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„Az én gazdagságom az iskola. Én csak
vetek, de nem aratok…
Még a virág is másé, ami az utamon terem.”
Gárdonyi Géza: A lámpás (részlet)
Szeretettel köszöntjük pedagógusainkat!
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Rendezvényeink

Tudósítás a XV. Komáromi Pedagógiai Napokról
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi Területi Választmánya, a Komáromi Regionális Pedagógiai Központ és a Selye János Gimnázium 2010. február 22-26.
között már XV. alkalommal rendezte meg a Komáromi Pedagógiai Napokat.
A Selye János Gimnázium
dísztermében tartott ünnepi
megnyitót megtisztelték jelenlétükkel az MK Oktatási és
Kulturális Minisztériumának,
Miniszterelnöki Hivatalának,
az MK pozsonyi nagykövetségének képviselői, valamint Komárom város polgármestere is.
A szakmai rendezvénysorozat nyitóelőadását Hoﬀman
Rózsa, pedagógiai szakértő
tartotta „A pedagógus munkája a változó világban” címmel. A nyitónapon délelőtt Kai
Fürst, német szakmai tanácsadó a német nyelvű íráskészség
fejlesztésének gyakorlatáról tartott előadást.
Az elmúlt évben az SZMPSZ
megjelentetett egy gyakorló pedagógusok által írt segédtankönyvet, amely eddig kiaknázatlan területen kíván a kreatív
pedagógusok segítségére lenni.
Számos iskola (élve a pedagógiai program adta lehetőségekkel) bevezette az ún. „regionális ismeretek” tantárgyat.
A tankönyv ezeknek a helyi
ismereteknek az átadásához, az
értékek felkutatásához nyújt segítséget. A szerzők részvételével
az Eötvös Utcai Alapiskolában
került sor arra a szakmai tréningre, melynek témája a regionális nevelés lehetőségei és a

helyi értékek felkutatása volt.
Az SZMPSZ fontos feladatának tartja, hogy segítse
a magyar tannyelvű iskolákban a szlovák nyelv hatékony
oktatását. Munkacsoportját
Dömény Andrea, Papp Szilvia,
Szetyinszký Veronika, Varga
Zsuzsa és Alabán Mária alkotja,
akik az 5. évfolyamra egy egész
tankönyvcsaládot készítettek,
melyhez tankönyv, hanganyaggal ellátott irodalmi olvasókönyv, munkafüzet és módszertani segédanyag is tartozik.
A munkafüzethez az SZK OM
a mai napig nem adott anyagi támogatást, így az SZMPSZ
pályázati forrásból jelentette
meg. A tankönyv a kommunikatív nyelvoktatást, a jártasságok kialakítását, a képességek
fejlesztését segíti sok képpel,
helyzetgyakorlattal, szövegértési és szövegalkotási feladattal.
A Jókai Mór Alapiskola volt a
helyszíne annak a rendezvénynek, ahol a szerzők bemutatták
a tankönyvcsaládot, és a szlovák nyelv tanításának módszertanáról tartottak szakmai
továbbképzést.
Bagdy Emőke, a budapesti Károli Gáspár Református
Egyetem tanára nagy érdeklődés mellett tartotta meg lendületes, élvezetes előadását a Selye

A rendezvény megnyitóján mindig nagy az érdeklődés

János Gimnázium dísztermében „A lelki egészség karbantartása“ címmel.
Szerdán az érdeklődő pedagógusok ﬁgyelemmel kísérhették, hogyan ismerteti meg a
Selye János Gimnázium tanulóit a tanulási stratégiákkal Mező
Ferenc, a debreceni egyetem
munkatársa. Ugyanitt került
sor a történelemtanárok szakmai továbbképzésére, forráselemző tanórára és óraelemzésre
is. A bemutató órát Elek József,
a gimnázium tanára tartotta. A
komáromi művészeti alapiskolában a zongoratanárok részére
rendeztek mesterkurzust, Jandó
Jenő budapesti zongoraművész
vezetésével. Ógyallán, a helyi
alapiskolában az egész napos
szakmai továbbképzés témája a projektpedagógia volt. Az
előadó, a győri Richnovskyné
Mosonyi Katalin hangsúlyozta,
hogy a projektoktatás a megismerés fő forrásává a gyerek
tapasztalatát, érdeklődését, tevékenységét teszi
Évente visszatérő vendégelőadó Klobusitzky György, a
Budapesti Rendőrtiszti Főiskola
adjunktusa. A drogmegelőzés
fontosságáról tartott rendkívül
hatásos előadást alap- és középiskolásoknak a gimnázium
dísztermében.
Csütörtökön „Drámapedagógia az irodalom és a nyelvtan
tanításában” címmel bemutató órákra került sor az Eötvös
Utcai Alapiskolában, és ugyanitt Németh Ervin: „Titokzatos
irodalmi szövegek – provokatív
irodalmi szövegek használata a
tanításban” címmel tartott előadást. Az óvópedagógusoknak
egész napos szakmai tréninget
tartott Bollókné Weinecker Tímea drámapedagógus, melynek
témája az óvodai drámapedagógia, a továbbképzés helyszíne az
Eötvös utcai óvoda volt. A drámapedagógia, mint módszer
szinte minden tantárgy tanítá-

Hoﬀman Rózsa értékes
és tanulságos előadást tartott

sában felhasználható.
Az alap- és középiskolai
angoltanárokat Mark Andrews
ismertette meg a tanulók motiválásának és az angol nyelv
tanításának sajátos módszertanával.
A zárónapon a Jókai Mór
Alapiskolában meghívott pedagógusok részére vizuális nevelés
témakörben egy több hónapig
tartó projekt első része kezdődött elméleti és gyakorlati továbbképzéssel. A program célja
a tehetséggondozás. A közelmúltban a régió néhány oktatási intézményében ígéretes szakmai műhelyek jöttek létre, ahol
a pedagógusok nem elégedtek
meg a feladatok reprodukálásával, hanem kreatív módon
továbbgondolták azokat.
A Komáromi Pedagógiai Napok a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége legnagyobb
regionális rendezvénye, amely
már kinőtte a járás határait. A
szakmai hétnek több mint 1 000
résztvevője volt egész NyugatSzlovákiából. A XV. Komáromi
Pedagógiai Napok is bizonyítják, hogy a pedagógusoknak
igényük, szükségük van ismereteik, szakmai tapasztalataik
állandó megújítására, frissítésére, a színvonalas anyanyelvű
továbbképzésre.
(kom)
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Tisztelt Kollégák!
A pedagógus egész pályafutása során tanul és tanít. Különböző ismereteket és mintákat sajátít el és maga is mintává válik.
A társadalom fejlődését nem lehet alábecsülni, ezzel a fejlődéssel tovább kell haladnunk, ebbe a fejlődésbe be kell kapcsolódnunk.
A pedagógusok ünnepe jó alkalom arra, hogy átgondoljuk,
mit is jelent ez a hivatás közhelyeken túl. Vajon megbecsülik-e
kellőképpen a pedagógusok munkáját? Azoknak az embereknek
a munkáját, akiknek a hivatása azért is szép, mert nagy dologra
vállalkoztak, gyermekeinket tudásra tanítják, felkészítik őket
a mindennapi életre és ők maguk is példaként állnak előttük a
mindennapi életben.
Rajtuk múlik, hogy a gyermekben szunnyadó tehetség és
szorgalom, hogyan tör utat magának. Sokszor nincs azonnali
kézenfogható eredmény, munkájuk valódi hasznát csak évek
múlva láthatják. A jó pedagógus tulajdonságát hosszan lehetne
sorolni, mégis kiemelném az emberséget. Az emberséget azért,
mert a mai rohamosan változó világban, néha nehéz időszakban mindenekelőtt legfontosabb embernek maradni. Ezzel a
példamutatással talán sikerül olyan generációt nevelnünk, ahol
az anyagi értékek mellett a szellemi értékek is fontos helyre kerülnek.
Emberség és szeretet. „Az ember azt szereti, amiért fárad, és
azért fárad, amit szeret.“
Mostanság elmondhatjuk, hogy integráló és hátránykompenzáló iskolákat működtetünk. A gyerek hovatartozásától függetlenül egyenlő esélyeket kell biztosítanunk a személyiségük
kibontakoztatására. Mennyi mindenre oda kell ﬁgyelnie egy
pedagógusnak! És mennyi szabálynak kell megfelelnie, amelyek
többnyire csak kötelezettségeket írnak elő, de az iskolai élet valós problémáit ezek a szabályok nem oldják meg.
Vajon mennyit ér a közoktatási törvény? Vajon megoldódike hamarosan a tankönyvek ellátása az iskolákon? És még számos kérdést sorolhatnánk, melyekre nincs egyértelmű válasz.
Tisztelt Pedagógusok! Az Önök munkájáért köszönet és hála
jár. A Tanítók napja alkalmából kívánom, hogy erőben, egészségben találják meg mindazt a hivatásukban, ami örömet, sikert
és boldogságot hoz életükbe!
Szuperák Mária
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XV. Komáromi Pedagógiai Napok

Regionális értékeink az oktatásban
A XV. Komáromi Pedagógiai Napok alkalmából került megrendezésre a komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában
az a szakmai nap, mely a regionális nevelés lehetőségeit, a helyi értékek felkutatásának módszertanát volt
hivatott megtárgyalni.

„A múltat nem lehet tőlünk elvenni. De az csak akkor a miénk, ha ismerjük.”
(Nemeskürty István)
A résztvevő pedagógusok valamennyien fontosnak tartják a „Ne
csak szeresd, tudd is miért szereted
szülőföldedet!” Kecskés László-i
gondolatot. Valamennyien évek
óta munkálkodnak azon, hogy gyerekeink közelebb kerüljenek szülőföldjükhöz, megismerjék szűkebb
régiójuk értékeit. Elsődleges céljuk
kötődést kialakítani a szülőföldhöz,
tisztelni az ősöktől kapott szellemi
és kulturális örökséget.
A tanácskozást Győző Andrea,
a búcsi Katona Mihály Alapiskola
igazgatónője vezette. A szakmai
beszélgetés során a pedagógusok
megismerkedtek a nemrégiben
megjelenő regionális értékeket bemutató kiadványokkal. A Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége
kiadásában jelent meg Bagita Ju-

dit, Győző Andrea, Kovács Tünde és
Nagy Lívia szerzők regionális munkáltató segédtankönyve Komáromi
járás címmel. A tankönyvet Kovács
Tünde, a komáromi Eötvös Utcai
Alapiskola igazgatóhelyettese mutatta be. A segédtankönyv munkáltató jellegű, ami gyűjtőmunkára, rajzolásra sőt önálló kutatásra
ösztönzi a tanulókat. A tankönyvvel való munkáról szólt Blázsovits
Judit, az Eötvös Utcai Alapiskola
történelemtanára. Beszámolójában elmondta, hogy tanítványaival
a helytörténet tantárgy keretén
belül az 5. és 6. évfolyamban egyaránt használják a tankönyvet.
A résztvevők megismerkedtek
a felsőszeli Széchenyi István Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kiadásában megjelent Szülőföldünk

Szakmai előadás a gútai
magániskolában
Hogyan tegyük érdekessé a nyelvórákat címmel tartott 2010.
február 24- én előadást Hajtman Béla, a nyitrai módszertani központ munkatársa a gútai Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskolában. Az eseményre a XV. Komáromi Pedagógiai Napok szakmai rendezvénysorozatán belül került sor.

Az előadó, Hajtman Béla

Az előadó 3 fő témakört
tárt elénk, mégpedig elsősorban a saját tapasztalatairól mesélt, pályája kezdetétől
egészen az elmúlt tanévig. Az
előadás második részében szó
esett az oktatáspolitikáról,
mely a módszertan fogalmával volt kapcsolatos, ill. ami
jelenleg leginkább foglalkoztatja a pedagógustársadalmat:
az akkreditált képzési programokról.

c. régióismereti segédtankönyvvel,
melynek szerzői Mészáros Magdolna, Morovics Ibolya, Puskás Margit
és Szabados László. A könyvet –
amely a családfa elkészítési módjával is biztatja a tanulókat saját kutatómunkára – Mészáros Magdolna
ismertette.
Pék László, az SZMPSZ OV elnöke szintén bemutatta a Galánta
és környéke c. helyi értékek megismerését segítő kiadványt. A
mátyusföldi településeken való
történelmi, kulturális és néprajzi
barangoláson kívül az olvasó a demográfiai változásokat, a lakosság
nyelvi, vallási és etnikai összetételét
is megtalálja e kiadványban.
A szakmai tanácskozás további részében Darnai Zsolt, a bakai
alapiskola tanára az élményszerű

Hajtman úr véleménye
szerint a szlovák nyelvet akkor tudjuk majd igazán jól elsajátítani, ha ugyanúgy, mint
a német és angol nyelvet idegen nyelvként fogjuk tanítani.
Már „kirepült az első fecske”
– vagyis az a tankönyv, amely
a szlovák nyelvű kommunikációt részesíti előnyben és
az aktívabb nyelvhasználatra épül. Az előadó biztatta a
hallgatóságot tankönyvírásra,
-fejlesztésre akár egyénileg,
akár csoportosan. Felhívta a
ﬁgyelmet a kiváló tankönyvek
mellett azokra is, amelyeket
talán jobb meg sem mutatni
a tanulóinknak. Beszédében
elmondta, hogy elszomorító
tény, mennyivel több követelményt állítanak fel már az
alapiskola első osztályában a
szlovák nyelvtanulásból, mint
bármely más idegen nyelvből.
A beszélgetés során felmerültek olyan kérdések is, hogy

megismerés fontosságáról szólt.
Tanítványaival egy szakkör keretében kezdett kutatni a helyi értékek
után. Az információkeresés, a tanórán kívüli tevékenység, a levéltárak tanulmányozása a diákok számára olyan élményeket nyújtott,
mely rendszeres gyűjtőmunkára
sarkallta őket.
A helytörténeti kutatásokkal
foglalkozó munkacsoport pedagógusai befejezésként megegyeztek
abban, hogy az elkövetkező időszakban módszertanilag segíteni
tudják a hasonló gondolkodású
kollégákat, akkreditált továbbképzést fognak szervezni, melynek
lehetőségeiről a sajtó hasábjain tájékoztatják az érdeklődőket.
Kovács Tünde igazgatóhelyettes,
Eötvös Utcai MTNYAI, Komárom

érettségire készítsen- e a tanár
vagy nyelvet tanítson, hiszen
a kettő egymással a központi
érettségik óta nincs összhangban. Hiába próbálunk az óriási
követelményrendszer mellett
új, játékos módszereket vinni
a tanítási folyamatba, miközben az állam egészen kizárja
az empátiát a vizsgarendszerből – gondolhatunk a monitorra és az érettségikre.
Számomra a legfontosabb
gondolat az volt, hogy nekünk
– magyar iskoláknak – ki kell
tűnnünk az átlagból, ezáltal
kell bizonyítanunk, hogy jók
vagyunk és a magyar tanítási nyelvű intézmények diákjai
is éppen úgy megállják a helyüket a világban, mint azok,
akik az államnyelvűt választják – beleavatkozva ezzel a
természetesség egyszerű szabályaiba.
Cseri Ilona
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Kodály neve kötelez!
„Az iskolában úgy tanítani az éneket és a zenét, hogy ne legyen
gyötrelem, hanem gyönyörűség legyen a tanulónak, s egész életére beleoltsa a nemesebb zene szomját…” (Kodály)

Kodály Zoltánnak ezek a szavai vezéreltek pedagógiai pályámon azóta, hogy 1963-ban befejeztem tanulmányaimat a Nyitrai
Pedagógiai Főiskolán. 1963-ban
kerültem az akkor még galántai
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolába. A főiskolán még vajmi keve-

set hallottunk és sajátítottunk el
az ún. Kodály-módszeren alapuló
énektanításról, amelynek alapja
a relatív szolmizáció. Itt jegyzem
meg, hogy a Mester még életében elhatárolódott attól, hogy ezt
a módszert az ő nevével fémjelezzék, mára viszont már szerte a
világon így jegyzik Japántól egész
Argentínáig.
Kórusénekléssel a főiskolán
kezdtem el foglalkozni. Már akkor
rájöttem (rájöttünk), hogy a lapról
való kottaolvasás legkönnyebben
ezzel a módszerrel sajátítható el.
1965-ben megalapítottam iskolánk gyerekkarát, amelynek jelenleg is a karnagya vagyok. Az egyes
kórusművek gyorsabb elsajátítása
érdekében már a kezdetektől fogva használtuk a Kodály-módszert.
S nemcsak a kórusban, a zenei
nevelés órákon is. Természetesen
olyan színvonalú eredményessé-



get a heti 1 tanítási óra keretén
belül nem tudtunk és nem is tudunk elérni, mint a magyarországi
általános iskolák énektanításában.
Kórusvezetésből a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi
Énekkarában tanultam a legtöbbet, Vass Lajostól, Janda Ivántól és
Ágh Tibortól. 17 évig voltam a kórus tagja, szakmai szempontból,
emberségből itt kaptam a legtöbbet, amelyet aztán kamatoztatni
tudtam pedagógusi és karnagyi
munkámban is.
Kodály Zoltán neve szorosan összefügg iskolánkkal, hiszen
ezen intézmény elődjének, a régi
galántai Népiskolának volt a tanulója. Ez a név azonban kötelez
is, főként azóta, hogy 2002-től iskolánk a megtisztelő Kodály Zoltán alapiskola nevet viseli, melyet
Kodály Zoltánné Péczeli Sarolta
egy gyönyörű dombormű kíséretében adományozott iskolánknak.
Tanulóink tudatosítják ezt a tényt,
szívesen éneklik a Mester által
gyűjtött népdalokat. Minden évben tisztelettel megemlékezünk
a zeneszerző születésnapjáról,
valamint halálának évfordulójáról
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és színvonalas műsor keretén belül koszorúzzuk meg az iskolánk
előcsarnokában elhelyezett domborművét.
Felmerül a kérdés, mivel lehet
ma motiválni a gyerekeket, hogy
szívesen énekeljenek? Köztudott
tény, hogy rengeteg más van, ami
a gyerekeket leköti: számítástechnika, nyelvtanulás. Ezeket a tantárgyakat a szülők is jobban becsülik. De azért‚ 65 óta énekelünk! A
kórusban ki kell tűzni a célt. A kis
énekesek számára vonzó, hogy
minden évben eljuthatnak valahová, sok a fellépés, verseny, fesztivál. Megismernek más helyeket,
kórusokat, új barátságok szövődnek. Ezek életre szóló élmények.
Vannak tanítványok, akik lassan
nagyszülők lesznek, és még mindig emlegetik, merre jártunk annak idején.
Főleg a kórus sorsát viselem
szívemen. Ha nem lenne a Kodály
Zoltán Alapiskolának énekkara,
akkor nem volna méltó e név viselésére.
Balogh Csaba, a galántai Kodály
Zoltán Alapiskola kórusának
karnagya

Beszámoló a tehetséggondozók bécsi megbeszéléséről
E sorok írója 2010. február 22én az SZMPSZ megbízásából vett
részt a megbeszélésen, melyen
a magyarországi Tehetségpont
programot Fuszek Csilla és munkatársai, az ECHA-Österreich programot Mag.Dr. Siegelinde Weyringer,
a Salzburgi Egyetem tehetséggondozással foglalkozó tanára képviselte. A megbeszélés témája a két
szervezet együttműködése volt.
Az ECHA-Österreich (http://
www.echa-oesterreich.at/) tehetséggondozással foglalkozó osztrák szervezet, mely az „ECHA –
European Council for High Ability“
(www.echa.ws) európai szervezet
tagja. Az ECHA egyik számunka
is fontos programja a Platonius
Forum, mely lehetőséget nyújt a
tehetséges ﬁatalok számára, hogy
az évente megrendezett nyári táborban kapcsolatba kerüljenek hasonló érdeklődésű emberekkel, s öt
workshopban aktuális problémákról beszélgessenek, ezekre megoldásokat keressenek. Idén augusz-

tus 1-7. között rendezik meg a fórumot Oberturmban, Ausztriában.
A tábor ára 400 euro körül mozog,
s a Felvidékről is szívesen várják a
jelentkezőket. Bővebb információ:
http://platon.echa-oesterreich.at/
Az ECHA másik jelentős programjára is kérték a magyarországi
szervezetek (és a felvidékiek) bekapcsolódását. A projekt lényege,
hogy (nemzetközi) csapatmunká-

ra és internethasználatra szoktassa a tehetséges diákokat. A tervek
szerint a Tudományos Akadémia
tudósok bevonásával különböző
aktuális problémákat vetne fel,
melyek megoldására az iskolák
tehetséges diákokból álló csapatai
megoldásokat keresnének. A megoldásokat egy független, nemzetközi bizottság bírálná el. A legjobb
csapatok eljutnak egy nemzetközi

A bécsi megbeszélésre a gútai Magán Szakközépiskolában megrendezett
tanácskozáson kaptunk meghívást

táborba, ahol számukra ismeretlen, más országokbeli emberekkel
együtt dolgoznának tovább a feladaton. Ez a munka a tábor után,
az internet segítségével is folytatódna.
A találkozó legaktuálisabb
programpontja az április 14-16.
között megrendezendő 11. ECHAÖsterreich Napok. A találkozó
helyszíne Bécs, a Tudományos Akadémia TIBI Intézete. Témája: Értelmes-teljesség? A tehetség kultúrája
a narcisztikus illúzió és a szociális
felelősség között. Pontosabb információkat a http://www.instituttibi.at/echa/ és a www.echaoesterreich.at oldalak nyújtanak.
A konferencia után április 16-án a
Stephansdom melletti konferenciateremben Mag.Dr. Weyringer
és a tehetségpontok magyarországi munkatársai újra találkoznak
majd, hogy pontosítsák az együttműködést. Ide a felvidéki tehetségpontok képviselőjét is várják.
Vaszily Tímea
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Díjazottjaink

Esterházy János Emlékünnepség Budapesten
A Rákóczi Szövetség és az Esterházy János Emlékbizottság gróf Esterházy János halála és születése emléknapja közötti héten évről évre március 8. és március 14. között tartja a koszorúzással és díjátadással egybekötött emlékünnepségét. Ebben az évben a két díjazott a Csemadok és az Érsekújvárott tevékenykedő
ferences szerzetes, Kovalcsik Cirill atya lett.
A március 7-én megtartott
ünnepségen a magyar nyelvű oktatás megerősítéséért folytatott
tevékenysége elismeréséül a Rákóczi Szövetség oklevéllel tüntette ki a felvidéki Fülek, Szepsi
és Komárom magyar tannyelvű alapiskoláit. Az ünnepélyen
Madarász Róbert, a komáromi
Marianum Magyar Tannyelvű
Egyházi Iskolaközpont igazgatója
az iskolák nevében az alábbi beszéddel köszönte meg a megtisztelő kitüntetést:
Tisztelt hölgyek és urak!
A napokban a kezembe akadt
nagyapám gyerekkori osztályképe. Majdnem bélyegnagyságú
megsárgult kép, rajta nyolcvan
elálló fülű, gömbölyűfejű, mezítlábas gyerek szépen sorokba rendezve, az első sor közepén pedig
a tanító bácsi, akit nemes egyszerűséggel és nagy tisztelettel csak
Mesternek neveztek. Meg is érdemelte a megbecsülést, hiszen
igen tetemes létszámú osztályban tanított egyszerre több évfolyamot is. Nemcsak írni és olvasni
tanított, bevezette tanítványait
a számok világába, a történelem
eseményeibe, a mindennapi élet
rejtelmeibe, a hit és erkölcs kérdéseibe, hogy fegyelmezett, dolgos,
okos és tisztelettudó felnőttekké
váljanak. Csaknem száz éve így
nézett ki egy elemi iskolai osztály szülővárosomban, a felvidéki
Gútán és gondolom, másutt is.
Aztán történt egy s más. Trianon. Világháború. Kon�skálás.
Államosítás. Beneši dekrétumok. Kitelepítések. Betelepítés.
Reszlovakizáció. Pártpolitika. Ötéves tervek. Szocialista internacionalizmus. Titkosrendőrség. A

A komáromi alapiskolák igazgatói

déli színmagyar községek mellett
szlovák települések is kialakultak. Emeletes házak épültek. Új
utcasorok nyíltak. Megváltozott
a községek arculata. Még a nevük
is. Maga a történelem is megváltozott. És talán az emberek is kissé. A nemzetből háborús bűnös,
a nemzetiségből kisebbség lett a
saját hazájában.
Ma a szlovákiai magyar pedagógusok munkaköre már nemcsak abból áll, hogy a �atalságot
vezetgesse a tanítás, tanulás, nevelés és a példamutatás eszközeivel, hanem az is, hogy BEVEZESSE a magyar iskolába a magyar
�atalokat. A szlovák politika mai
mesterei ugyanis mogyorófa pálcájukat sűrűn suhogtatva az ijedősebb nebulókat gyakran a saját
iskoláikba terelgetik. Van, aki félelemből választ a gyermekének
szlovák iskolát, más a könnyebb
érvényesülés reményében, tudatlanságból vagy közönyből. Sok a
vegyes házasság is.
Mi kell ahhoz, hogy a demográ�ai mutatók ellenére a nemzetiségi aránynak megfelelően
megteljenek a felvidéki magyar
iskolapadok? Apró gesztusok,

személyes megkeresés, �gyelemfelkeltés, beiratkozási program,
ösztöndíjak, reklámok és sok-sok
munka. Biztos vagyok benne,
hogy az iskoláink nemcsak felveszik a versenyt a többségi nemzet
oktatási intézményeivel, hanem
többletet is adnak. Tudást, nagyobb lehetőségeket, öntudatot
és szívet. Van azonban, amikor ez
sem elég. Nagy falvakban is mind
gyakoribb probléma a gyermekvállalási kedv lanyhulása. Ha nem
születik gyerek, akkor a diáklétszám alapján támogatott iskola
nem tudja fenntartani magát és
idővel megszűnik. Akárcsak a
szlovák iskolába járó �atalok
identitástudata. A szórványvidéken, a Nyitra-környéki magyar
falvakban a legégetőbb a helyzet.
Állhatatos küzdelmük ellenére
ellenére is úgy tűnik, lassan feloldódnak a többségi nemzetben.
Ha nem segítünk…
Komárom, Szepsi és Fülek
példája mégis örömre adhat okot.
Ünnepelni kell, hogy másodrendű állampolgárként, a határ menti
magyar munkalehetőségek megszűnte után, mindenféle nyelvtörvények, haza�-törvények ránk

vetülő árnyéka ellenére is sok
szülő tudja, honnan jött és hová
tartozik. Nálunk, hála Istennek,
még jók a statisztikák. De azért
még van tennivaló. A szomszédos
szlovák iskola diákjainak zöme
ugyanis magyarul beszélget reggel, az iskolába menet…
Változnak az idők. A mai osztálytermek tágasabbak, világosabbak, mint nagyapám hajdani oskolája. A mai szlovákiai magyar
iskolák tablói is nagyobbak, mint
a hajdani megsárgult osztálykép.
Szinte ragyognak az élénk színek, pro� a kidolgozás, de valami
mégis hiányzik róla. A gyerek. S
talán a Mester is. A történelem
ura, a magyarok Istene, akihez fohászkodunk nemzeti imánkban.
Aki irányítja a lépteinket, aki
reményt, segítő kezet és vigaszt
nyújt, s időnként a legelesettebb
közösséget is olyan sugárzó és
lendületes vezetővel, kiemelkedő
tehetségű, tiszta erkölcsű személyiséggel ajándékozza meg, mint
például Esterházy János gróf volt.
A katedra jól látható hely.
Fürkésző szemek lesik állandóan, hogyan állunk helyt viharos
időkben, anyanyelvünket és kultúránkat támadó környezetben.
Példát kell mutatnunk, s nemzetünk napszámosaként a Jóisten
segítségével minden egyes gyerekért le kell hajolnunk. A magyar
iskola ugyanis felvidéki közösségünk megmaradásának záloga.
Isten áldja a Rákóczi Szövetséget,
az Esterházy János Emlékbizottságot és Esterházy János gróf halhatatlan lelkét és segítsen minket
is magyarságmentő törekvéseinkben!
Köszönöm a �gyelmet!
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Esterházy János tisztelői!
A kisebbségi jogok gyakorlása „nem államellenesség,
nem irredentizmus, amint azt
a kormánysajtó egy része be
szokta állítani, hanem természetes jogunk, amellyel a
jövőben is élni kívánunk.”
Esterházy János mondta ezeket a szavakat a prágai
parlamentben,
1937-ben,
amikor már 17 éve volt Csehszlovákiának nyelvtörvénye.
Ug yanakkor a mag yarság
anyanyelvének használatát az
akkori csehszlovák kormányzat a közigazgatás átszervezésével, a nyelvtörvény végrehajtásának bojkottálásával,
lehetetlen jogi indokokra hivatkozva megakadályozta.
73 évvel ezelőtt tehát a
többségi hatalom a kisebbségek kárára – és főként a magyar nemzetiség kárára – jogaik érvényesítésével szemben
korlátokat helyezett el. Ha
annak a kornak a forrongó,
harcias légkörét elképzeljük,
úgy is mondhatnánk: vermeket és tankcsapdákat állítottak fel, hogy az alapvető jogok
gyakorlásáig a kisebbségek ne
tudjanak eljutni. Hol ﬁzikai
értelemben, hol jogi értelemben tette lehetetlenné a hatalom a kisebbségi létet.
1920-ban bevezettek egy
20%-os lélekszámhoz kötött
nyelvi küszöböt, amely elérését gyakorlatilag lehetetlenné
tették azzal, hogy később a
közigazgatási határokat megváltoztatták. Voltak ugyan
magyar nyelvű iskolák, de
hátrányos szabályozási környezet kialakításával, valamint – szintén Esterházyt
idézve – „fenyegetéssel és
propagandával” a magyar diákok nagy hányadát szlovák
iskolákba íratták be. Mindez
természetesen gyorsította az
asszimilációt. Az egészségügyi ellátásban is előretört az
államnyelv: hogyan mond-

ja el valaki idegen nyelven a
legintimebb panaszát? Lehet
bizalmi kapcsolatot építeni
őshonosként idegen nyelven?
A közigazgatási vezetők között a húszas évek közepére
egyre kevesebb magyar volt,
ezzel gyakorlatilag a hivatalokon belül a magyar nyelv
használata megszűnt. Hivatalok között meg végképp.
Bíróságok és más hatóságok
előtt az anyanyelvű eljárást
tulajdonképpen lehetővé tette
a törvény, azonban a gyakorlat és a végrehajtási szabályok
teljesen kizárták. Két magyar
nemzetiségű ember közötti
vitát a magyar nemzetiségű
bírónak az államnyelven kellett elbírálnia akkor is, ha a
felek nem tudtak szlovákul.
Sebaj, mondta az állami vezetés, a tolmács jó megoldás erre
a helyzetre, még ha költséges
és életszerűtlen is.
Ha valaki párhuzamot vél
felfedezni a 90 évvel ezelőtti
Csehszlovákia és a függetlenséget kapott Szlovák Állam magatartásában, lehet,
hogy ez nem a véletlen műve.
Hogy ne mindig politikusokat és közírókat idézzünk, a
mai állapot kapcsán eszembe
jut, hogy a felvidéki Ghymes
együttes egyik frontemberével, Szarka Tamással készült
interjúban olvastam a minap,
hogy számára a március 15-e
a bátor szabadság utáni vágyat jelenti, ami különösen
akkor telik meg tartalommal,
amikor – így mondta – „félni
tanítanak minket.” Visszacsengenek Esterházy bevezetőben mondott szavai, pedig
a két világháború között nem
is született a hazaﬁasságról
törvény, mint most 2010-ben,
Szlovákiában...
Ha a történelem ennyire
ismétli önmagát, akkor ﬁgyelemmel kell lennünk arra is,
hogy mi volt a két világhábo-

rú közötti felvidéki magyarság válasza a jogtiprásra?
Ezt a választ sok ezer felvidéki magyar mondta ki, de
Esterházy János személyében
értjük meg igazán. A hatalomnak elsősorban a nyelvhasználatot korlátozó lépéseire Esterházy által adott felelet
három oldalát emelném ki.
Először is a nyelvi jogok
érvényesülésének problémáit
tárta fel az emberek, a szakma és a politikum összefogásával.
Másodsorban hangot
adott ezeknek a követeléseknek a nemzetközi kapcsolatokban is. Felismerte és
kihasználta annak a lehetőségét, hogy a Csehszlovák
Köztársaság kormánya a békeszerződések megkötésekor
ünnepélyes ígéretet tett arra,
hogy a kisebbségek nyelvi jogait épségben tartja, és a kisebbségek tagjainak megadja
azokat a jogokat, amelyeket a
köztársaság többségi polgárai
élveznek
Harmadszor pedig Esterházy mindezekhez a saját
életével is példát mutatott.
Olyan politikusként állt elő,

aki nemcsak mondja, de éli és
megéli eszméit. Esterházy János tudta, hogy az anyanyelv
megtartó ereje milyen fontos a
felvidéki magyarság sorsában.
Tisztában volt azzal is, hogy
magatartásával képes igazán
példát adni. Az ő bátorsága és józan tisztességessége
sugárzott szét a Felvidéken
akkor is, amikor a prágai parlamentben magyarul szólalt
fel, vagy amikor a közéletben
anyanyelvén szerepelt. Tudta,
hogy a vezető által adott minta segíti a közösség minden
egyes tagját kisebbségi létének nehézségeiben, a hétköznapokhoz szükséges bátorságának összeszedésében.
Adja Isten, hogy Esterházy János személyét, nagyságát mind többen megismerjék,
mert példája, meggyőződésem
szerint, a nemzet jövőjére is
meghatározó hatással van!
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket!
Dr. Gerencsér Balázs Szabolcs, az
Esterházy János Emlékbizottság
tagjának, a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, Jog- és
Államtudományi Kara egyetemi
adjunktusa ünnepi beszédének
részlete

Martényi Árpád, az Esterházy János Emlékbizottság elnöke
a koszorúzáson
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Minden emberi kapcsolatnak
kulcsa a szeretet
Beszélgetőpartnerem Sógor Valéria, nevelőnő és pedagógus-asszisztens. Érdekes címet javasoltál beszélgetésünknek: Személyiségünket a neveltjeink
lemásolják.

Ezek szerint te is lemásoltad valakinek a személyiségét?
Azt hiszem, igen, az apukámét.
Nem kérdezem, mi volt a foglalkozása, mert tudom: pedagógus volt, évtizedeken át
Paláston tanított, abban az iskolában, amelyet ő is alapított,
a magyar iskolák újra megnyitásakor. Amikor nyugdíjasként
szüleid Párkányba költöztek,
többször is találkoztam vele,
és sok mindenről elbeszélgettünk. Valószínűleg sokan emlékeznek Oroszlány Józsefre,
nemcsak az egykori tanulói,
hanem a község lakói is. Pár
évvel ezelőtt az Új Szóban is
megemlékeztek róla szeretettel és tisztelettel, pedig akkor
már jó néhány éve nem élt.
Nekem a hiánya pótolhatatlan, mert nemcsak apám volt,
hanem sokak közül magasan
kiemelkedő példaképem is.
Nemigen hiszek abban, hogy
az ember eleve születik valaminek, inkább afelé hajlok, hogy
valakinek a ráhatására válik valakivé. Meggyőződésem, hogy
minden érték, ami énemben
kialakult és felhalmozódott,
mind a szülői háztól kaptam,
legalábbis az alapokat, mert az
ember, élete folyamán, folyvást
változik. Az lenne a baj, ha valahol megrekedne.
Mégsem tanító lettél, mint
édesapád, hanem nevelőnő.
Ez talán azért alakult így,
mert gyógypedagógus szerettem volna lenni…
Miért éppen gyógypedagógus?

Apukám 1946-ban az esztergomi képzőben szerezte
meg oklevelét, még diákkorában összebarátkozott egyik
nagyszerű
osztálytársával,
Poprádi Tiborral, aki gyógypedagógus lett Budapesten.
Felesége is az volt, mellesleg
ők lettek öcsém keresztszülei,
ami bizonyítja, hogy nem futó
barátságról volt szó. Gyakran
meglátogattak
bennünket
Paláston és mi is őket az otthonukban, s e találkozások
alkalmával olyan elragadtatással, le nem írható szeretettel
beszéltek munkájukról, hogy
az engem teljesen elbűvölt.
Ezen kívül élt a falunkban egy
értelmi fogyatékos ﬁúcska, akit
apum pártfogásába vett. Emlékszem a végtelenül nagy türelmére, amikor hagyta, hogy
„segítsen” neki fát fűrészelni, és
más munkákban is, ami inkább
hátráltatás volt, mint munka.
Tanítgatta, egyengette esetlen
mozdulatait. Senkinek nem engedte meg, hogy gúnyt űzzön
belőle, ami faluhelyen évszázadokig bevett szokás volt.
Mégis napközis nevelő lettél.
Miért?
Ez véletlenül alakult így.
1968-ban érettségiztem Ipolyságon, eléggé zűrös időben.
Engem ugyan nem nagyon
érdekelt a politika se akkor, se
később, de azt hiszem, szüleimnek nem lehetett mindegy akkor, hová kerülök, így
hát elfogadtuk a tanfelügyelő
ajánlatát, hogy lépjek állásba, a
szakmai képesítést pedig megszerezhetem „távúton”, azaz levelezőként is. Pontosan abban

az évben nyíltak meg nálunk
a napközi otthonok, s mivel
igent mondtam, vagyis beadtam a kérvényemet, Ipolybélre,
egy kéttanerős kisiskolába helyeztek. E község eléggé meszszire esik Palásttól, a napi bejárás lehetetlen lett volna, de
mondták, nem gond, ott lakást
is kapok. Kaptam is, de még
milyet! Egy egész kastélyt, még
torony is ékeskedett rajta, csak
éppen lakója nem volt. Nekem
egy szobát jelöltek ki az emeleten. Gyönyörű bútorokkal. Az
egész épület üresen tátongott,
az ajtók, ablakok is rozogák voltak rajta.
Nem féltél benne egyedül?
Borzasztóan féltem, főleg
amikor a szél éjszakánként zörgette az ablakokat, mi tagadás,
időnként sírtam is, de hogy
megfutamodjak, eszembe sem
jutott. Mint említettem, az iskolának két tanítója volt, két
idős ember, Ujlaki László és Seres Irén. Laci bácsi már az első
Csehszlovák Köztársaság idején is tanított, Ipolyszécsénkén
volt kántortanító, Irénke néniről
sajnos semmi közelebbit nem
tudok. Nyilván Laci bácsi volt
az igazgató, mert ő indított el
a pályán, körülbelül ezekkel a
szavakkal: Tanítás után foglalkozzál velük (mármint a gyerekekkel) és ügyeljél arra, hogy
baleset ne történjen! Arra a
kérdésemre, hogy kik lesznek a
napközisek, azt felelte, akik délután visszajönnek. Első nap jöttek vagy négyen, öten, de hét
végén már az egész osztály ott
volt, sőt hozták magukkal a nagyobb testvéreket is. Én pedig

minden időmet az iskolában
töltöttem, ha kellett, ha nem,
délelőttől alkonyatig. Hová
siettem volna haza, a kísértet
kastélyba?
Tényleg, nem ijesztgetett senki?
Dehogynem, a suhancok
néha megdobálták az ablakomat, mert hát magasan volt,
zörgetni nem lehetett. Nem
zavart különösebben. Volt már
udvarlóm, egyik osztálytársam,
aki rövidesen a férjem lett.
1970-ben házasodtunk össze,
és Párkányban telepedtünk le.
Addig Ipolybélen nevelősködtél?
Ó, dehogy, ott csak egy évet
töltöttem el, de az az esztendő
meghatározóvá vált az életemben. Ott váltam felnőtté egyik
napról a másikra. Ott határoztam el, hogy nevelő leszek,
mert ott kerültem lélekközelbe
a gyerekekkel. Számomra minden velük töltött nap külön élmény volt. Azoktól az első, nem
túlzás, ha azt mondom, percektől kezdve én teljesen megváltoztam. Felépült bennem a pedagóguspálya iránti elvárások
mérhetetlen nagy és szövevényesnek tűnő rendszere.
Ki tanította meg veled, vagy
szakkönyveket szereztél?
Hol voltak akkor még a
szakkönyvek! Később igen.
Amihez hozzájutottam, mindent elolvastam. Most, ha azt
mondom, kezdetben mindent
az ösztönöm súgott meg, aki
ezt hallja, olvassa, legfeljebb
legyint rá, pedig így volt. Csakhogy ráéreztem én valami
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másra is, mégpedig arra, hogy
nem lehet, illetve nem szabad
folyvást csak ösztönösen improvizálni. Elkezdtem megtervezni a napi foglalkozásokat,
de amikor a megvalósításukra
sor került volna, sok minden
másképpen alakult. Nem baj,
mondtam magamban, azaz
hogy nem mondtam semmit,
hanem átmentem gyerekbe.
Ma is, ha a gyerekek között vagyok, engem rajtuk kívül nem
érdekel senki és semmi sem.
Ezt én is tanúsíthatom, mert
amikor igazgatóként bementem óralátogatásra a foglakozásaidra, olykor az az érzésem támadt, mintha ignoráltál
volna.
Nem szerettem produkálni magamat sohasem. Azt a
gyerekek rögvest észreveszik,
ha a nevelőjük nem őszinte,
vagyis mesterkélt. Azonnal elszakad a fonál, ami összeköt
velük bennünket. Leginkább
akkor történik ez meg, amikor
játszunk. Tapasztalatom szerint
a játék a leghatékonyabb nevelői eszköz. A játéknak szabályai
vannak, mint minden emberi
együttlétnek. Aki e szabályokat megszegi, törvényt sért.
Azt hiszem, így van ez az egész
társadalomban.
Olvastál, netán tanulmányoztál humánetológiai irodalmat?
Ezt most miért kérdezed?
Mert mintha Csányi Vilmos deﬁnícióit hallanám tőled vissza.
Hol volt még negyven évvel ezelőtt ilyenfajta irodalom!
Tartottam magam Újlaki Laci
bácsi instrukcióihoz. Illetve ahhoz sem igazán, mert amikor
kimentem a húsz egynéhány
fős csoportommal az Ipolyhoz,
igaz, a mély vízbe nem engedtem őket, csak a sekélyben
pancsoltunk, építettük rendre
a homokvárakat, fákra másztunk, még a legmagasabbakra
is, eszembe sem jutott, hogy
valamelyik még le is eshetne
róluk. Igyekeztünk minden virágot, madarat megnevezni,
persze azon a néven, amelyiken
a falubeliek ismerték. Közben

„Ma is, ha a gyerekek között vagyok, engem rajtuk kívül nem érdekel senki és semmi sem.“

énekeltünk, játszottunk, bolondoztunk. Ám legfontosabbnak
tartottam a gyerekek egymáshoz való viszonyát, a viselkedésüket, beszédkultúrájukat. A
kulturálatlanságokat soha nem
tiltásokkal csiszolgattam. Ha
valami nem tetszett, leolvashatták az arcomról, vagy néha
csak annyit mondtam, ejnye,
ejnye, és ez elég volt. Viszont a
legkisebb jót és helyeset is észrevettem, és rászoktattam őket,
hogy ne én, hanem valamelyik
társuk jelezze vissza, mondja ki
a helyeslést, illetve a helytelenítést.
Ipolybélről melyik iskolába kerültél, míg végül Párkányban
állapodtál meg?
Elég kanyargós volt az
utam, de ha nem muszáj, ezt
nem részletezném. Volt, ahol
jól éreztem magam, mert befogadtak, volt, ahol keserű napokat is átéltem, de ennek már
nincs jelentősége. Egy esetet
kivéve, amikor a munkahelyemről este hazafelé tartva, a
vonaton egy rémisztő züllött
banda vett körül és elkezdett
molesztálni. A vonatban rajtuk
kívül egy teremtett lélek, még
kalauz sem volt. Hazaérve, a la-

kásunkba a szó szoros értelmében beestem, és kitört rajtam
a pánik. Ez után lépett közbe a
férjem, hogy ennek végét kell
vetni.
Párkányban előbb óvodákban kaptam helyet, de végül a
tanfelügyelőnő úgy határozott,
hogy a magyar iskolába helyez
át nevelőnőnek. Voltaképpen
napközire szólt a képesítésem,
amit Léván szereztem meg levelezőként.
Ne vedd rossz néven, de
kezdetben itt (a párkányi alapiskolában, szerk. megj.) sem volt
valami rózsás a helyzetem. Persze nemcsak az enyém. Nem
ti, az iskola vezetői tehettetek
róla, hanem a túlzsúfoltság,
amit tetézett a tanteremhiány
is. Az osztályok negyvenes
létszámúak voltak, így hát a
legtöbb napközis csoport is.
Amikor arra kényszerült az iskola, hogy a környékbeli falvak
üresen maradt iskolaépületeit
vegye igénybe, mi, napközisek
dolgoztunk rá legjobban. Már
délelőtt ki kellett buszoznunk
a csoportunk után valamelyik
faluba, hogy tanulóink felét átvegyük a tanító- nőktől, mivel
az utolsó órákat csoportbon-

tásokban tanították. Mi addig
vagy az udvaron, vagy valamelyik belső zugban húztuk meg
magunkat a gyerekekkel. A tananyag egyre több és több lett,
a szülők elvárták tőlünk, hogy
a másnapi leckét megírassuk,
de azért a levegőn is legyünk.
Ebédhez csak hosszas sorban
állás árán jutottunk, aztán gyorsan át kellett adnunk helyünket
a következő csoportoknak. Minden pillanat be volt ütemezve.
Fogalmam sem volt róla, hogy
tudtátok ezt megszervezni,
de egyetlen felfordulásra sem
emlékszem. Sok gyereket járattak a szülők zeneiskolába,
sportra, szakkörökre, nem beszélve a bejárókról, akiknek a
„szabad ideje” buszjáratokhoz
volt kötve. Ami egy kicsit fájt,
nemcsak nekem, hogy sajnos,
a felső tagozatosok között nem
egy kolléga akadt, aki éreztette velünk, hogy nem vagyunk
egyenrangúak, mi csak napközisek vagyunk.
Ráadásul te nagyon visszahúzódó is voltál, mondhatnám
azt is, túl szerény.
Én a munkámmal igyekeztem kárpótolni magam. Nem
szoktam kérni soha semmit,
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de ha emlékszel rá, én voltam
az első, aki szőnyeget kértem
abba a tanterembe, amelyiket
kijelöltetek a csoportom számára. Hozzá tettem azt is, ha
nincs rá az iskolának pénze,
legalább azt engedjétek meg,
hogy a sajátomat vihessem be.
Rövid idő múlva, nemcsak én,
a többi csoport is kapott szőnyeget. A padokat tanítás után
szétraktuk, a székekre körbe
ültünk, később a szőnyegre, és
játszottunk. Rengeteg szabályjátékot állítottam össze és alkalmaztam. Kivétel nélkül mindegyiknek személyiségformáló
szerepe volt. A szabályokat
nem magam határoztam meg,
hanem együtt a gyerekekkel.
Megbeszéltük, kinek mi a jó és
mi az, amit nem szeret. Ha valamelyik nem szeretett rajzolni,
nem kellett rajzolnia. A szerda
kivételes nap volt nálunk (ez
az egész iskolára vonatkozott),
mert nem kaptak a tanulók házi
feladatot. A szerda délután teljes egészében a miénk volt.
Bejöhettek a szülők is játszani
a gyerekek közé, nemcsak az
anyukák, az apukák is jöttek.
Szokták mondani egyes
kolléganők, könnyű a Sógor
Valinak, mert ő mindig csupa
jó csoportot kap. Soha nem
kaptam válogatott gyerekeket.
Általában egy hét kellett ahhoz,
hogy elfogadtassam velük magamat. Aztán már ment minden a maga kerékvágásában.
Ha egyesek összevesztek, verekedtek, leültünk, higgadtan
megbeszéltük, ki miért bántotta a másikat, kinek volt igaza. A
vétkest a társai vezették rá, hogy
hibázott. Viszont soha senkit
nem büntettem meg. Mindnyájukkal tudatosítottam, aki konfliktust gerjeszt, nem ő a rossz,
hanem az, amit csinál. Egyszer
sem fordult elő, hogy valaki ne
látta volna be a hibáját. Még
elsős gyerektől is tudtam bocsánatot kérni. Hát ez és ehhez
hasonlók voltak az én munkám
eredményének titkai.
Áruld el, miért használod folyvást a múlt időt?
Mert már nyugdíjas vagyok.
Bár dolgozom még, de már
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csak, mint részmunkaidős. Délelőtt fél nyolctól pedagógusasszisztensként, délután pedig
a napköziben, mint nevelőnő. Ugyanis pályám vége felé
megadta a sors, hogy életem
legnagyobb vágya teljesüljön.
Átképezted magad gyógypedagógusnak?
Sajnos nem egészen, csupán tanfolyamokat végeztem
el ahhoz, hogy asszisztens
lehessek. Így is alkalmaz engem az iskola. Rengeteg a
sérült gyerek és egyre többen vannak. Nem egy akad
közöttük, aki halmozottan az.
Ha elmondhatnám konkrétan,
milyen esetekkel találkoztam,
nagyon meglepődnél.
Pedig én pontosan azért kértelek beszélgetésre, mert fülembe jutott, hogy te sérült gyerekekkel foglalkozol. Most meg
kiderül, hogy nem nyilatkozol.
Miért?
Mert nem vagyok rá kompetens. Javaslom, hogy erről
Bauer Blankát, iskolánk gyógypedagógusát faggasd ki. Azonban a konkrét eseteket aligha
fogja részletezni, mert azok,
hasonlóan az orvosi diagnózisokhoz, nem publikusak. Any-

nyit viszont én is elmondhatok,
hogy ezektől a gyerekektől rengeteget tanultam. Ha az ember
el tudja érni, hogy az autisták
feltárják előtte bezárkózott
lelkük világát, kész csoda, amit
megláttatnak magukból. Hogy
az értelmi fogyatékosoknak
mérhetetlenül gazdag az érzelemviláguk, ez nagyjából
tudott dolog. Az autistáknál
éppen fordítva van. Bámulatos,
mi mindent látnak meg a világból és mennyire racionálisak. A
mozgássérült gyerek sem csak
testi fogyatékos. Sok esetben
többet kell törődnünk a pszichikumával, ha úgy tetszik, a
lelkével, mint a szervi bajával
(bajaival). Vallom, hogy minden
emberi kapcsolatnak kulcsa a
szeretet. A sérült gyerekeknél
ez hatványozottan igaz. Szakdolgozatomban ezt részletesen is kifejtem.
Erről még nem szóltunk, vagyis
a továbbképző tanfolyamokról, amelyeket az utóbbi tíz
évben végeztél el. Sorakoznak
előttem a sok helyen, de majdnem mindenütt ugyanabból a
témakörből, vizsgák által szerzett tanúsítványok: neveléslélektan, mentálhigiéné, konﬂiktuskezelési tréning, etikai tan-

folyam, DIFER-fejlesztés, hadd
ne soroljam tovább.
Ne tűnjék nagyképűségnek,
amit most mondok, amikor az
első tanfolyamon részt vettem,
meglepődve
tapasztaltam,
hogy azt tanulom, amit annak
idején ösztönösen csináltam
Ipolybélen. Ami különösen jó
érzést váltott ki bennem, hogy
szakemberek jelezték vissza,
helyes úton indultam el, és volt
erőm végigmenni rajta.
Tehát a kör bezárult. Remélhetőleg, nem végleg.
Előbb azt mondtam, hálás
vagyok a sorsnak azért, hogy
így alakult a pályám. Annyit
azonban hozzá kell tennem, a
sorsunkat emberek is egyengetik: kollégák, szülők, gyerekek,
tanfolyamok, illetve továbbképzések szervezői, akik közül
ki kell emelnem Ádám Zitát, és
meg kellene neveznem néhány
előadót, egyetemi oktatót, professzort is, de félek, valaki véletlenül kimaradna közülük, s ez
talán nem is őt, inkább engem
bántana. Így hát befejezésül
csak annyit mondok: köszönöm.
Én is neked az őszinteséget.

„Számomra minden velük töltött nap külön émény volt.“

Csicsay Alajos
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Az angol történelem és
irodalom nyomában
Ismerik a bölcs mondást: „Amit hallok – azt
elfelejtem. Amit látok – arra emlékszem. Amit
megcsinálok – azt tudom.” Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium egy autóbusznyi diákja
és 5 tanára ennek szellemében kelt útra a tavaszi szünetben. Angliai tanulmányúton tökéletesítettük nyelvtudásunkat, és közben számos
kultúrtörténeti helyszínnel ismerkedtünk.
Volt részünk egy kis földrajzban: a csalagúton átkelve
megjegyeztük, hogy a francia
Calais-től az angol Folkestoneig nyúló építmény egyike a
modern világ hét csodájának.
Az 51,5 km hosszú vasúti alagút 1994-ben készült el a La
Manche csatorna alatt.
Gazdagodtunk némi irodalomtörténeti ismerettel: az
angol irodalom máig legolvasottabb középkori műve:
Geoﬀrey Chaucer Cantebury
meséi. Látva a helyi katedrálist, beismertük, nem csoda,
hogy sokáig a keresztény világ
egyik legfőbb zarándokhelye
volt.
Shakespeare
szülőháza
Stratfordban visszavezetett a
16. századba, amikor a költő és
drámaíró apja sikeres kereske-

dő és polgármester volt. Leróttuk kegyeletünket az „avoni
hattyú” sírjánál is a Szentháromság templomban. Láttuk
Londonban a Temze partján
az újra felépített – egykor tűzvész pusztította – fagerendás
Globe-ot, Shakespeare színházát. Bejárata fölött a felirat
ma is ugyanazt hirdeti, mint I.
Erzsébet korában: „Színház az
egész világ!”
A Madame Tussaud londoni panoptikumában kezet
fogtunk többek közt Charles
Dickens-szel és Oscar Wildedal is.
Tanultunk eg y csipetnyi
művészettörténetet:
Londonban jártunk a Big
Bennél, a Trafalgar téren, a
Buck hi nga m-pa lotá ná l, a
Westminsteri apátságnál.

A középkori Tower

A londoni parlament parkjában

A British Múzeumban páratlan ókori egyiptomi, görög
és római leletekkel ismerkedtünk. Brüsszelben láttuk A
pisilő kisﬁú szobrát, a Grand
place-t, ami Victor Hugo
szerint a világ legszebb főtere. A szebbnél szebb csipkés
homlokzatú épületeket az
UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Ellátogattunk a helyi Szent Mihály-katedrálisba, hogy megﬁgyeljük
a gótikus székesegyház stílusjegyeit.
És nem utolsósorban
sok-sok történelemben volt
részünk: Bebarangoltuk a
londoni Towert, amelyet annak idején kevesen hagytak
el élve, ráadásul az elítélteket
kivégzésük előtt kegyetlenül
megkínozták. Több szellem is
kísérti, a Sótorony környékén
állítólag gyakran látni VIII.
Henrik második feleségét,
Boleyn Annát, hóna alatt a fejével sétálgatni.
Oxford, a híres egyetemi
város, a legenda szerint azért
jött létre, mert a párizsi Sorbonne-ról kicsaptak néhány
diákot és tanárt, ők dacból
áthajóztak Angliába, s így alapították meg az ország legrégebbi egyetemét.
A Cantebury-i katedrális legdrámaibb eseménye
Thomas Becket érsek megygyilkolása volt. II. Henrik felbérelt négy angol nemest, akik
karddal oltották ki a békésen
imádkozó pap életét.

Peternai Zsuzsanna igazgatónő
Oscar Wilde társaságában
a panoptikumban

Élveztük a modern világ
vívmányainak előnyeit: madártávlatból gyönyörködtünk
az angliai fővárosban a 135 m
magas London Eye-ról. Építéséről megnéztünk egy 4 D-s
ﬁlmet is. A brüsszeli Atómium
az 1958-as világkiállításra készült, a tudományos előrelépést és az atomenergia békés
felhasználását szimbolizálja.
Ez a hatalmas, 9 gömbből álló
acélszerkezet a vas tércentrált
köbös kristályrácsát jeleníti
meg 160 milliárdszoros nagyításban. Minden gömbjében egy-egy kiállítás látható,
a rácsban mozgólépcsőkön és
gyorsliftekkel lehet közlekedni.
A tartalmas kirándulásról hazaérve már a következő
utazást tervezzük. Jövő tavaszszal az úticél Dél-Anglia lesz,
többek között Stonhenge, és a
hazafelé úton: Párizs.
Benkő Timea
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Mementó

ÖSSZ JÁTÉ K
A pozsonyi, bécsi és pesti események
egymásra hatása 1848 márciusában
Az 1847 novembere óta ülésező pozsonyi diétára a nevezetes 1848. év márciusának első napján olyan hírek érkeztek, amelyek roppant mód izgalomba
hozták a követeket. Az immár évtizedek óta legforróbb talajú európai fővárosban, Párizsban néhány nappal korábban győzött az újabb forradalom. A
„polgár királyt”, Lajos Fülöpöt lemondatták; vörös bársonytrónusát, miután
egy arrafelé kószáló magyar kalandor, Garay Antal még állítólag utolsóként
kipróbálta, hogy milyen is egy királyi székben ücsörögni, kivágták a Tuileriák
ablakán. Franciaországban kikiáltották a Második Köztársaságot.

A „két Lajos”, ahogy Széchenyi István maró gúnnyal
emlegette neves politikai ellenfeleit, Batthyányt és Kossuthot, azonnal megértette,
hogy elérkezett a cselekvés
ideje. Ki kell mozdítani a
kátyúból a meddő vitákba
és konspirációkba belefásult országgyűlés szekerét.
A liberális ellenzék vezérszónoka, Kossuth Lajos
1848. március 3-án az országgyűlés alsótáblájának
zsúfolásig megtelt üléstermében elmondta híres
felirati beszédét, melyben
részben nyíltan, részben
(taktikai megfontolásból)
burkoltan
indítványozta
Magyarországon a polgári
jogegyenlőség, a népképviselet, a közteherviselés és a
független nemzeti kormány
megteremtését, ugyanakkor alkotmányt követelt a
Habsburg Birodalom örökös tartományainak is. Az
alsótábla lelkesen megszavazta a felirati javaslatot.
A következő lépésben a
felsőtáblának kellett volna
állást foglalnia az ellenzéki
előterjesztésről, ám az ott
elnöklő István nádort Bécsbe rendelték, hogy ne tudja

összehívni a főrendek ülését. Több konzervatív arisztokrata is a császárvárosba
utazott. A felirati javaslatot
így – legalábbis egy időre
– elfektették.
A felirati beszéd szövege azonban nem maradt titokban. A pozsonyi
Pressburger Zeitung mellékletében, a Pannóniában
megjelent Kossuth beszédének német nyelvű fordítása,
amelyet Kászonyi Dániel révén hamarosan terjeszteni
kezdtek Bécsben. A bécsi
kormánykörökben csaknem
teljes egyetértés volt abban,
hogy a pozsonyi diétát fel
kell oszlatni, az ellenzéki követeket és főrendeket pedig
le kell tartóztatni. Ám Kossuth téziseinek elterjedése,
no meg persze „a nemzetközi helyzet fokozódása”
a császárvárosban olyan
hangulatot váltott ki, amely
ezen elképzelések megvalósítását lehetetlenné tette.
Március 13-án kitört a bécsi
forradalom. Az alsó-ausztriai tartománygyűlés, a
Landhaus előtt hatalmas tömeg gyülekezett, s e tömegnek egy bécsi orvostanhallgató Kossuth március 3-i

beszédét olvasta fel, mielőtt
a bécsi nép összecsapott
volna a karhatalommal. A
forradalom megbuktatta a
Habsburg Birodalom „arcát”, Metternich kancellárt,
V. Ferdinánd alkotmányt
ígért az örökös tartományoknak. A magyar főrendek sietve Pozsonyba mentek, ahol a bécsi forradalom
következményeitől megrettent felsőtábla március 14én igent mondott Kossuth
Lajos felirati javaslatára.
Az egyre inkább a magyarországi politikai élet
központjává váló Pesten
március 4-én a Teleki László vezette Ellenzéki Kör,
melynek tagjai között helyet foglalt a pesti radikálisok több személyisége is,
éppen ülésezett, amikor
Kossuth előző napi beszédének egyik példánya megérkezett. Az ülés azzal a
kiegészítéssel tette magáévá a javaslatot, hogy azt
a sajtószabadság említése
nélkül csonkának tartja.
Kossuth a radikális Irányi
Dánielen keresztül vette fel
a kapcsolatot a pestiekkel.
Kossuth és Irányi Pozsonyban egy petíciós akció el-

indításában egyezett meg,
melynek célja az lett volna, hogy az országgyűlést
gyorsabb munkára ösztökélje. Az akció gondolatát
az Ellenzéki Kör is támogatta, s a petíció szövegének megfogalmazásával Irinyi Józsefet, a Pesti Hírlap
munkatársát bízták meg,
aki március 11-ére elkészítette a híressé lett 12 pont
alapváltozatát. Petőfi pedig
megírta a „Nemzeti dal”-t.
A petíciós akció kezdetét
a március 19-én kezdődő
József-napi vásárra tűzték
ki. Ám a bécsi forradalom
új helyzetet teremtett. A
„szomszédban”
lezajlott
események hatására a Pilvax ifjúsága úgy döntött:
önállóan cselekszik. Március 15-én lejátszódtak azok
a közismert események,
amelyek során a „márciusi
ifjak” és a velük szövetségre lépett pesti tömegek vérontás nélkül szabaddá tették a sajtót, meghátrálásra
kényszerítették a hatalmat
képviselő
Helytartótanácsot, kiszabadították börtönéből a politikai okokból
fogva tartott Táncsics Mihályt.

Pedagógusfórum
Mialatt Petőfiék,
Vasváriék Pest és Buda
utcáit járták, a pozsonyi
országgyűlés küldöttsége
március 15-én délelőtt hajóra ült, hogy az egy nappal
korábban elfogadott, s még
az utolsó pillanatban is módosított felirati javaslatot
Bécsben szentesíttesse a
királlyal. Végül nehéz tárgyalások után a küldöttség
elérte fő célját. A király (a
magyarországi teljhatalmú
helyettesének
kinevezett
István nádor közbenjárására) beleegyezett gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki kinevezésébe. A sikerhez
jelentősen hozzájárult a
pesti forradalomnak a tárgyalások idején a császárvárosba megérkezett híre is. A
sikeres tárgyalások után a
birodalmi fővárosból haza
érkező „argonautákat” a
pozsonyi nép fáklyás felvonulással ünnepelte meg.
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A 12 pont

Ezek után az események
menetének irányítását egy
időre még Pozsony vette
át, ahol az országgyűlésen
március 18-a és április 11e között megszületett az a
31 törvényből álló csomag,
amely lerakta a polgári Magyarország alapjait.
Argonauták

Pelle István

Munkács utcáit róva…

Az elfogadott szlovákiai államnyelvtörvény ismeretében megnyugvással hagytuk el a munkácsi várat: ide még
nem fészkelte be magát a honi tájainkon burjánzó irredenta nacionalizmus, az erődítmény falain, terein, a
felmérhetetlen összeg ráfordításával renovált termeiben elhelyezett emléktáblák, szobrok, történelmi emlékhelyek két vagy – a kimondottan nemzeti múltunkat időző relikviák – csupán magyar nyelven szólítják meg
az odalátogatót… Csak egynyelvű, ruszin vagy ukrán felirattal nem találkoztunk.
Vajon csupán azért, mert a
vár idegenforgalmi látványosság,
s ha ezt a gesztust nem tennék
meg, akkor számos turistát veszítenének el, s ezáltal anyagiaktól
fosztanák meg magukat …?
Űzött a kíváncsiság: a hatalmasra duzzadt, közel 82 ezer
főt számláló városban, ahol ma
már a lakosságnak csupán kilenc
százaléka, hétezer-néhányszáz
személy vallja magát magyarnak
– ugyanilyen kétnyelvűséggel ta-

lálkozhat-e az ide látogató kárpát-medencei magyar?
Előrebocsátom: a várban tapasztaltakon túl, a város utcáit
róva, ugyanilyen kellemes meglepetésben volt részünk!
Munkács belvárosának kövezetét koptatva a városközpont
igen hangulatos sétálóutcájában
�gyelemfelkeltő, szinte tekintetet
vonzó a szláv nyelvterületeken
– az utóbbi időben – egyre gyarapodó Cirill és Metód szoborkom-

A sztálini terror munkácsi áldozatainak emléke
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pozíció… Ugyancsak a megújult
városközpont utcájában áll az a
telek is, ahol 1844. február 20-án
megszületett Munkácsy Mihály,
a magyar és az egyetemes realista
festészet egyik legnagyobb alakja.
Munkácsy – eredeti nevén Lieb
– az egykori sóházban született,
mivel a bajor származású apja a
városban működő sóvámház alkalmazottja volt. Már az édesapa,
Lieb Leó Mihály is előszeretettel
használta a Munkácsy nevet, amit
a �a, Mihály is követett. E néven
ismerte meg őt a világ.
Munkácsy ugyan csak a gyermekkorát töltötte a városban,
de évek múltán, híres festőként,
népes társasággal ellátogatott
szülővárosába, s a háromnapos
ünnepség keretében került sor
egy emléktábla leleplezésére szülőháza homlokzatán. Az emléktábla szövegét Szász Károly költő
foglalta verssorokba.
1941-ben a Munkácsy-szülőházat városrendezés miatt lebontották – emeletes épület került helyére. A város magyarsága
1992-ben az épület homlokzatán
egynyelvű magyar szöveget, a
megmentett eredeti emléktábla
szövegét helyezte el, hogy tudassa a sétálóutcán tébláboló idegennel, ki látta meg a napvilágot az
e telken álló egykori vámházban.
Az emléktábla szövege s a Szász
Károly-idézet, a főútról a házfalra
tekintve, ma is tökéletesen olvasható néhány méternyi magasságban.
A város központjában, a sétálóutca másik végén Munkácsy
Mihály mellszobra hívja fel a kíváncsiskodó idegen �gyelmét; a
festőművész születésének 150. évfordulóján, 1994-ben avatták fel.
Munkács városa – a turisztikailag vonzó váron s Munkácsy
Mihályra utaló emlékeken kívül
– számos más nevezetességgel is
rendelkezik. Ilyen többek között
a Rákóczy-ház, amelyet „Fejérház”-ként is emlegetnek. A főutca
vonalától kissé beljebb levő épület
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Munkácsy mellszobra

A Rákóczi-relief és -emléktábla a
Rákóczi-ház falán

Kétnyelvű szöveg az egyik
útkereszteződés háztömbjén

alapjait, amelyre még a XVII. században került sor, feltehetőleg I.
Rákóczy György „rakatta” le. S ez
épület falai között olyan előkelő
vendégek fordultak meg, mint II.
József, a „kalapos király”, Ferenc
József, az évtizedeken át uralkodó császár és király, valamint
Rudolf főherceg is… A diktatúra bukását követő években nem
csupán az egykori szöveget, de a
Rákóczi-reliefet is helyreállíttatta
Munkács maroknyi magyarsága.
A ház falán ma is látható s olvasható a „nagyságos fejedelem”
emléktáblájának szövege.

szeti Iskola fejti ki áldásos tevékenységét.
E „Rákóczi-ház”-ként, illetve
„Fejér-ház”-ként is emlegetett
épület kertjében tekinthető meg
a sztálini terror munkácsi áldozatainak emlékműve, amelynek
alkotója – akárcsak a vereckei
emlékmű vagy a munkácsi várban
látható Zrínyi Ilona és gyermek II.
Rákóczi Ferenc szoborkompozíció megteremtője – Matl Péter.
A szobrászművész alkotásának
felavatására 1991-ben került sor.
A szobrot a KMKSZ helyi szervezete állíttatta, rajta e szöveggel:
„Egy szempillantásig elhagytalak, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad.”

Napjainkban az épületben a
Munkácsy Mihály Képzőművé-

A következő márványtáblán
a sztálini terror Munkács városa
áldozatainak nevei olvashatóak –
149 név, mind a 149 magyar név!
Munkácsnak van Rákócziszobra is: a szobor a Nagyságos Fejedelem nevét viselő középiskola
udvarán található.
A város utcáit róva, az egyik
útkereszteződés lakótömbjén
kétnyelvű felirat ragadja meg a
�gyelmem:
„Zrínyi Ilona (1643-1703)
Munkács várának hős lelkű védője, az 1685-1688 években.”
A városban bóklászva, szembetűnik a Városháza szecessziós
stílusjegyeket magán viselő épülete, az új római katolikus templom, valamint a református hívek
temploma, amelynek építését
több mint kétszáz évvel ezelőtt,
1795-ben fejezték be, tornya pedig húsz évvel később lett kész.
Anonymus írja a Gesta
Hungarorumban: „…a hét fejedelmi személy, akit hétmagyarnak mondanak (…), rokonságukkal meg férfi- és nőcselédeikkel egyetemben az oroszok tanácsára és segítségével
útra keltek Pannónia földjére.
S így a Havas-erdőn áthaladva, a hungi részekre szálltak.
Midőn pedig oda megérkeztek, azt a helyet, amelyet először foglaltak el, Munkácsnak
nevezték el azért, mivel igen
nagy munkával, fáradsággal jutottak el arra a földre, amelyet
maguknak annyira áhítottak.
Ott aztán, hogy fáradalmaikat
kipihenjék, negyven napot töltöttek, és a földet kimondhatatlanul megkedvelték.”
Én magam is nagy fáradsággal
jutottam el arra a földre, amelyre
már évtizedek óta vásott a fogam,
s bár igaz, hogy nem negyven napot töltöttem el ott, mint egykor
őseim, de a földet s népét én is kimondhatatlanul megkedveltem.
Fotó és szöveg:
Pénzes István
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Közgyűlést, tiszti konferenciát és ünnepi emlékülést tartott a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) március 13-14-én Deákiban újjáalakulásának 20. évfordulóját ünnepelve. E jeles alkalomból gyűltek össze a szövetség
egykori és jelenlegi tisztségviselői, a cserkészcsapatok vezetői és a szövetség társszervezeteinek képviselői.
Volt miről emlékezni, hisz 20 év nem kis idő egy szervezet életében. Jó volt hallani a nagy lelkesedésről és tettvágyról, melynek köszönhetően újra indulhatott a háború
előtt már működő magyar cserkészet. A Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség 1990. március 11-én tartotta alakuló
ülését magyarországi és nyugati magyar cserkészközösségek segítségével. Az elmúlt két évtized cserkészélményekben gazdag időszak volt, sok fiatal tett cserkészfogadalmat
és több ezer országos és helyi cserkészprogram valósult
meg.
Szombaton délelőtt az
SZMCS megtartotta a XVI.
Szövetségi
Közgyűlést,
amelyen a tisztségviselők
és a cserkészcsapatok képviselői pontosították a szervezet alapszabályának pár
pontját, elfogadták a múlt
évre vonatkozó beszámolókat és az ez évi programtervezetet.
A délután folyamán előadást hallhattunk „Új kommunikációs formák és közegek” címmel, majd megismerkedhettünk a „72 óra
kompromisszumok nélkül”
elnevezésű
programmal.
Lehetőség nyílt megosztani egymással a csapatok,
őrsök erősségeit, új ötleteket meríteni. Ezt követően
megkezdődött a 2010-es
szövetségi nagytábor előkészítése is.
Az este folyamán megjelentek az SZMCS újraindításának fontos alakjai, vezetői, a vezetőképzés fontos
személyiségei, akik visszaemlékező beszélgetés során
felidézték a múltat.
Va s á r na p a z ü n n e p i

emlékülés szentmisével és
istentisztelettel kezdődött,
majd Török András, a Szöve t s é g i C s e r ké s z t a ná c s
elnöke emlékfát ültetett a
templomkertben. Az ünnepség a kultúrházban folytatódott, ahol Csémi Szilárd, az
SZMCS ügyvezető elnöke
mondott ünnepi köszöntőt.
Ezután a Magyarországról
és Erdélyből érkező cserkészküldöttség tagjai köszöntötték a Szövetséget.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségét Pék
László elnök úr képviselte.
A megemlékezés végén
a cserkészcsapatok jubileumi emléktárgyakat kaptak.
A kultúrműsor első részében a deáki cserkészcsapat
tagjai Petőfi Sándor életét
elevenítették fel versein keresztül. Majd felléptek az
országos népdaléneklő és
színjátszó verseny győztesei, akik tehetségükről és
kreativitásukról tettek tanúbizonyságot.
A programokban gazdag
hétvégén jó volt találkozni
cserkésztestvéreinkkel, le-
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Cserkészünnep
Deákiban

Csémi Szilárd, az SZMCS ügyvezető elnöke emléklapokat nyújt át
a cserkészcsapatok vezetőinek.

Az elmúlt két évtizedben sok ﬁatal tett cserkészfogadalmat

hetőség nyílott megosztani egymással örömeinket,
bánatunkat. Hiszen a vezetőknek is szükségük van
a feltöltődésre, ötletcserére, a felmerülő problémák
megbeszélésére. A cserkészvezetők közül többen
pedagógusként dolgoznak.
A cserkészetben, akárcsak
az iskolában meg kell felelni
a kor kihívásainak, érdekes
programokat szervezni, játékos formában közvetíteni
a kicsiknek az elsajátítandó anyagot, együtt felfedezni a természet csodáit,
rávilágítani a valódi emberi

értékekre. Nem egyszerű
feladat megfelelni a kihívásnak, de akarattal és lelkesedéssel sok minden elérhető.
És a jutalom? A közös programok, táborok, tábortüzek, versenyek, jelenetek,
táncházak, közös élmények
és a gyermeki szemekben
tükröződő öröm.
Reméljük, hogy mindig
lesznek lelkes vezetők és
cserkészek, s a Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség
még sok szép évfordulót
megünnepelhet.
Gál Angelika, pedagógus,
a marcelházi cscs.parancsnoka
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Széchenyi István-emlékdíj 2010

Rangos kitüntetésben részesültünk
Az Erdélyi Református Egyházkerület, Lámfalussy Sándor, a Magyar Hagyományőrző és Katonaszövetség, az
MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézete,
a Professzorok Batthyány Köre és a Rákóczi Szövetség
társaságában 2010-ben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége is elnyerte a Széchenyi István – emlékdíjat, amelyet 2010. március 3-án a Magyar Tudományos
Akadémia Tudósklubjában Gubcsi Lajos, a Magyar Művészetért Alapítvány elnöke nyújtott át a díjazottaknak.
A Széchenyi díjat évente azok érdemlik ki, „akik eszméikkel, tetteikkel szeretett nemzetüket szolgálják” – áll a díj
statútumában.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének méltatása a Széchenyi-emlékdíj
átadásakor:
Az alapítók két évtized óta
konok hittel őrzik az örökséget, folyamatosan tervezték és szervezték
a felvidéki magyar közösség nevelési és oktatási intézményeinek a
jövőjét. A csehszlovákiai „bársonyos forradalmat” követően néha
nyugodtabb politikai légkörben,
máskor ellenséges közegben kellett
a felvidéki magyar közösségnek,
köztük a pedagógustársadalomnak
tenni a dolgát. Az alternatív oktatási koncepció elutasításától a kétnyelvű bizonyítványok kiadásáért
folytatott harcokon át vezet az út,
rajta a harc a történelmi és a földrajzi magyar megnevezésekért,
a tiltakozások az iskolai nyelvhasználati korlátozások ellen, a
diákok szlovák nyelvismeretének
elmarasztalása miatt, mely talán
egyszer a hatalom belátásából adódóan kedvezőbb irányba fordul.
Mindeközben a Pedagógusszövetség civil szerveződésként kivette
részét a szlovákiai közoktatási
rendszer átalakításából. Kezdeményezte a törvényi változások
megszületését, az oktatásügyi hatáskörök átruházását az államról
az önkormányzatokra, a normatív támogatás létrejöttét. A magyarországi egyetemek szlovákiai
kihelyezett részlegei létrehozásának kezdeményezésével segítette
a Selye János Egyetem megszületését.
Létrehozta a Pázmány Péter
Alapítványt és a Comenius Pedagógiai Intézetet, az intézményvezetők és az óvodapedagógusok

országos társulásait. A Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége igyekszik betölteni azt az űrt,
mely a kisebbségi szakmai háttérintézmény-rendszer hiányából
adódik Szlovákiában. A szövetség
szakmai építkezését mutatják a
szlovákiai magyar pedagógusok
rozsnyói országos találkozója, a
nyári egyetemek, a pedagógustovábbképzések, a kiadványok, a
beiratkozási, a tehetséggondozó,
a szórvány és egyéb programok,
a magyar diákok számára szervezett anyanyelvi tanulmányi
versenyek és táborok. Az országos
tanévnyitók évről évre megerősítést adnak abban, hogy a felvidéki
magyar közösség számára nem
közömbös anyanyelvi iskoláinak
sorsa. A szövetség továbbra sem
feledkezhet meg a hagyományos
értékekről, a nemzeti kulturális
sajátosságok továbbéltetéséről, a
tisztességes emberi magatartás kialakításáról.
A Pedagógusszövetség igyekszik a felvidéki magyar iskolákban
olyan szellemiséget kialakítani,
mely segíti az iskolák diákjait a
bennük rejlő értékek kibontakozásában, egyaránt éreztetve velük a gyökér megtartó erejét és a
szárnyalás szabadságát, hogy az
alma materek a kisebbségi közösségek otthonai és a tudás bástyái
legyenek.
A díjat Pék László, a szövetség elnöke vette át.

Pék László az SZMPSZ nevében Gubcsi Lajostól
és Náray-Szabó Gábortól veszi át a Széchenyi-emlékdíjat.

Gubcsi Lajos: Az utolsó pillanat *
Széchenyi emlékére

A legnagyobb magyar megbolydult elmével bolyong.
A hon sorsát tisztábban csak az Isten, vagy ő se látta
„ - A forradalom, mert lámpavasra akasztott, bolond
Vérpadig verte a nemzetet az akasztott véres árnya!”
Őrültek közé zárva Döblingben, bénultan a szégyenpadon
A sárba taposott nemzet sorsán bomolva baljós végzetig.
A sötétből ő hozta Kikelet-világosra az országát egykoron
Míg ő zárkába szökött, vérzápor zúdult, meg sem állt Aradig
Sorsa a nemzet sorsa. Él, hal is, ha kell. Alku csak a halálban.
„ - Az alkotás szelleme hatalmasb, mint bármely dicsekvő szív
Sugarat rajzolj az égre, szivárványt, de riadj a lesújtó villámban
Sors, hogy’ szeghettem esküm’, ha a harc a királyom ellen hív?
Téboly, hol az ősök kardja s a hűségeskü egymás ellenére ront
Hazám fölé Glóriát kértem: vér nem ömölhet testvértől testvérből
Dolgos szorgalom, hű hit holtig, az ész diadala, és szeresd a hont!
De csavard ki a fegyvert Uram, ha szeretsz, a halált osztók kezéből
Széchenyi vagyok, labanc is, de kuruc, rebellis és a király híve
Lerogyva hazám tetemén, jajgatást hallok s rémült kiáltásokat
Ketrecben magam is - egykoron a nemzet újért kiáltó Főnix-lelke Riadtan látom a haladás halálát, Uram, a rám mért csapásodat
Megbolydult ország, háborgó szív, kettétört hit: ez magyar népem?
Élni vagy meghalni? - élni koncokért, s halni holtsápadt jövőért?
Hazám, hazám, te mindenem… a Kárpátok között egy hideg
verem
Hazám, annyit sem értesz meg belőlem, amihez most e fegyver
ért…”
Remegő kezében a gyilok, ravaszán rajtra kész az ördög keze
– Élni kiért lenne érdemes, gróf úr?! – az Ön eszméje halott!
Fejében golyóval a földre hull bátor reformok magyar istene
Idegenben, hol honáért született, halottkém néz le rá ugyanott
*Elhangzott a Széchenyi István-emlékdíj átadó ünnepségén
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Tehetségnapi program mûvészetekkel
„ha a milliók között csak egy is akad, akinek jelent valamit,
akkor van értelme a múzeumnak“
(renoir)

Dunaszerdahelyen a Kodály Zoltán Alapiskolában
több éve kiemelten foglalkoznak a tehetséges diákokkal.
A művészeti-, sport- és zenetagozatos osztályokban évek
óta emelt óraszámban folyik
a tanítás. A diákok a hazai,
országos és nemzetközi szintű
versenyeken évről évre kitűnő
eredményeket érnek el.
Az iskolában tehetségazonosítással, tehetséggondozással és tehetség-tanácsadással
is foglalkoznak. Az intézmény
alsó tagozatán jelenleg három
képzőművészeti tagozatos osztálya van, ahol emelt óraszámban oktatják a rajzot.
Az iskola a képzőművészeti
nevelésben szerzett eddigi eredmények alapján az SZMPSZ, a
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége és a Magyar
Génius Iroda ajánlásával 2008tól – a járásban egyedüli alapiskolaként – regisztrált Tehetségpontként működik. Jelenleg
folyik a Tehetségpont regionális szintű akkreditációja
A Tehetségpontok programjai közé tartozna a tehetségnapok, amikor az arra
érdemes tanulók egész nap
a választott témakörrel foglalkoznak. Ilyen tehetségnap
volt a dunaszerdahelyi Kodály
Zoltán Alapiskolában január
28-án, amikor azok a tehetséges diákok, akik a tavalyi tanévben a legsikeresebbek voltak
a képzőművészeti, helytörténeti és művészettörténeti versenyeken, múzeumlátogatáson
vehettek részt Budapesten.
A tárlatlátogatásokon, természetesen, feladatokat is kaptak
tanulóink.
A jelentkezőket
gazdag
program várta. Délelőtt 10 órakor került sor az első és egyben

A kupolateremhez vezető díszlépcső-csarnok Steindl Imre
egyik legragyogóbb építőművészi alkotása. Ezen keresztül
folytattuk tovább utunkat. A
kupolateremben megcsodáltuk
a magyar koronázási jelvényeket, és szerencsénk volt a koronaőrökhöz is. Mindannyiunkat
lenyűgözött a Steindl mester
által tervezett neogótikus épület, amely mindmáig Budapest
egyik legnagyobb büszkesége.
Csoportkép a Szépművészeti Múzeum előtt

a leginkább várt kiállításra,
amelynek a budapesti VAM
Design Center adott otthont.
A Tutanhamon kincse című
kiállításon megelevenedett
mindaz, amit eddig csak elbeszélésből ismertünk. Az egyes
tárgyakat abban a formában
láthattuk meg, ahogy Howard
Carter rájuk talált. Mindanynyian egyetértettünk abban,
mekkora szerencse, hogy az
említett régész megszállottan
hitt abban, hogy egyszer megtalálja Tutanhamon sírját, és
annak ellenére nem tágított ettől, hogy neves tudósok is kétségbe vonták a sír létezését. A
rendelkezésünkre álló mintegy
két órában szájtátva néztük végig a kb. 2500 négyzetméteren,
arany, alabástrom és ébenfa
tárgyakban bővelkedő kiállítást. Mindenhez megfelelően
tömör, szakszerű magyarázat
párosult Tutanhamonról és
kora történelméről, egy elektronikus sztereo tárlatvezető segítségével. A kiállítás izgalmas
és szórakoztató, ugyanakkor
tudományos és színvonalas is
volt. A diákok feladatul kapták,
hogy a nekik leginkább tetsző
formákat, mintákat, képeket
felvázolják egy rajzlapra, ezek-

ből a vázlatrajzokból a képzőművészeti órákon egy szép
kiállítás anyagát fogják majd
elkészíteni.
A Király utcából a következő állomásunk a Parlament
volt. Sietnünk kellett, hiszen itt
mindössze 5 perc késés engedélyezett, különben lemaradtunk
volna a csodálatosnak ígérkező
látogatásról. A XII. kapun keresztül érkeztünk parlamenti
sétánk kezdetéhez, a díszlépcsőhöz. A gyufából készített
makett előtt vezetőnk elárulta,
hogy a Parlamentnek 27 kapuja, 29 lépcsőháza és 13 liftje
van, díszítéséhez 90 külső és
152 belső szobrot alkottak, és
felhasználtak 40 kiló aranyat.

A Parlament megtekintése
után elérkeztünk utunk utolsó
állomásához, a Szépművészeti
Múzeumba. Itt a Botticellitől
Tizianóig című nagyszabású kiállítást tekintettük meg. A több
mint 130 festményt felvonultató tárlaton a címben kiemelt alkotók mellett több mint nyolcvan festő, köztük Leonardo,
Giorgione, Raﬀaello, Veronese
és Tintoretto ismertebb alkotásaival találkozhattunk.
Este mindannyian megállapítottuk, hogy lenyűgöztek
bennünket a látottak, néhányan már jelezték, hogy sikerült meggyőzniük a szüleiket
és barátaikat is, hogy a tavaszi
szünetben, illetve hétvégén
együtt ismét ellátogassanak az
említett kiállításokra.
Fodor Mária

A Tutanhamon kincse című kiállítás mindenkit lenyűgözött
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Jó iskolák kellenek, jó tanárokkal!
Az egyes országok lakosainak képessége és helytállása a
globális tudásgazdaságban egyre inkább attól függ, hogy meg
tudnak-e felelni a magas szintű képzettség iránt mutatkozó,
egyre növekvő igényeknek? Ez pedig attól függ, hogy sikerüle jelentős javulást elérni az iskolarendszer eredményeinek
minőségében. Iskolarendszerünk súlyos gondjaira, bajaira
nem igazán látom, hogy a szakemberek keresnék a megoldási
lehetőségeket. A rendszerváltás óta eltelt 20 év nem hozott
lényegi változásokat. A 90-es években főleg Magyarországról
“importálunk” némi tudást. Az utóbbi években viszont már
ez is elapadt. Pedig a 2007-ben elkészült McKinsey jelentés
egyértelműen és világosan megmutatja, mi a jó irány. Nem kell
már kitalálni azt, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Immár
3 éve ismertek a kutatási eredmények, de még nálunk nem
találtak visszhangra. Mi volt a vizsgálat célja ? A cél az volt,
hogy rávilágítsanak, miért teljesítenek egyes iskolarendszerek
sokkal jobban, mint mások, és minek köszönhető bizonyos
oktatási reformok látványos sikere.

A tanulók szívesen működnek együtt a pedagógusokkal
A felmért iskolarendszerek
első csoportját a PISA vizsgálatban legjobban teljesítő tíz
ország alkotja: Szingapúr, DélKorea, Finnország, Belgium,
Új-Zéland, Kanada, Hollandia,
Japán, Ausztrália, Hongkong.
A második csoportba azok
az országok, illetve térségek
tartoznak, ahol nagyon gyors
ütemű a fejlődés, mert a közelmúltban bevezetett reformok
máris jelentős hatással vannak
a tanulási eredményekre: Anglia, Jordánia, New York, Atlanta,
Boston, Ohio. Kisebb mértékben egy harmadik csoportot is
vizsgáltak: a fejlődő világot, így
a Közel-Kelet és Latin-Amerika
országait: Bahrein, Brazília, Katar, Szaúd-Arábia és az Egyesült
Arab Emirátusok. Ebben a csoportban jelenleg nagyszabású
fejlesztési programok zajlanak
az oktatásban is.
A közoktatás javítása a világ
sok országában kiemelt fontosságú feladat. Viszont annak
ellenére, hogy néhány országban egyre többet költöttek az
oktatásra, az iskolarendszer teljesítménye alig javult az elmúlt
évtizedek során. Nálunk nem
költöttek rá sokat, és így sem
javult a helyzet.
Annak kiderítésére, hogy
miért járnak egyes rendszerek
sikerrel ott, ahol mások nem, a
McKinsey jelentés készítői megvizsgálták, mi a közös a jól teljesítő iskolarendszerekben, és
milyen eszközöket használnak a

diákok teljesítményének fejlesztése érdekében. Azt találták,
hogy azok az iskolarendszerek,
amelyek ma a világ élmezőnyét
alkotják, ezt elsősorban három
feltételt teljesülésének köszönhetik:
1. több tehetséges embert
vonzanak a tanári pályára,
2. jobb
őket,

oktatóvá

képezik

3. biztosítják, hogy a rendszer
minden gyerek számára a
lehető legjobb színvonalú
oktatást nyújtsa.
A fenti három feltétel teljesítéséhez gyakran az egész iskolarendszer átalakítására van szükség. Az ilyen reformok azonban
csak akkor járnak sikerrel, ha
megteremtik a közoktatás egészének, valamint minden egyes
iskolának a hatékony irányítását.
A tananyag is fontos, de hatékonyan működő oktatási rendszer
nélkül a tanterv megváltoztatása hatástalan marad. Bár az
egyes országok közoktatása a
múltban és a jövőben nagyon
eltérő utakat járhat be, e három
területen mindenütt áttörést kell
elérni ahhoz, hogy minden diák
megfelelő tudással felvértezve
hagyja el az iskolát.
A végeredmény szempontjából semminek sincs akkora
jelentősége, mint a három alapelvnek:
1. Az oktatási rendszer csak
annyira lehet jó, amennyire

jók a tanárok, akik alkotják.

szer csak annyira jó, amennyire
a tanárok, akik alkotják”.

2. Az eredményes tanulás elképzelhetetlen színvonalas
tanítás nélkül.

A legsikeresebb közoktatással rendelkező országokban
a tanárok az egyetemet végzettek felső harmadából kerülnek
ki: Dél-Koreában a legjobb 5,
Finnországban a legjobb 10,
Szingapúrban és Hongkongban
a legjobb 30 százalékból. Ezzel
szemben a rosszul teljesítő iskolarendszerek jellemzően nem a
megfelelő embereket vonzzák.
Az amerikai munkaerő-képességet vizsgáló bizottság megállapítása szerint: „Tanáraink az
egyetemre felvett gimnazisták
alsó harmadából kerülnek ki. Ez
ismerős tény a mi országunkban
is. Persze tisztelet a kivételnek,
de hangsúlyozom: ezek kivételek.” Egy közel-keleti döntéshozó (ebben a térségben a tanárok
hagyományosan a diplomások
legalsó harmadából kerülnek
ki) így foglalta össze a helyzetet:
„Miből adna az, akinek nincs?”.

3. Egy ország közoktatása
csak akkor lehet sikeres,
ha minden egyes gyermek
sikert ér el a rendszerben.
Az iskolarendszer minősége
elsősorban a tanárok teljesítményétől függ!
Az osztálylétszám nagysága,
és az oktatásra fordított összegek, vagy a tananyag összetétele ehhez képest másodlagos.
Érdekes, hogy gyakorlatilag az
összes iskolarendszer megpróbálkozott az osztálylétszámok
csökkentésével. Az osztálylétszám csökkentése jelentős
következményekkel járt a költségvetésre: a több osztály miatt
több tanárra volt szükség, vagyis
változatlan összeget kellett több
felé elosztani. Ráadásul, mivel a
kisebb osztályok fenntartásához több tanárra volt szükség,
a rendszer kevésbé lehetett válogatós az erre a pályára jelentkezőkkel szemben. És megint
oda jutottunk, hogy az oktatási
rendszert csak jó tanárokkal
lehet elképzelni. Számtalan beszámoló és statisztikai adat bizonyítja, hogy kiváló teljesítmény
csak akkor érhető el, ha rátermett emberek állnak a katedrán.
Egy dél-koreai döntéshozó így
fogalmazott: „Az oktatási rend-

A legjobb oktatási rendszerek hatékonyabb módon
választják ki a tanárképzésre a
megfelelő személyeket. E mechanizmusok kialakítói felismerték, hogy eredményes tanárrá
csak az válhat, aki bizonyos
képességekkel már a képzés
megkezdése előtt rendelkezik:
fejlett írás-olvasási és számolási készség, jó kapcsolatépítő és
kommunikációs képességek,
készség az állandó tanulásra és
a tanítás vágya. Az utolsó megállapítás is egy érdekes tény. Már
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több mint 20 éve vagyok a tanári
pályán. Ez alatt az idő alatt több
5. évfolyamos leendő tanárjelölt
kötelező gyakorlati oktatásánál
segédkeztem. Talán nem is volt
olyan diák, aki ne azzal kezdte
volna a gyakorlatát, hogy vagy
nem akarja letanítani a kötelező óraszámot, vagy nehéz
órákat nem akar tanítani, vagy
inkább csak hallgatná az órákat
és inkább nem is akar tanítani.
Már a kötelező gyakorlati órák
megtartása nehezükre esik! Én
emlékszem, hogy a főiskola 5.
évfolyamában már alig vártuk
(többedmagammal), hogy a
volt gimnáziumomba gyakorló
pedagógusként visszatérjek. A
kötelező órákon kívül még helyettesítéseket is vállaltunk, gyűléseken vettünk részt.
Szingapúrban egységes, országos hatókörű felvételi eljárást
dolgoztak ki, melyet az oktatási
minisztérium és az Országos
Oktatási Intézet közösen irányít.
Finnországban a felvételi első
köre országosan zajlik, mely
2007-től a számolási készséget, írás-olvasási és probléma
megoldási képességet felmérő
feleletválasztós vizsgán alapul.
A legjobb pontszámokat elérő
jelentkezők bekerülnek a második körbe, melyet maguk az
egyetemek felügyelnek. Ekkor
kommunikációs képességeiket,

tanulási készségüket és képességüket, valamint a tanári pálya
iránti elkötelezettségüket mérik.
A képzés befejezését követen
a leendő ﬁnn tanároknak még
egy vizsgán is meg kell felelniük, amit a majdani munkahelyükül szolgáló iskola bonyolít le.
Finnországban, Hollandiában,
Új-Zélandon, Ausztráliában és
Angliában a kezdő bér viszonylag magas, de az OECD más
országaihoz képest a későbbi
emelések alacsonyak. Finnországban az átlagos kezdő ﬁzetés
és a legmagasabb tanári ﬁzetés
közötti különbség mindössze
18% . A magas kezdő ﬁzetésekkel Finnországban a legjobbakat
vonzzák a tanári pályára. A tanítás mellett már elkötelezettek,
ahogy bérezésük a többi szakmával összehasonlítva csökken,
általában a pályán maradnak, és
csak a kevésbé elszántak hagyják ott a tanári hivatást.
Ez a rendszer két tényezőnek köszönheti sikerét: a jó kezdő ﬁzetés megfelelő vonzerő a
tehetséges ﬁatalok számára, a
később relatív lemaradás miatt
pedig már csak kevesen hagyják el a pályát. Hollandiában,
amelyik a legsikeresebbek közé
tartozik, 1990 és 1997 között a
kezdő tanárok havi ﬁzetése havi 1.470 euróról 2.006 euróra
emelkedett, gyakorlatilag elérve
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a magánszektor kezdő béreit.
Ezen felül a legmagasabb bérek
eléréséhez szükséges időtartamot is lecsökkentették 26 évről
18 évre, és azt tervezik, hogy
további 3 évvel megrövidítik a
jövőben.

eredményt, hogy jelentősen
megszigorították a tanárképzési programot, és minden pedagógusnak évente 100 órás, az
állam által ﬁnanszírozott szakmai továbbképzésen kell részt
venni.

Valamennyi vizsgált rendszerre igaz, hogy a megfelelő
emberek vonzása szorosan
összefügg a pedagógusi hivatás megítélésével. A Szingapúrban és Dél-Koreában végzett
felmérések tanúsága alapján a
közvélemény szerint a tanárok
nagyobb mértékben járulnak
hozzá a társadalom fejlődéséhez, mint bármely más szakma
képviselői. A megkérdezett új
tanárok rendszertől függetlenül
úgy nyilatkoztak, hogy a tanítás
tekintélye az egyik legfontosabb
szempont annak eldöntésében,
hogy ezt a pályát akarják-e folytatni.

Minden ﬁnn iskolában dolgoznak speciális pedagógiában
jártas tanárok, akik egy évvel
tovább járnak egyetemre, hogy
mindezeket a készségeket is
megszerezzék. Az átlagos ﬁnn
iskolában hét óraadó tanárra
jut egy speciális tanár, akit védőnőből, szociális munkásból,
pszichológusból álló szakértői
csoport segít, ha a gyerek életében nem tanulási jellegű problémák is vannak.

Valamennyi iskolarendszerben jelen vannak az önerősítő
visszacsatolások. Ha a tanítás
magas státusát sikerül megalapozni, a tehetségesebb emberekből lesznek tanárok, ezáltal a
szakma becsülete még tovább
nő. Finnországban azzal is növelték a tanítás tekintélyét, hogy
a tanári állásokat csak magiszteri (master) fokozatú egyetemi
diplomával lehet betölteni. Szingapúrban úgy értek el hasonló

Mitől függ akkor, hogy sikeresek legyünk? Nem mástól,
mint néhány egyszerű, de alapvető fontosságú oktatáspolitikai
döntéstől: megbízható mechanizmusokat kell kidolgozni a
tanárok kiválasztására és képzésére, a megfelelő kezdő ﬁzetésekre és a tanári szakma tekintélyére. A sikeres közoktatási
rendszerek azt igazolják, hogy
az oktatás színvonala és a tanárok rátermettsége egymástól
elválaszthatatlan.
(Mi áll a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének
hátterében? c. tanulmány alapján.)

Tomolya Róbert

Gondolkodó iskola
A pedagógus szabadidejét
feláldozva a gyermekért tevékenykedik. Minél több információra van
szüksége ahhoz, hogy elsajátítsa
azokat a módszereket, amelyek ahhoz vezetnek, hogy a tanulóknak
érdekesen adja át a tudást.
A tanulás öröm is lehet és
örömtelivé tehető. Ezzel a gondolattal fogott bele iskolánk, a Pelsőci
Magyar Tannyelvű Alapiskola tantestülete a „Gondolkodó iskola”
(Škola, ktorej to myslí) projektbe. A
projektet a Közép-európai Alapítvány állja a Slovnaft és az Orava – a
demokráciáért az oktatásban Társulás együttműködésével. Rögtön
a jelentkezésnél sikeresek voltunk,
mivel tantestületünk minden tagja
belekapcsolódott a programba.
A projekt lényege, hogy olyan
tanítási módszereket sajátítsunk el
mi, pedagógusok, ahol a tanulók
kreatív gondolkodását fejleszt-

hetjük, ahol megtaníthatjuk őket
az információk analizálására, saját
véleményük kifejtésére. A projekt
a kritikai gondolkodást helyezi előtérbe.
Új, innovatív módszerek alkalmazását tanultuk meg, ahol nem
a tartalom, hanem a módszer változik. Az elméleti órákon elsajátítottakat mindenki a gyakorlatban
is kipróbálhatta a saját tanítási óráin. Szinte észrevétlenül próbáljuk
vezetni a tanulókat a lényeghez
játékos formával. A tanulók saját
ismereteikre építenek, értelmezik
és elemzik a hallottakat, utánanéznek a tudnivalóknak. Aktívan belekapcsolódnak az óra folyamatába,
megtanulják értékelni az információkat. Azt tapasztaltuk , hogy a tanulók nyitottak az új módszerekre,
szívesen együttműködnek ezeken
az órákon társaikkal és a pedagógusokkal.

A pelsőci iskola pedagógusai csoportmunka közben.
Balról: Kovács Éva, Máté Eleonóra, Fodor Sylvia
Mit adott a tantestületnek ez a
tanfolyam?






A pedagógusok közötti kapcsolatok még szorosabbak lettek.
Kellemes időtöltést jelentett
a 60 óra mindenki számára.
Más szemmel nézünk a tanulóra a tanítási órákon, partnerként próbáljuk őket kezelni.

A kompetencia alapú oktatás
sikerességének alapvető feltétele

a pedagógusok módszertani kultúrájának a fejlesztése, ugyanakkor
a tanulók egyéni fejlesztését lehetővé tevő módszerek elsajátítása és
gyakorlati alkalmazása. A projektet
pontokba szedve így jellemezhetnénk: innovatív, játékos, tanít,
szórakoztat, alakít, a tanítási órákon alkalmazható és a kreativitást
fejleszti.
Kulik Szilvia
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A pedagógusoknak joguk van a tanítás
nyelvével megegyező nyelvű továbbképzésekre
2009. november 1-jét akár mérföldkőnek is tekinthetjük a pedagógusok továbbképzésének szlovákiai rendszerében: a pedagógiai alkalmazottakról és az egyéb szakszolgálatokat ellátó alkalmazottakról
szóló, 317/2009 Tt. sz. törvény életbe lépésével a közoktatásban dolgozó pedagógusok szakmai fejlődésének, életpályájuk alakításának fontos állomásaivá válnak az akkreditált pedagógus-továbbképzéseken
való részvételek. A sikeresen befejezett és kreditpontokkal „jutalmazott“ tanfolyamok teszik lehetővé
a karrierlépcsőn való feljebblépést, meghatározott tisztségek és szakterületek ellátását, attesztációs s
vizsgák letételét. Az ún. „karriermodellben“ való haladás fizetésemeléssel (magasabb fizetési osztályba
sorolás, pótlékok, stb.) jár; bízzunk abban, hogy nem ez lesz a képzéseken való részvétel egyetlen motiváló tényezője, hanem sokakat a szakmai fejlődés természetes igénye (is) ösztönöz...

Az új törvény pozitív
eleme, hogy megnyitja a kapukat a továbbképzési programok szolgáltatói előtt: az
állami módszertani-pedagógiai központok (MPC) és
egyéb központi háttérintézmények (ŠPÚ, ŠIOV, ÚIPŠ)
mellett a közoktatási és felsőoktatási intézmények, az
egyházak, a nonprofit szervezetek és a vállalkozások
is beléphetnek a továbbképzés rendszerébe. A piaci
elven szerveződő, a képzési
programok mennyiségével
és minőségével kapcsolatos
elvárásokat a szolgáltatók
közti verseny célpontjává
tévő rendszer „szépséghibája“, hogy míg az állami
szolgáltatók programjaikat
– a központi költségvetésből (adóinkból!) és az
Európai Uniós (zárt, célirányos) pályázatókból kapott
forrásoknak köszönhetően
– ingyenesen kínál(hat)ják,
addig a többi szereplőnek,
szolgáltatónak (minimálisan)
a képzés költségeit fedező
részvételi díjat kell meghatároznia. (Képletesen azt
is mondhatnánk, olyan ez,
mintha a 100 m futóverse-

nyen az egyik versenyző
30-40 méterrel a többiek
elől indulna...).
Számunkra, szlovákiai
magyar pedagógusok számára kiemelten fontos a
törvény 5. paragrafusának
1. bekezdése is, amely a pedagógusok és egyéb szakdolgozók jogait tárgyalja;
ennek f) pontja kimondja,
hogy „... a pedagógusnak és
egyéb szakdolgozónak joga
van az e törvénybe foglalt
keretek közti továbbképzésre és szakmai fejlődésre,
mégpedig azon a nyelven,
amelyen a pedagógiai, ill.
szakszolgálati tevékenységét
végzi...“
A fentiekben jelzett jogunk (a magyar nyelven
való
továbbképzésekhez)
összekapcsolása az ingyenes (adóinkból és az EU-s
támogatásokból finanszírozott) képzési lehetőségekkel
problémákkal jár. Az állami módszertani-pedagógiai
központokban (amelyek a 8
kerületi / megyei székhelyen
épültek ki) a nemzetiségi
(ezen belül a magyar) iskolákkal foglalkozó szakembe-

rek száma nagyon alacsony.
A szervezeti struktúrában
nem is a nemzetiségi iskolák felelőseként, hanem „a
régió sajátosságait“ reprezentáló munkatársként jelenik meg 1 főállású alkalmazott Nyitrán (Hajtman Béla),
1 részállású alkalmazott pedig Kassán (Fecsó Szilárd).
Magyar nemzetiségű még
a nagyszombati központ
igazgatója is (Pereszlényi
Mária), ez azonban nem
jelent automatikus feladatköri összefüggést a nemzetiségi iskolákkal. Az alacsony munkatársi létszámból következik, hogy az
MPC-kben készülő képzési
programokban
(amelyek
száma immár meghaladja a
százat, igaz, ezeknek még
csak egy kisebb része jutott túl az akkreditáción), az
azokat kifejlesztő szakmai
műhelyekben csak elvétve
akad magyar/nemzetiségi
pedagógus. Emiatt, egyrészt
a magyar iskolák sajátos
problémái és kérdéskörei
nem kerülnek be ezekbe
a programokba, másrészt
a programot magyar nyelven lefolytatni képes elő-

adók sincsenek az előadói
teamokban. Kivételt azok a
programok képeznek, amelyeket az említett kollégák,
munkatársak célirányosan
a magyar iskolák – pedagógusok számára dolgoznak ki
(elsősorban a magyar nyelvre és irodalomra, a szlovák
nyelvre és irodalomra, valamint néhány további „sajátos“ területre fókuszálva).
„Helyzetünket“ tovább nehezíti, hogy a magyar pedagógusok a legtöbb tantárgyi
területen (főleg az alacsony
óraszámú tantárgyakban)
az MPC-s struktúrához igazodó megyei bontásban viszonylag alacsony létszámú
„célcsoportot“ képviselnek;
kérdés, hogy amennyiben
a módszertani központok programjaikat magyar
nyelven is elkészítenék (ehhez tartalmi adaptálás és
személyi-lektori biztosítás
szükséges), lenne-e egy-egy
régiónkban 20-25 magyar
érdeklődő, jelentkező kémiából, biológiából, történelemből, földrajzból, stb.,
stb.?
A fenti kérdés- és problémakör megvitatása és a

Pedagógusfórum
lehetséges megoldások kialakítása céljából került sor
2010. március 12-én Nyitrán
az állami Módszertani-pedagógiai központ és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége képviselőinek a
találkozójára. A tanácskozáson az MPC képviseletében
Helena Hanuljaková vezérigazgató, Janka Chládecká
szekcióigazgató,
Eva
Krčahová, a nyitrai központ
igazgatója, Emília Haasová
igazgatóhelyettes,
Renáta Foxová és Hajtman Béla
munkatársak, az SZMPSZ
képviseletében Pék László elnök és Fodor Attila, a
Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója vett részt.
A megbeszélés feszült
hangulatban,
kölcsönös
szemrehányásokkal kezdődött: míg a Szövetség képviselői a módszertani-pedagógiai központok – magyar
iskolákra vonatkozó – nem
elégséges személyi ellátottságát, a magyar nyelvű képzések hiányát, kollégáink –
szakembereink kihagyását a
fejlesztő- és előadói csoportokból, néhány korábbi ígéret figyelmen kívül hagyását
rótták fel, addig a másik fél
egy átfogó, a magyar pedagógusok igényeit és elvárásait részletező tervezetet,
akkreditációra előkészített
„saját“ programokat és oktatói listát kért számon az
SZMPSZ képviselőitől. Az
MPC vezetői arra hivatkoztak, hogy a magyar pedagógusok érdekeit megjelenítő
SZMPSZ a regionális sajátosságok érvényesítésére hivatott munkatársakkal jobban
együttműködve zöld utat
kap(hat) a képzési kínálatok
formálásában és a progra-

mok megvalósításában is. A
viták hevében „természetesen“ felvetődött az a kérdés
is, hogy szükség van-e minden területen magyar nyelvű
képzésekben (is) gondolkodni (tekintettel a célcsoportok
alacsony létszámára), mikor
a magyar pedagógusok értenek és tudnak szlovákul,
s különben sem cél az elszigetelődés, a szeparálódás erősítése... E felvetésre
Szövetségünk
képviselői
az előzőekben már jelzett
szakaszt (5. §, 1. bekezdés f
pontja) idézték, utalva arra,
hogy a pedagógus vonatkozó joga mindaddig csak
papíron lévő formális „lehetőség“, amíg annak nem
teremtődnek meg a személyi, szervezeti, szervezési és
anyagi feltételei.
A megoldások keresése
már kollegiálisabb szellemben, szakmai hangulatban,
az együttműködés szándékával folyt le, s ennek köszönhetően a felek néhány
– reményeik szerint előrevivő – pontban állapodtak
meg:

javítani kell a módszertani-pedagógiai központ
és az SZMPSZ közti
kommunikációt, ez egyrészt a vezérigazgatóság
felé egy átfogó tervezet
– koncepció letételét
jelenti, másrészt a Szövetségnek
közvetlen
kapcsolatba kell lépnie
az egyes programok,
projektek vezetővel és
felelőseivel valamint a
regionális sajátosságok
érvényesítésére hivatott
alkalmazottakkal;

a Szövetség szakembereket kínál az MPC akkreditált
programjainak











magyar nyelvű adaptálásához és oktatásához;
a Szövetség előkészíti,
kidolgozza azokat a „sajátos“, a magyar iskolák
és pedagógusok számára
szükséges programokat,
amelyeket az MPC keretében kíván akkreditáltatni;
meg kell vizsgálni annak
lehetőségét, hogy a magyar pedagógusok képzésében résztvevő szervezetek és intézmények
(SZMPSZ, Comenius PI,
SJE, ...) milyen módon
kapcsolódhatnak be (pl.
„alvállalkozóként“)
a
módszertani-pedagógiai
központ által biztosított,
EU-s támogatással zajló
programokba és projektekbe;
tekintettel arra, hogy a
magyar
pedagógusok
kisebb létszámú célcsoportokat képviselnek, az
MPC regionális (megyei)
intézményeinek
hatékonyabban együtt kell
működniük
bizonyos,
a magyar pedagógusok
számára fontos képzések
meghirdetésekor és szervezésekor (így jóval nagyobb az esélye annak,
hogy összejön a magyar
csoport
indításához
szükséges létszám);
a módszertani központok
a programjaik jelentkezési lapját úgy módosítják,
hogy azokon fel lehessen
tüntetni a szlováktól eltérő nyelven igényelt képzésbe való besorolást,
az állami forrásokhoz és
pályázati támogatásokhoz való „arányosabb“
hozzáférés
érdekében
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célszerű lenne, ha az
SZMPSZ a programjaiba,
képzéseibe (pl. pedagógiai napok, konferenciák,
nyári egyetemek, stb.)
társszervezőként, együttműködő
partnerként
bevonná a módszertani-pedagógiai központot
(is).
A tárgyaló felek befejezésül egyetértettek abban,
hogy az előrelépéshez az
eddiginél jobb kommunikációra, szélesebb körű
együttműködésre és kölcsönös bizalomra van szükség.
Az SZMPSZ számára a
fenti megállapodás egyúttal annak az eldöntését,
szakmai meghatározását is
megköveteli, hogy milyen
jellegű, tartalmú képzéseket
igényel a módszertani-pedagógiai központtól, s mely
programokat érdemes „saját
vonalon“, a Comenius Pedagógiai Intézettel és a Selye
János Egyetemmel közösen
akkreditálnia és szerveznie.
Azt nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű
továbbképzési programot,
valamint hatékony továbbképzési rendszert csak a
szolgáltatók versenye, a
partnerközpontú szemlélet
gyakorlattá válása hozhat.
A szolgáltatók közül egyet
monopolhelyzetbe segíteni
– szakmailag káros, az állami forrásokról lemondani
– megengedhetetlen luxus.
Mindazokat a tapasztalatot,
ismereteket és kapcsolati tőkét, amit az elmúlt húsz év
során – civil, önerőből építkező szakmai szervezetként
– megszereztünk, nem kamatoztatni – felelőtlenség.
Fodor Attila, Comenius PI

Tisztelt kolléga! Szívesen várjuk adója 2%-ának felajánlását az SZMPSZ részére, melyet a magyar nyelvű pedagógus-továbbképzési programok megvalósítására használunk fel. Felajánlását a lap mellékletében található nyomtatványon teheti meg. Felajánlását ezúton is köszönjük!
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Felhívások

Történelmi vetélkedő

Mikszáth Kálmán esszépályázat

A Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és az 56-os
Történelmi Alapítvány országos történelmi vetélkedőt hirdet az általános iskolák számára. A vetélkedő témája az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon.

A Selye János Egyetem, a SZNM – a Szlovákiai Magyar
Kultúra Múzeuma, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Mikszáth
Kálmán Társaság, a Magyar Írószövetség, a Szlovákiai Magyar Írók Társasága, a Kalligram Kiadó, a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet

A versenyre általános iskolák felső tagozatosaiból álló három fős csapatok jelentkezhetnek. (Iskolánként több csapat is
nevezhető.) A vetélkedő két fordulóból áll, melyet az országos
döntő követ.
Az I. forduló megoldásait a jelentkezési lappal együtt elektronikus úton várjuk a vetelkedo56@gmail.com címre!
A feladatok elérhetőek: www.56-osmuzeum.hu
I. forduló beküldési határideje: 2010. március 31. (egyúttal a nevezési határidő is)
A két forduló alapján az első 8 helyezést elérő csapat
2010. május 7-8-án országos döntőn vesz részt a kiskunmajsai‚
56-os Nemzeti Emlékmúzeumban, Magyarország egyetlen‚ 56os múzeumában. Szállást, étkezést, egyéb tartalmas programokat az 56-os Történelmi Alapítvány biztosítja.
A helyszíni döntő I. helyezettje részt vehet az 56-os Történelmi Alapítvány által szervezett 56-os táborban 2010. nyarán,
ahol az ellátást és a programokat az Alapítvány biztosítja.
A helyszíni döntő II. helyezettje 3 napot tölthet el a Ropolyi
Vadászházban, ahol az ellátást és a programokat a Marianum
kft. biztosítja.
További információ: Juhász Pintér Pál
Telefon.:06/70 341 52 63, e-mail: vetelkedo56@gmail.com

esszépályázatot hirdet Mikszáth Kálmán
halálának századik évfordulója alkalmából.
Pályázhatnak: magyarországi és szlovákiai közép- és felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok és hallgatók
Pályázni lehet 7 500–10 000 leütés terjedelmű (4-5 oldal,
12 pontos Times New Roman betűtípus, másfeles sorköz)
esszével az alábbi témakörökben:
1. A mikszáthi történetmondás sajátosságai
2. Mikszáth politikai publicisztikája
3. Felföldi tájak, szlovák és palóc motívumok Mikszáth életművében
4. Mikszáth életművének szlovák fordításai
A kiíró szervezetek és intézmények által felajánlott díjakról a
közösen felállított zsűri fog dönteni két (egy középiskolai és
egy felsőoktatási) kategóriában.
A pályázat benyújtásának határideje 2010. szeptember 30.
A pályázatokat a következő címre várja a rendezőség:
Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, Bratislavská
cesta 3322, P.O.Box 54, 945 01 Komárno
A borítékra írják rá: Mikszáth-esszé pályázat
Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2010. novemberében a
Mikszáth-emlékév komáromi zárórendezvényén kerül sor.

Pedagógusok arcképcsarnoka
Debrecenben a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület (korábban Neveléstörténeti Egyesület volt) gondozásában
2002 óta megjelenik minden évben a Pedagógusok arcképcsarnoka című kiadvány. A kialakult gyakorlat az, hogy vagy
egy volt tanítvány, vagy egy volt kolléga, esetleg egy családtag állít emléket az egykori jeles pedagógusnak egy-egy
névcikk (arcképvázlat) megírásával. Ő maga is tagja ennek az Egyesületnek, s szerkesztője az említett kiadványnak.
Az alábbiakat a kiadvány 2002-es előszavából idézzük:
„Néhány évvel ezelőtt szinte kihívást jelentő feladatra vállalkoztunk: kiadványban terveztük megörökíteni azoknak a pedagógusoknak,
egyetemi, főiskolai oktatóknak, professzoroknak az arcképvázlatát, akiknek tanári, tudósi és emberi alakját az eleven emlékezet őrzi.
Akikre illik Reményik Sándor versrészlete:
„Ha csak egy lelket szebbé, jobbá tettem, / Ha csak egy szívbe szent magot vetettem,”
Akikre jellemző volt a pályahűség, a helytállás, a kiemelkedő szakmai-tudományos teljesítmény és a közmegbecsültség.
A kiadvány elkészült, s ebben a Kazinczy által meghonosított arcképvázlatokkal emlékezünk egykori tanáraink, munkatársaink
pedagógusi, tudós-tanári és tudományos munkásságára, idézzük emberi alakjukat, önzetlenségüket és áldozatvállalásukat.
(…)Ez az arcképcsarnok megközelítően két generáció alakjait villantja föl. Az elsőhöz azok tartoznak, akiknek pályakezdése a múlt
századi 30-40-es évek fordulójára esik, s rájuk várt a II. világháború következtében letiport hazánk újjáépítésének gigászi feladata.
A másik generáció tagjai az 50-60-as években kezdték pályájukat, és nevelési célokat tekintve központilag meglehetősen szűkre
mért mozgástérben tevékenykedhettek.
(…)Eddig a Felvidéken élt és tevékenykedő pedagógusok közül talán egyről írt valaki arcképvázlatot.
Csermely László arra kér bennünket, kapcsolódjunk be mi is az arcképcsarnok bővítésébe. (Az írásokért az egyesület nem tud
honoráriumot ﬁzetni, de a szerzők annyi tiszteletpéldányt kapnak, ahány névcikket írtak.)
A névcikkek megírásának, leadásának határideje minden év július vége. A cikkeket az egyesület elnökének lehet postán, vagy
e-mailben megküldeni.
A cím: Ungvári János, 4032 Debrecen, Pilinszky J. u. 21., hungvari@chello.hu
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„Amit tudsz, nagy érték, Osök hagyománya,
a magad lelked igaz kifejezése”
A Kodály Zoltán Alapiskola Galánta egyedüli magyar tanítási
nyelvű alapiskolája. 2002-től viseli a nagy magyar zeneszerző
és zenepedagógus nevét. Kodály Zoltán nevének viselése kötelez
bennünket arra, hogy az iskolánk bejáratát is díszítő, a címben
szereplő Kodály-idézetet átültessük a mindennapi gyakorlatba.
Szeretnénk tanulóinkban megerősíteni azt az érzést, melynek
alapján megbecsülik a megszerzett tudást és tisztelettel adóznak azok iránt, akiktől szerezték.

Ezt a tudást olyan neves
pedagógusoktól szerezhették
meg az ide járó diákok, mint
Sipos Béla, Kubovics Erzsébet, Antal Júlia és még sorolhatnám. Jelenleg is itt tanít
Balogh Csaba, akinek neve
egybeforrt iskolánk zenepedagógiai tevékenységével, és
akinek maga Kodály Zoltán a
példaképe.
Az iskola jelenlegi tanári
kara is kodályi gondolat szellemében teszi dolgát: „Az általános iskola célja: a teljes embert megalapozni”. Az alsó tagozaton a legfontosabb célunk
az alapvető kompetenciák, de
leginkább az értő olvasás megalapozása. Mindeközben nem
feledkezhetünk meg a magyarságtudat kialakításáról és
erősítéséről kisdiákjainknál;
és újra csak Kodályt tudom
idézni: „Kultúrát nem lehet
örökölni. Az elődök kultúrája
egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra
meg nem szerzi magának”. A
felső tagozaton tanító pedagógusainknak nagy kihívásoknak kell megfelelniük: be
kell biztosítaniuk a tehetséges

tanulók képzését, továbbfejlesztését, ám a tanulási zavarokkal küzdő gyerekeket is fel
kell zárkóztatniuk, miközben
állandóan ügyelniük kell arra,
hogy a tanulás ne váljon a tanulók számára kínszenvedéssé, hanem legyen az a sikerek
forrása. Kodály véleményét,
hozzáállását a zenetanításhoz,
megpróbáljuk érvényesíteni az
összes tantárgy oktatásában:
„Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket
és zenét, hogy ne gyötrelem,
hanem gyönyörűség legyen a
tanulónak.”
Az oktató-nevelő folyamat
szerves része a tanítási órákon
kívüli tevékenység. Iskolánkban ennek nagy múltú hagyományai vannak. Énekkar, citeracsoport, néptánccsoport,
bábkör, kézilabdacsapat, focicsapat is működik itt. Ezen
tevékenységek során igyekszünk a gyerekeket további
sikerélményekhez juttatni, hiszen minden ember számára
fontos ez az érzés, és vannak
gyerekek, akik bizony ezt a
tanulás során objektív okok
miatt sosem tudják megta-

pasztalni. Hiszünk a katarzisérzés léleknemesítő hatalmában, jellemformáló erejében.
Ezért is igyekszünk igényes
szabadidős programokat kínálni tanulóinknak, mert hát
Kodály ﬁgyelmeztető szavai
mindig ott csengenek fülünkben: „... csakis művészi érték
való a gyermeknek!”
Énekkarunk ebben az évben ünnepli fennállásának 45.
évfordulóját, s az eltelt időszakot nagyon szép sikerek
jellemzik, köszönhetően az
alapító karnagynak, Balogh
Csabának. A Kodály-módszert alkalmazva nemcsak az
énekkari tevékenységen belül
ér el sikereket, hanem a zenei
nevelés is felettébb szép eredményeket hoz: a két évvel ezelőtt sorra kerülő „Serkenj fel,
kegyes nép!” Kárpát-medencei Kodály vetélkedőn iskolánk csapata a negyedik helyet
szerezte meg. Tanulóink szinte minden évben megnyerik a
Galántai Csalogány énekversenyt. Énekkarunk és tehetséges énekeseink szereplése nélkül szinte elképzelhetetlenek
iskolánk ünnepi műsorai, melyek közt kiemelt helyen szerepel Kodály születésének és
halálának emléknapja. Nincs
olyan tanulónk, aki ne ismerné fel Kodály Galántai táncok
című zeneművét, hiszen szinte
az iskola himnuszaként csendül fel ünnepnapjainkon.
Igazán büszkék akkor lehetnénk, ha a néptánccsoportunkba is egyre több tanulót
kapcsolhatnánk be, mert ezzel
Kodály és a mi elképzelésünk
is megvalósulhatna: „A néptáncoknak helyet kell juttatni
az iskolai nevelésben. …A zene
és testmozgás ősi kapcsolatai
a civilizációban erősen meglazultak. Ha most magasabb
síkon megpróbáljuk helyreállítani, ahol lehet, nem vissza-

felé megyünk az ősállapot felé,
hanem előre a civilizációból a
kultúra felé.”
Iskolánk
büszkélkedhet
iskolalappal is. A Diákszó
évente négyszer jelenik meg,
hasábjain tanulóink írásait,
rajzait jelentetjük meg.
Minden évben nyitott napokat szervezünk, melyek
keretében bemutató órákat
tartunk az alsó és felső tagozaton egyaránt. Szülőknek,
kollégáknak, hozzánk beíratott gyereknek mutatjuk be az
intézmény mindennapjait.
Iskolánkat a határainkon
belül és ezen túl is színvonalas versenyek teszik ismertté.
Minden bizonnyal többen is
emlékeznek még a 2004-ben
megszervezett EUART versenyünkre, melynek győztesei Strasbourgba jutottak el
jutalomként. Azóta, természetesen, voltak nagyszerű
iskolai versenyeink: Galánta
770, 1848 hősei, Ady-emlékverseny és még sorolhatnám,
de ezek mind iskolai versenyek voltak. Azért nem volt
folytatásuk, mert a saját gyerekeinknek akartunk örömet
és sikert szerezni, bár lehet,
ez kicsit önzően hangzik, de
mi és a gyerekek is élveztük a
versenyeinket – és ez igazán
Kodály szelleme: a gyerek legyen boldog! – és ezt elértük
Az EUART-hoz hasonló nagyszabású versenyre készülünk
majd a következő évben is, de
tétjét és témáját egyelőre fedje
még homály.
Végezetül álljon itt még
egy Kodály-gondolat:
Csak boldog gyermekből
lehet boldog felnőtt, s ezekből
boldog nemzet.
Úgy legyen!
Oláh Hajnalka,
az iskola igazgatója
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