunk nem tudta leplezni
meghatottságát és örömét,
hiszen hosszú évekig vártunk
erre a napra. A hatalom 1989

előtt fokozatosan megszüntette az összes magyar nyelven oktató középiskolát és
ignorálta a magyar lakosság
jogos igényét az önálló magyar gimnáziumra.
Az öröm mellett természetesen azt is láttuk, hogy
az iskolának sok nehézséggel kell megküzdenie, többek

Fizessen elő A FÖLDGÖMB c. folyóiratra!
A lap azoknak, az utazást és aktív kikapcsolódást kedvelő igényes olvasóknak készül, akiket a látványon túl, a kapcsolódó földrajzi tartalom, a
kultúrtörténeti háttér, illetve a természettudományi összefüggések is érdekelnek. Ezért is szerepel a folyóirat fejlécén a Magyar Földrajzi Társaság
első alelnökének, Vámbéry Árminnak a jelmondata: „Ésszel járom be a
Földet!” .
A Földgömb c. folyóirat jól hasznosítható a földrajzórákon és a tehetséggondozásban pl. a szakköri foglalkozások keretében.
A folyóirat információkban gazdag, mindig aktuális, magazin jellegű,
színes, olvasmányos formában, színvonalas 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 lapszámban foglalkoznak
legalább egy Kárpát-medencei témával is.
A szerzők elszánt és tapasztalt magyar utazók, kutatók, akik Szibériától
az Antarktiszig, a mangrove-mocsaraktól a Föld legszárazabb hegységéiig különlegesen érdekes helyeket ismertek meg, és nemcsak bejártak
egy-egy térséget, de a lehető legszélesebb körű tudással is rendelkeznek
a témáról.
A SZMPSZ partnere a Földgömb magazinnak, ezért Szövetségünkön
keresztül, a postaköltség számlázása nélkül rendelhető meg a folyóirat
a 2010-es évre. Az egyes lapszámokat az SZMPSZ iroda juttatja el a megrendelésben megadott postacímre.
A lap előﬁzetési díja 1 évre: 5840 Ft/23 €, ami évente 8 lapszámot jelent
az előﬁzetőknek; évente két térképmelléklettel is kedveskednek a szerkesztők.
A 23 € előﬁzetési díjat 2010. március 10-ig kérjük beﬁzetni vagy átutalni
az alábbi számlaszámára: 0026390043/0900 Zväz maď. pedagógov na
Slovensku, Elektráreňská 2, 94501 Komárno (Földgömb) .
Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást Bagita Judit ad a
bagitajudit@gmail.com, 0905 693 905 elérhetőségeken, ugyanerre a
címre kérjük a eljuttatni a beﬁzetés igazolását és a postacímet, melyre al
apot kérik.

közt az anyagi feltételek megteremtése kapcsán.
Annak érdekében, hogy
némi segítséget nyújtsunk e
téren a gimnáziumnak ill. a
diákoknak, a Szlovák Köztársaság 147/1997 sz. törvényével
összhangban 2002-ben létrehoztuk a BONA CAUSA
nonproﬁt alapot.
Az alap célja a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi
Gimnázium diákjainak támogatása, elsősorban ösztöndíj
formájában.
A BONA CAUSA alap
ezen kívül segíti az iskolát
oktatási segédeszközök biztosítása terén is. Az alapot
magánszemélyek hozták létre és működtetik, s egyedüli

bevétele a szponzorok, támogatók hozzájárulása. Az igazgatótanács kéri mindazokat,
akik fontosnak tartják az alap
céljait és anyagi körülményei
megengedik, lehetősége szerint járuljon hozzá a BONA
CAUSA alapnak a gimnázium tanulóit segítő tevékenységéhez.
Köszönettel
fogadjuk
adójuk 2%-nak átutalását is.
Természetesen a beérkezett
támogatással hivatalosan elszámolunk. Számlaszámunk:
VÚB Levice, 1584101757/
0200;
IČO:
36096458.
Postacímünk: BONA
CAUSA n.f. 93401 Levice,
u. Sv.Michala 38.
Dolník Erzsébet,
az igazgatótanács elnöke
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A haladás szellemében

A Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2001 októberétől viseli a „legnagyobb magyar”
nevét. Az azóta eltelt időszakban az iskola pedagógusai évről évre azon fáradoznak, hogy
e jelentős történelmi nevet, a név mögött megbúvó szellemiséggel és az értékes, jövőformáló üzenettel együtt továbbörökítsék és őrizzék az utókor számára.
A felsőszeli oktatási intézmény nem véletlenül döntött
gróf Széchenyi nevének felvétele
mellett. A hatvan évvel ezelőtt újraindított magyar anyanyelvű oktatás során évtizedeken át olyan
alma mater kialakítása lebegett e
mátyusföldi iskolában egykor és
jelenleg tanító pedagógusok előtt,
amely a tanítványoknak gyökereket és szárnyakat ad. A gyökerek megtartanak, a megszerzett
tudás, a sokrétű alapműveltség
és lelki értékek pedig szárnyakat
adnak. A gyökerek erősítéséhez
a nemzeti identitás ápolása is
hozzátartozik, és Felsőszeliben
sohasem volt kérdéses, hogy a
diákokat a nemzeti büszkeségre,
az önazonosságra, az ősök iránti
tiszteletre neveljék. A felsőszeli
alapiskolában mindig is a magyarságtudat és a haladás eszménye
volt a meghatározó. A legnagyobb
magyar nevének felvétele ezért is
látszott megfelelőnek.
Széchenyi Istvánnak, a reformkor nagy alakjának emlékét
és szellemi örökségét elsősorban
a rendszeresen ismétlődő rendezvényeken őrzik az iskolában:
minden év októberében kerül
megrendezésre az egy hétig tartó
Széchenyi-napok. Ennek keretében történelmi és régióismereti
vetélkedő, különféle tanulmányi
versenyek valósulnak meg az iskolában, pl. irodalmi és rajzpályázat
a tanulók számára. A programot
könyvbemutatók, koncertek,
sportesemények gazdagítják. A
közösségépítés jegyében a baráti

iskolák is meghívást kapnak erre
az ünnepi hétre.
Az iskolában az egyik tanulmányi díj szintén a névadóra emlékeztet. A Széchenyi-díjat évente
két olyan tanuló nyerheti el, akik
az adott tanévben kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak az egyes
tanulmányi versenyeken. Az eszmei-erkölcsi értékén túl ez az elismerés pénzjutalommal társul. A
díjat az ünnepélyes tanévzáró esten adják át a helyi kultúrházban.
Az iskola parkjában a bejárat
közelében egy harangláb áll az
ún. „Széchenyi-haranggal”, amely
az iskola címerében is látható. A
haranglábra a névadó gondolata
van vésve: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” Tanévnyitókor, a Széchenyinapok megnyitójakor, az év végén
és más jeles ünnepen a megszólaló
Széchenyi-harang minden tanulót
és pedagógust arra kötelez, hogy
az összetartás, az egymás iránti
felelősség, a tisztelet és a haladás
szellemében tegye mindennapi
dolgát.
A hétköznapok körforgalmában is megvalósul Széchenyi
örökségének megőrzése. A történelmi, a régióismereti órán, a magyaróra keretén belül, a szakköri
tevékenységen is módjukban áll a
tanulóknak megismerkedni az iskola névadójának életművével. A
történelmi szakkörösök és a felfedezők szakkörét látogató diákok
különféle vetélkedők keretében
nem egyszer adnak számot arról
a tudásról, amit gróf Széchenyiről
elsajátítottak.

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a
jövőn” – írja Széchenyi. A felsőszeli
pedagógusok ennek fényében
mindig az állandó megújulásra, a
folytonos haladásra törekednek.
Ezt tükrözik többek közt az iskolai kiadványok, melyek közül
említést érdemel az idei tanévben
kiadott Jubileumi emlékkönyv,
amely a magyar anyanyelvű oktatás újraindításának 60. évfordulójára készült, valamint az ötödik és
hatodik évfolyam számára összeállított régióismereti segédkönyv.
Az itt tanítók – a napi tanításon,
a tanulmányi versenyekre való felkészítésen, a szakköri tevékenység
irányításán, a különféle kiadványok szerkesztésén túl – továbbképzéseken is részt vesznek, hogy
a jövőbe tekintve önmagukat
fejlesszék, tudásukat gyarapítsák.
Figyelemre méltó, hogy e tanév
végére a tizenkilenc itt oktató pedagógusból tíznek elismervénye
lesz a nemzetközi számítógépes
vizsgáról. Tavaly a tantestület
tagjai továbbképzés keretében
sajátították el az interaktív tábla
használatát.
Az intézmény otthont ad
kistérségi vetélkedőknek is, mint
a „Csillagoknak teremtője…” népdalversenynek, most februárban
a „Szemben az árral” című Széchenyi munkásságát feldolgozó
vetélkedőnek,
megemlékezve
névadónk halálának kerek évfordulójáról.
Széchenyi nyomdokain – a
haladás és újítás szellemében –
különféle projektek működnek

sikeresen az iskolában. Ebben a
tanévben kezdődött a biológia
és a természettudományi tantárgyak oktatásának fejlesztését
segítő európai uniós pályázat
megvalósítása. Ennek része egy
iskolai tanösvény létrehozása,
amely bizonyára vonzó látványosság lesz majd más iskolák tanulói
számára is, hiszen a Csallóköz és
Mátyusföld jellegzetes növényvilága lesz itt látható.
Széchenyi István, aki mindig
arra törekedett, hogy nemzetét felemelje, ma is elevenen él a
nemzet emlékezetében, és emléke, gondolatai friss erő, hídverés
az egyes emberek, embercsoportok között. Mint ember is követendő példaként állítható a mai
ifjúság elé, hiszen erős jellemével,
akaratával, szorgalmával és folytonos tettvágyával csodálatra méltó
egyéniség volt, aki nemcsak a reformkor idején, de ma is tündöklő
csillag a nemzeti emlékezet egén.
A kitartásról és elszántságról
így vélekedett:
„Szorgalmasan dolgozom, s
önérzetesen. Ha lenyírják a szárnyamat – járok majd a lábamon;
ha azokat is levágják, a kezemen
járok; ha azokat is kitépik – hason
csúszok!”
A felsőszeli Széchenyisek a
jövőben is arra fognak törekedni,
hogy a „legnagyobb magyar”, gróf
Széchenyi István nevéhez méltók
legyenek, és névadójuk emlékét
híven megőrizzék és ápolják.
Jakubecz Márta
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Széchenyi István Alapiskola és Óvoda,
Felsőszeli
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A Széchenyi-napok
megnyitója
Tisztelgés Széchenyi szelleme előtt Nagycenken

Pillanatkép a
régióismereti
vetélkedőről

Az ifjú felfedezők avatása

Fakanál bábu készítése a beíratáson
Kaposszekcsői barátainkkal a haranglábnál
Csoportkép a mauzóleum előtt (Nagycenk)
Kiállítás a Széchenyi-napokon

