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„A tanár híddá feszül,
s biztatja tanítványait, keljenek át rajta:
majd miután megkönnyítette
számukra az átjutást, boldogan összeroskad,
arra buzdítva őket,
hogy maguk építsenek hidakat.”
(Nikosz Kazantzakisz)
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Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVI. Országos Találkozója

Embernevelés és értékteremtés
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Rozsnyón, 2010. március 27-28-án a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVI. Országos Találkozója keretében mintegy kétszázötven
szlovákiai magyar pedagógus részvételével tartotta meg közoktatási konferenciáját.
A téma meghatározásakor
felvetődött a gondolat, hogy a
XXI. század elején, a technika csúcsra járatásával az iskola mint társadalmi intézmény
meg tud-e birkózni a nevelés feladatával? Feldolgozatlan
kérdések halmaza foglalkoztatta a szervezőket: manapság
mi az iskola feladata, fel tudja,
fel akarja-e vállalni az intézmény a nevelést, milyen értékeket hagy nyomjelző izotópként az iskolai nevelés a tanulókban, együtt tud-e működni
nevelő és nevelt az iskolai tanulási folyamatokban, példakép-e
a pedagógus, el tudja-e fogadni
a pedagógus, hogy az oktatás
tartalma a nevelést, a személyiségfejlesztést szolgálja? Talán
ezekből a kérdésfelvetésekből
is kikövetkeztethető, hogy a
szakmában nem elég, ha évente egy alkalommal kerülnek terítékre a pedagógusi pályát és
annak mindennapjait meghatározó problémák
A rozsnyói konferencia előadói a jelenlegi magyar pedagógia kiváló művelői közül kerültek ki, akiknek a nevelésről
volt továbbgondolni való mondanivalójuk.
Bábosik István, az ELTE
professzora a Pedagógus és nevelés című előadásában a szociális életképesség, az egészséges életmódra törekvés, az
élethosszig tartó tanulás, a
normakövetés és a szociális
életvezetés feladatokban jelölte
meg az iskola feladatait.
A nevelés alapelve a gyermek énképének tiszteletben tartása A gyermeket boldoggá teheti a nevelő, ha pozitív visszajelzésekkel és komplex, pozitív
értékeléssel segíti énképének
építését minden esetben.
Cseh Györgyi, a szegedi
Qualitas Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója

a pedagógushivatásról, a példaképről tartott előadásában
kiemelte a példaképet meghatározó dimenziókat, melyek a
szakmai minőség, a hiteles viselkedés és az emberségesség.
A szakmai minőséget a képesség és a motiváltság emeli meg,
ami értékfüggő. Beszédtéma-e
manapság a nevelőtestületben
a tanári szerep? Mert az iskolában ott vannak a képes és motivált, a képes és nem motivált,
a nem képes és nem motivált,
illetve a nem képes és motivált
pedagógusok egyaránt. Mit
csinálnak ők a tanítási órákon?
Mit lehet tenni, ha ilyen pedagógus tanítja a gyermekünket?
Mi a többlet, amitől képes és
motivált a tanár? A többletet a
tanár emberségessége, jövőképe és szakmai tudása teszi öszszetetté és kerekké.
Baráth Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének adjunktusa
a XXI. századi pedagógusszerepek című előadásában megerősítette Cseh Györgyi gondolatait. Baráth Tibor meghatározásában a változás – tudás,
kreativitás,
együttműködés
határozza meg a hatékony tanárt és munkáját. A világ egyik
kulcstényezője a változás és
benne a tudás, ami a társadalom igényeinek való megfelelést tartalmazza. A XXI. században a képességeken van a
fókusz, a képességek portfólióit
kell a tanárnak magában kialakítania, ami egyben Európai
Uniós szinten a tanárkompetenciákban, az ajánlásokban is
megjelennek.
A konferencia szombat délután öt szekcióban folytatta
munkáját. Mindegyik szekció a nevelés témát boncolgatta öröm és élmény, értékrend
az etikai és a vallási nevelésen
belül, a művészetek szerepe a

személyiségfejlesztésben, identitás és kötődés a helyi értékek kialakításában, a játékosan
történő kompetencia-fejlesztés
gondolatokon belül.
Az esti órákban a pedagógustalálkozó ünnepi műsorát a
pelsőci alapiskolai növendékeinek Radnóti-összeállítása tette feledhetetlenné.
Az est kiemelkedő része az
SZMPSZ díjainak kiosztása
volt. A Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat Varga Lajos, a
búcsi Katona Mihály Alapiskola volt igazgatója kapta.
Az estet a komáromi Gaudium vegyes kar nagysikerű
hangversenye zárta.
A konferencia vasárnapi részében Kamarás István, a
Pannon Egyetem docense Embernövelés és értékközvetítés
című előadásában az Emberismeret tantárgy születésének
előzményeiről szólt, melynek
céljaként az énkép, az identitás
kialakítását és megerősítését
jelölte meg.
Szabó Győzőné, a JászNagykun Szolnok Megyei Pedagógia Intézet igazgatója A
pedagógus érzelmi kultúrája
című előadása a megértés és
odafigyelés, az intuíció, az empátia kulcsszavak köré építkezett. A tanulás legyen a mindennapi öröm és élmény forrása, ehhez beleérző, a munkáját
örömmel és motiváltan végző
pedagógus szükséges. Ehhez

egymásra kell figyelni, fejleszteni kell az empátiát, a versengést át kell helyezni a személyről a tartalomra.
Fontos az érzelmi bankszámla kialakítása, aminek
összetevői az egymásra figyelés, a másik megértése, betartott ígéretek, személyes feddhetetlenség, az őszinte bocsánat.
A konferencia utolsó előadója a dévai Böjte Csaba ferences rendi szerzetes volt, aki
a kétnapos konferencia lelki
szintézisét foglalta össze lélekemelő, bízó és biztató, a soha fel
nem adás érzetével közvetített
sajátos előadásában, ami a szeretettel és szeretetben történő
nevelés növelő erejét hangsúlyozta.
A 2010-es rozsnyói pedagógustalálkozó
mindenkor
érvényes üzenetei: a folyamatos megújulás szükségessége,
a hiteles, az emberséges pedagógus, aki szakmai tudásával
értékközvetítő, akinek szavára és viselkedésére odafigyel a
társadalom, aki alakító, formáló és az úton lévő növendékek
segítője, akinek kötelességei
elsősorban önmaga művelésével, lelki fejlődésével szemben
a minőség kategóriájába tartozik.
A nevelés mindannyiunk
dolga a művelt, értékek alakítói és közvetítői emberibb jövője érdekében.
Ádám Zita
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Kedves Tanár Úr,
ugye ért engem?
Karácsony nyolcadában, 2009. december 27-én, vasárnap este ülök a TV
előtt. Oda-vissza pörgetem a csatornákat. Megállok az egyik népszerű
műsornál. Vásáry André, a huhogó férﬁ szoprán, a crossover (könnyű és
komolyzene keveréke) zeneirányzat magyar koronázatlan királya feszeng
a széken, a riporterrel szemben. Egy másik kereskedelmi adó jóvoltából,
150 milliós per várományosa, Hajdu Péter „pénzilluzionista”, egyszer csak
azt kérdezi az újdonsült bonvivántól:… egyébként mi a szakmád? Főiskolán, történelem szakon végeztem, de egy órát sem tanítottam! Abból nem
lehet megélni, zárja rövidre kérdésére adott választ a milliárdos, majd tovább kutat az asztalon heverő papírjai, a csatorna nézettségének fokozását
tuningoló, további kérdései között.
A ﬁgyelmem megtört, gondolataim egy szempillantás alatt Sárospatakra vezettek, az iskolaudvar egyik fájának lombozata alá: Bodrog parti
titánságunk fölött eltelt 32 év után, 1996. június 29-én, huszonhét érett fővel
dicsekvő osztályközösségünk közel fele, a júniusi melegben, az iskolaudvar
egyik fájának hűvös lombja alatt várta Sipos István (kémia) tanár urat. Ő
pótolta Butella Gyula osztályfőnökünket, aki kora és egészségi állapota miatt nem lehetett részese az osztálytalálkozónak.
A helyben lakókat kivéve, valamennyien autón érkeztünk a találkozóra.
Közülünk egyesek pironkodva elparkoltak, míg mások a büszke lóerőket
igyekeztek kirakatszerű parkolókban hagyni.
Pontosan, a szervezők által megküldött program idejének percében –
időben is mindig pontos, precíz – egykori tanárunk megjelent a gimnázium
bejáratának boltíve alatt. Kerékpárt tolt, kormányán egy lapos aktatáskával.
Közénk ért, a „járművet“ a fa törzséhez támasztotta, majd körbenézve a társaságunkon, kezdte keresni a korosodó arcok mögött megbúvó, valamikori
pajkos tanítványait. Kölcsönösen örültünk, amikor valakit felismert közülünk.
A találkozó további eseményeinek említése, itt most értékét veszti a
gondolatok további építkezésében. Visszaérkezve a családomhoz, fogalmazódtak meg bennem atyai intelmeim. Első közös családi ebéd közben, két
tanár ﬁam, akik már maguk is résztvevői voltak több, saját, időre osztott osztálytalálkozóiknak – talán udvariasságból is – megkérdezték, hogyan teltek
a sárospataki események? Beszámolómat a kis történetre hegyezve fejeztem
be, majd ﬁgyelmeztettem mindkettőt: ahogy pörögnek mindnyájunk fölött
a keserves hétköznapok, jó lesz, ha időben beszereztek ti is egy-egy biciklit,
hogy 32 év múlva, fogadni tudjátok tanítványaitokat, ha találkozóra hívnak
titeket!
Kell gúnyolódni? …hallom azoktól is a kérdést, akik akkor, csak belehallgathattak volna a beszélgetésünkbe! No… és most, nem is kis idő elteltével, nézzük csak, gunyorosak-e a ﬁgyelmeztetéseim? A sztárok, a celebek
– olykor plakátokon szarháziaknak is nevezett győzikék, eszközei a mérhetetlenül harácsoló hatalomnak. Bérencek a Fási-kultúrában, bérencek a
szociálbuzeránsdemokrataliberális-politikában, e politika által tönkretett
nemzetgazdaságban. Milliókat, milliárdokat zsebelnek be bérencdíjként,
vagy másságukban lopnak el önkielégítésként.
Kedves, volt tanárom, hivatásának megfelelő szintjére képezte önmagát,
egész életét áldozta mindig valakikért. Fiatal lelkeket készített fel az életre azért, hogy az egymást követő generációk, tiszta szellemiség birtokában,
tisztességes családot tudjanak alapítani, nemzetet tudjanak építeni, őseik
múltját becsülve, „országháborítók” tudjanak lenni. Lehet így, nem cinikusan, kerékpárt tolva látni közülük bárkit is, akár alkonyodó életidejükben?
Már csak azért is megérte az említett műsor mellett landolnom, hogy
Hajdu Péter emlékeimbe trafált véleménye elfelejtett intelmemre ﬁgyelmeztetett. 13 év elteltével sem gunyoros, hanem egyre szükségszerű atyai
jó tanácsom, minden hivatásának élő (rangos és rangnélküli) pedagógusra
nézve. Nem autót, nem magánrepülőt, vagy helikoptert, de tűzzel-vassal,
űrhajót kell követelni a mindenkori hatalomtól mindnyájuk részére, hogy
a gúny árnyéka se vetülhessen rájuk, módos társadalmi helyzetet érdemlő
– de egyre sajnálatosabb helyzetükben.
Kedves Sipos Tanár Úr! Ugye nem ért félre engem?

Péderi János

http://patakidiak.hu/09pederi_janos.pdf
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Ünnepi beszéd

Felelősek vagyunk azért,
hogy milyen emberekké válnak tanítványaink
Tisztelt Képviselõ asszony és Képviselõ urak, Konzul úr, Tanácsos úr, Polgármester úr, Alpolgármester úr, Dékán úr,
mélyen tisztelt vendégeink, elõadóink, Igazgató asszonyok
és urak, kedves pedagógusok! Tisztelettel köszöntöm Önöket Rozsnyón, az SZMPSZ XVI. Országos Találkozóján!
A rozsnyói pedagógustalálkozó napjainkban is kiemelten fontos szerepet játszik
a szlovákiai magyar pedagógustársadalom életében.
Kellőképpen bizonyítja ezt az
idei rendezvényünkön megjelent pedagógusok száma.
Köszöntöm mindannyiukat,
és a tanítónap alkalmából türelmet, jó erőt, egészséget kívánok további felelősségteljes munkájukhoz.
Ez évi rendezvényünk is a
jól bevált hagyományokat követi. Előadások, szakmai fórumok, kiállítás, díjátadással
egybekötött ünnepi est, szakmai és baráti eszmecserék találhatók a felkínált programban. A hagyományos szerkezet ellenére tartalmilag mindig sok újdonságot hordoz ez
a közösségi erőforrásként is
szolgáló jó hangulatú pedagógustalálkozó. Az SZMPSZ
által szervezett program az
Embernevelés – értékteremtés témakörét állítja a szakmai konferencia középpontjába. Pedagógusként jól tudjuk, hogy csak az oktatás és a
nevelés egysége jelentheti az
iskolai munka eredményességét. Annak ellenére, hogy a
jó tanárnak minden tantárgy
keretei között meg kell találnia az utat nemcsak a tanuló
értelméhez, de egész lényéhez, a program létrehozása
során igyekeztünk ráirányítani a figyelmet azokra a műveltségi területekre, melyek a
neveléshez leginkább köthe-

tők. Bár gyakorta előfordul,
hogy a logikai, a természettudományos, vagy a technikai
ismereteket oktató tanárok
erős hatással vannak a diákokra, mégis úgy látjuk, hogy
az irodalom és a művészetek,
az etika és a vallási nevelés,
az identitás kialakulását segítő helyi értékek megismerése, az óvodai neveléssel és
az osztályfőnöki szerepkörrel
elért hatások azok, melyek a
gyermekek személyiségére
leginkább kihatnak. Izgalmasnak ígérkezik az is, mennyiben tudjuk az élményt és az
örömöt a nevelés szolgálatába állítani a tanítás, a napközi
foglalkozások, vagy a szabadidős tevékenységek során,
és csak sajnálni tudjuk, hogy
az egészséges életmód, és a
környezeti nevelés kérdéskörét csak érintőlegesen lesz
módunk körüljárni.
Sokan vélekednek úgy,
hogy a nevelés elsősorban
a szülők ügye, de leginkább
öröme kellene, hogy legyen,
hiszen a gyermekvállalástól
a kisgyermekkori törődésen
át, a kisgyermek érzelmi fejlődése a családban történik.
Szociológusok
kimutatásai
szerint az anyák 80 – 100 éve
átlagban energiájuk 70 %át fordították gyermeknevelésre, ma ez az arány 7 %-ot
tesz ki, a régi érték egytized
részét. Talán ezért is nélkülözhetetlen az a munka, mely
ezen a téren az iskolákra hárul. A pedagógus számára

fontos, hogy a nevelés és az
oktatás ne váljon szét munkája során. A diák segítése az ismeretek megszerzésében akkor bizonyul hatékonynak, ha
a tanár és a tanuló között jó a
viszony, ha a diák érzi a saját
szabadságát és felelősségét
az együttműködésben, ha az
ismeretek által a diák nem
csupán csiszolódik, de lélekben nemesedik is.
Mai bonyolult világunkban a pedagógusok és a szülők saját nevelési kudarcaikkal
szembesülve, szívesen hagynák a nevelés gondját a másik
félre. Az internet, a tv, a baráti kör, a szórakoztatóipar, a
társadalmi légkör, a trágárságban megnyilvánuló belső
világok, összekuszált közállapotaink, sőt a napi politikai
élet lecsapódása is nehezítik
az értékrend kialakulását, viszonylagossá téve az eddigi
igazodási pontokat. De ott
vannak a hiányok is – a motiváció hiánya, az egyik szülő
hiánya, a jó szó és a jó példák hiánya, az öröm hiánya,
a tisztesség hiánya. Ezért ma
már óriási erők szükségeltetnek arra is, hogy az elrontott
hatások
helyrehozatalával
foglalatoskodjunk.
Ma kisebbségi közösségünket számos megszorító és
korlátozó hatás éri a hatalom
részéről különösen az oktatás
terén. Az önbizalom hiánya,
vagy a félelmek miatt többen
identitásuk feladásával rea-

gálnak, mások csak a panaszkodásig jutnak el. Szomorú,
hogy veszteségeinket nemcsak számon tartjuk, de már
azonosulunk is velük. Évekkel
ezelőtt képesek voltunk többletenergiák mozgósítására, s
hittünk abban, hogy súly alatt
nő a pálma. A globális világ,
az azt uraló pénzemberek és
a nagyrészt korrumpálódott
hazai gazdasági és politikai
elit mást várnak el tőlünk: alkalmazkodást, kiszolgáltatottként a hatalmon levők kiszolgálását, fogyasztói szokásaink maximalizálását. Tovább
folyik a szemfényvesztés. Míg
gazdasági válságról beszéltek
és tízezrek vesztették el munkahelyüket, a bankok ugyanolyan nyereségre tettek szert,
mint azelőtt. A demokrácia
továbbra is csak a többség
hatalmát jelenti, és a toleráns
magatartás sem a mások értékeinek a megbecsüléséről,
de mások miatt önmagunk
értékeinek balga feladásáról szól. Összefonódásokban
dőlnek el fontos kérdéseink,
és közösségünk legújabb politikai megosztottságát is leginkább önös érdekek motiválták. Ezért fontos, hogy az
elkövetkező
választásokon
véleményformálásunkkal segítsük a tisztánlátást.
De
mit tegyen ilyen helyzetben
az iskola, melynek egy értékeit elvesztett környezetben kell közösséget teremteni, értéket őrizni és átadni?
Meggyőződésem, hogy a ki-
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váló iskolaprogram és a tananyag jóérzékkel történő átalakítása nyithat teret a pedagógusegyéniségek értékőrző
és egyben innovatív munkájához. Ehhez összefogás, jó
vezető, tenni akarás, kemény
munka és nyugodt feltételek
szükségesek.
Az emberi történelem
szebb korszakaiban a művészetek hatása, és a gondolkodás szabadsága jelentős erővel bírtak. A reneszánsz embereszménye magasztosabb
volt a mainál. Az athéni iskolában nem voltak padsorok,
talán ezért tudtak kreatívak
lenni, értelmes kérdéseken
filozófiai mélységgel vitázni.
Ma az oktatásban elveszünk
a törvényi rendeletek bonyolultságában. A pályázati beadványok elkészítése és a
kétnyelvű dokumentációnak
való megfelelés felemészti
energiáinkat, elveszi időnket.
Hazafiassági törvényt próbálnak ránk erőltetni, tesztek
és ellenőrzések sokaságával
igyekeznek
megfélemlíteni
bennünket. Mindemellett magunk is tevékenyek vagyunk.
A fejlődést szem előtt tartva
kicseréljük krétaporos fekete
tábláinkat modernekre, kerámiára, interaktívra. Gyorsan elévülő számítógépeink
szoftverjeinek újabbnál újabb
nemzedékeivel ismerkedünk
meg, műfüves pályákért kuncsorgunk illetékes elvtársaknál, miközben mindezen feladattömegben már észre
sem vesszük a tanuló tekintetében ott lapuló segítségkérést, vagy a kíváncsiságot.
Mert igyekezeteink közben
már elfeledtük, hogy nem a
tanszer, a pályázat, a műfű és
a laptopok, de elsősorban az
élő ember tud változásokat
előidézni másokban.
Mondják, hogy a nagy dolgok, s az igazi változások nem
a felszínen, de a lélek mélyén
indulnak el. Egy évtizede volt
szerencsém szlovákiai pedagógusokkal bejárni a Szentföldet. Minden húsvétkor felelevenednek bennem ezek

az élmények. Jézus nyomdokain járva a Genezáreti-tó
partján, a Jordán folyócskánál, vagy az Olajfák hegyén
úgy éreztem, hogy az isteni
erőnek nincs szándékában
túlszárnyalni az emberi léptéket. Nem Óperenciás-tengerről, magasztos eseményekről
szólnak ott a történetek, de a
szeretet erejéről. A bibliai táj
hatására már-már elhisszük,
hogy a Jézus által művelt csodák is ebből az emberi jóindulatból és tiszta szándékból
születnek, s vezetnek el az
erők eredőjeként – igaz nagy
áldozat árán – a megváltáshoz. Mai kudarcainkkal szakítva, bizalmatlanságainkat, kétségeinket legyőzve nekünk,
szlovákiai magyar pedagógusoknak is ehhez hasonló
nyomvonalon kellene folytatnunk az utat. Tiszta forrásból
küldetést meríteni, értékeinkre, felkészültségünkre építve,
a nevelő szeretet erejére támaszkodva vonzó perspektívát alkotni, és azt közös cselekvéssel sikerre vinni.
Tudatosítanunk kell, hogy
az oktatás mind az egyén,
mind a társadalom számára
a legfontosabb hosszú távú
kitörési esélyt jelenti jelenlegi, válságokkal terhelt helyzetünkből. Számos korábbi

közösségi forma felborulása nyomában kialakult értékválság, az egyéni érdekeket
előtérbe helyező magatartás, a törvénysértő viszonyulások terjedése, az információ mennyiségének a megsokszorozódása, a felelősség
háttérbe szorulása - az iskolára is súlyosan kihat. Az öszszefüggéseket is értő tudás
birtoklása nehezen érhető el,
a mindennapossá váló váratlan helyzetek problémamegoldó újfajta készségeket igényelnek, miközben fokozottabb gondot kell fordítanunk
a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókra, de a pedagógus utánpótlás szakértelmének és áldozatvállalásának megerősítése
is megoldásra vár. Egyszerűbb és célravezetőbb módszereket kell alkalmaznunk a
mai oktatási szabályozás útvesztői helyett, ha felkészültségében versenyképes, testileg és lelkileg egészséges társadalmat szeretnénk építeni.
A kiüresedett formulák helyett élő rendszereket, a bonyolultság leegyszerűsítésére
stílust kell kínálni. Ne engedjük szétszórni eddig féltve őrzött értékeinket, és lazítsunk
az anyagi javakhoz való kötődésünkön, hogy táguljon a

A konferencia vendégei
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lélek. Mert felelősek vagyunk
azért, hogy milyen emberekké válnak tanítványaink.
Exupéry, a Kis herceg írója így fogalmazza meg erre
vonatkozó elképzelését: „Magamhoz kérettem a tanítókat,
és mondottam nekik: «Nem
az a feladatotok, hogy megöljétek az embert az ő gyermekeiben, sem az, hogy hangyát csináljatok belőle a hangyaboly számára. Mert engem nem érdekel, mennyire
érzi magát boldognak az ember. Engem az érdekel, hogy
milyen mértékben ember.
Nem az a legfontosabb számomra, vajon boldog lesz-e
az ember, hanem az, hogy
milyen ember lesz boldog.»“
Tisztelt pedagógusok, pályatársaim, kedves vendégeink!
Megköszönve megtisztelő figyelmüket, és értékelve a
Magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Szülőföld
Alap és a Szlovák Kulturális
Minisztérium anyagi támogatását, szellemi frissességet, jó
munkát, kellemes órákat kívánok mindnyájuknak a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
XVI. Országos Találkozóján.
Pék László

6
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Varga Lajos

Gondolom, a legtöbb kolléga számára ismerősen cseng Varga
Lajos neve, és legtöbben a számára
a legnagyobb kihívást jelentő 1998as iskolaháború kapcsán ismerték
meg őt.
Azonban azt gondolom, hogy Ő
nem szeretné, ha csupán ennek az
eseménynek az alapján ítélték volna neki a Felvidéki Pedagógusdíjat.

Hiszen számára a tanítói munkássága mellett az értékeink megőrzése, a bátor kiállás, a jogainkért való
küzdelem a legtermészetesebb dolog volt, és ma is az.
Az idén 60 esztendős Varga
Lajos pedagógiai pályafutását az
1971/72-es tanévben a perbetei
alapiskolában kezdte helyettesítő tanítóként. Főiskolai diplomát
a Nyitrai Pedagógiai Fakultáson
szerzett matematika-�zika szakon 1976-ban. Ez után az ógyallai
alapiskolában kapott állást, itt
1981-ig tanított. Akkor közelebb
került szülőfalujához, két évig
Dunamocson oktatott. A búcsi
iskolában 1983-tól dolgozik, 1990.
március 1-től 2009. június 30-ig az
igazgatói posztot töltötte be. Igazgatása alatt az iskola megőrizte, sőt
tovább növelte a régióban betöltött
előkelő helyét. Az iskolából számos,
ma már egyetemet végzett búcsi és

Czikora Ilona
Czikora Ilona a Kazinczy Ferenc MTNYA magyar-német szakos
pedagógusa Tornalján.
Pályáját 1971-ben a tornaljai
alapiskolában és gimnáziumban
kezdte Gyömbér Béla igazgatósága
alatt. Azóta több ízben is váltották
egymást az iskola vezetői, ő azonban hűséges tagja maradt a tornaljai
kollektívának.

Szakmai felkészültsége, elkötelezettsége, a rábízott gyerekek iránt
érzett felelősségtudata vezérelte
mindig, hogy tanulóinak minden
téren a lehető legtöbbet nyújtsa.
Hosszú éveken át készítette fel
eredményesen a tanulókat különböző tantárgyi és tehetségi versenyekre, és juttatta el őket egészen
az országos szintig, ill. a határon

karvai �atal került ki. Főleg neki
köszönhető, hogy iskolánk ma Katona Mihály (1764–1822), a faluban
munkálkodó református lelkész és
földrajztudós nevét viseli, és hűen
ápolja emlékét.
Varga Lajos a tanításon kívül
nagy �gyelmet szentelt a szakköri
foglalkozásoknak, diákjai jónéhány
éven keresztül sikeresen szerepeltek a matematikai és �zikai versenyeken. Emellett fontosnak tartotta azt is, hogy szakmailag képzett
legyen, megfeleljen a mindenkori
új kihívásoknak. A tanítás mellett maga is mindig tanult, számos
továbbképzésen vett részt, és ő is
szervezett számosat a kollégái számára. Szakmai tudását, tapasztalatát bárkivel szívesen megosztotta,
aki hozzá fordult segítségért.
Aktívan bekapcsolódott szinte
a kezdetektől a pedagógusszövetség munkájába is. Ha kellett, nyári
egyetemet szervezett, de mindig az
elsők közt volt akkor is, amikor a jogainkért kellett harcolni.
Munkássága alatt mindig nagy
�gyelmet fordított arra, hogy az is-

kolának egészséges légköre legyen
mind a diákok, mind a pedagógusok szempontjából. Kollégái és
tanítványai, valamint a szülők iránt
megértő, türelmes, önzetlenül támogató magatartást tanúsított, és
tanúsít ma is.
Az elődök tisztelete, a hagyományok ápolása, a felnövekvő generáció iránti felelősségtudat vezérelte eddigi tanítói pályafutását.
Ma a legnagyobb örömét kis
unokájában leli, ám az utóbbi időben jelentkező egészségügyi problémái ellenére is dolgozik, tanít,
nevel, ugyanolyan lelkesedéssel és
hittel, mint pályája kezdetén.
„Az élet nagy játszmára szemelt ki bennünket!“ – Köszönjük
a Sorsnak, hogy kollégáimmal és
mindazokkal együtt, akik társai
voltunk az embert próbáló időben,
egy kicsit részesei lehettünk és lehetünk az ő nagy játszmájának,
és most együtt örülhetünk Vele a
méltán megérdemelt díjnak.
Szívből gratulálok hozzá,
valamennyiünk nevében!

túlra, ahol méltóképpen képviselték iskolánkat. Népes családjáról
való gondoskodása mellett jut ideje
arra is, hogy az iskola belső életében
is alaposan kivegye részét az iskolai
rendezvények, ünnepségek, műsorok színvonalas előkészítésében.
Művészi tehetségének köszönhetően az iskola belső arculatának
alakításában is jelentős szerepet
vállal.
A tanulóinak sikerei és eredményei felett érzett öröme tartotta talán, immár harminckilenc éve, ezen

a sok türelmet igénylő pedagógusi
pályán.
Az iskola jelenlegi vezetősége
a tehetségek felkarolásáért és gondozásáért javasolta kitüntetésre.
Ezzel a kitüntetéssel is szeretnénk
kifejezni elismerésünket, és tisztelettel megköszönni sokéves munkáját, helytállását. Reméljük, hogy
továbbra is köztünk marad, és gazdagítja, színesíti iskolánk életét.

Győző Andrea

Nagy Katalin
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Búcsi Teréz

Búcsi Teréz a kezdetektől aktívan
bekapcsolódott az SZMPSZ szervezésébe, az Érsekújvári TV munkájába. Munkahelyén, Párkányban évekig
az ASZ titkári feladatát látta el. Mint
a TV és az ASZ képviselője a szülői
szövetséggel együtt szervezte a nagygyűléseket iskoláink megmaradása érdekében.

Iskolaigazgatóként
és
az
SZMPSZ muzslai alapszervezetének
elnökeként szorosan együttműködött
az SZMPSZ Pedagógiai Intézetével.
Amikor az SZMPSZ Országos Választmánya meghirdette a régiók közötti együttműködést, több alkalommal regionális továbbképzéséket szervezett, melyen határon túli és hazai
szakemberek segítségével ismerkedtek meg a pedagógusok a pedagógiai program készítésének fortélyaival,
a TQM lényegével.
A muzslai iskolában elsők között
megalapította a diákparlamentet,
mely sikeresen működött. A testvériskolákkal – a brusznói alapiskola, valamint a magyarországi Pilisszentlászló

Dávid Béla
Dávid Béla 1942. április 30-án
született Kisgyarmaton. Iskoláit
szülőfalujában kezdte, Kéménden
folytatta, majd 1959-ben érettségizett a párkányi gimnáziumban. Főiskolai tanulmányait Pozsonyban
kezdte, majd Nyitrán szerzett tanári oklevelet kémia-biológia-kerti
munkák szakon 1963-ban, mint az
első végzős évfolyam diákja. 19701973 között posztgraduális képzést végzett a Debreceni Kossuth
Lajos Tudományegyetemen, kémia
szakon.

Pedagógiai munkássága:
1965-től a pozsonyi Duna utcai
Alapiskola és Gimnázium kémiabiológia szakos tanára, osztályfőnök és 1968-tól az esti tagozaton
is tanított
1986–1991: az intézmény igazgatója
1991–1997: az iskola tanára, a természettudományi TB vezetője
1997–2009: az iskola igazgatója
Dávid Béla 44 éven keresztül
volt meghatározó egyénisége isko-

Holzhei Árpád
Egyetemi tanulmányai befejezése után a Selye János Gimnáziumban
kezdte tanári pályáját, ahol 1982-től
biológiát tanít. Számos tanítványa
folytathatta egyetemi tanulmányait
természettudományi, illetve orvosi felsőoktatási intézményben az ő igényes
és következetes pedagógiai munkájának köszönhetően.

A komáromi magyar gimnáziumban folyó tehetséggondozás egyik legaktívabb vezetője: 1986-tól a biológiai
olimpiák A és B kategóriáiban készíti
fel a tanulmányi versenyek résztvevőit. Az elmúlt 23 év alatt 75 eredményes tanulója volt: 20 alkalommal
országos döntősökként mérték fel tudásukat diákjai. 2000-ben érettségiző diákja, Kerekes Árpád Brüsszelben

és Mogyorósbánya általános iskolái –
kötött barátság révén javult a tanulók
szlovák nyelvtudása és ez eredményesebbé tette a beiratkozási program megvalósítását. Az iskolabusz
megszervezésével a muzslai Endrődy
János Alapiskolának volt először lehetősége ingyen utaztatni a környékbeli településekről a tanulókat.
A muzslai alapiskolát Endrődy János, egykori muzslai kántortanítóról
nevezték el. Ezt nem kis harc árán,
Szigeti László segítségével sikerült elérnie annak idején Búcsi Teréznek,
ugyanis az akkori járási vezetés ezt
nem nézte jó szemmel.
Endrődy János példáját követte
iskolaigazgatóként és tanítóként is.
Igazi lámpásként működött. Pedagógiai munkáját mindig becsületesen
végezte. Pedagógiai felolvasásokat
készített, tagja volt a járási szlovák
szekciónak, ahol méltóképpen képvi-
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selte a magyar iskolákat. Mindig kiállt
az érdekükben, még a legnehezebb
időkben is. Tehette ezt azért is, mert
diákjai mindig sikeresen szerepeltek
járási, kerületi sőt országos szinten is.
Az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmányát képviselve többször zsűrizett a különböző versenyeken.
Terike a mai napig az Érsekújvári
Területi Választmányban tevékenykedik. Jelenleg is az ellenőrző bizottság
elnöki tisztségét látja el.
Búcsi Teréz az a pedagógus, aki
emelt fővel, az anyanyelv szavaival
szólította és szólítja a tudásra szomjazókat, aki a szolgálni akarás elkötelezettségével kitart munkájában,
a nemzeti közösség iránti felelősségében, az anyanyelv erős hűségében.
Mindig kereste, s meglelte újra és újra
a forrást, amelyből erőt meríthetett,
amelyből erőt adhatott másoknak is.
Liszka Éva

lánknak. Itt kezdte pályafutását és
innen ment nyugdíjba 2009. július
1-én. Legnagyobb sikereit diákjai a
kémia területén érték el, mégpedig
a Nemzetközi Kémiai Diákolimpián 2 arany és 2 bronzérmet: 1995.
Peking, 1996. Dánia – arany, 1994.
Oslo, 1999. Bangkok – bronz. Számos tudós, kutató, orvos, gyógyszerész, politikus, sikeres üzletember
van diákjai között, akik nemcsak
itthon, hanem a világ minden táján
öregbítik hírnevét.
Isk ol aiga zgatók ént kivál ó
szervező és koordinátori munkát
végzett, számos szaktantermet
alakított ki, csúcsminőségű vegyi laboratóriumot, nyelvi labort,
számítógépes szaktantermeket,

olvasótermet hozott létre. Hoszszú éveken keresztül jó kapcsolatot tartott fenn a kulturális és civil
szervezetekkel, a Pedagógusszövetségnek 1995-től a mai napig tagja,
együttműködött a Csemadokkal, a
Magyar Köztársaság Kulturális Intézetével, a Magyar Nagykövetséggel. Nagy álma volt, hogy a pozsonyi
magyar óvoda egy udvarban legyen
az iskolánkkal, sajnos, ez csupán
tervezet formájában valósult meg,
viszont a realizálása idén tavasszal
megkezdődik.
2009 júliusában megkapta a
Magyar Köztársaság Bronzkeresztjét, valamint a Pozsony megyei hivatal kitüntetését is.

képviselte Szlovákiát a nemzetközi diákolimpián.
Diákjaival bekapcsolódott a magyarországi Kitaibel Pál biológiaversenybe, csakúgy, mint 1995-től a biológia levelezőszemináriumaiba is.

pia szervezőbizottságának tagja az
1990-es évek elejétől. Ebbéli feladatainak végzése során hatékonyan segíti – szakmai fordításaival, informatív
tevékenységével – a magyar középiskolák diákjait.

Pedagógiai alkotótevékenysége
is jelentős, különösen a tankönyvírás
terén. 1999–2000-ben szakkonverzációs tankönyvet írt a magyar
tannyelvű középiskolák számára, illetve 2000–2006 között részt vett
a Biológia 1–6. tankönyvsorozat fordításában.

Iskolánkban egy évtizede végzi a biológia–kémia–földrajz szakmai
munkaközösség vezetői munkáját.
Javaslataival, építő észrevételeivel jelentősen hozzájárul a gimnáziumban
folyó oktató-nevelő munka színvonalának növeléséhez osztályfőnöki feladatai végzése során is.

A nyitrai kerületi biológiai olim-

Andruskó Imre

Morvay Katalin, igazgató
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Tóth Erika

Tóth Erika Naszvadon végezte
az alapiskolát, majd Érsekújvárott
és Pozsonyban járt gimnáziumba.
Tanulmányait a Comenius Egyetem bölcsészkarán folytatta, ahol
1984-ben magyar-szlovák szakos

tanári oklevelet szerzett és a Csehszlovák, később a Szlovák Rádió
magyar adásának munkatársaként
gyermek, ifjúsági és anyanyelvi élő
magazinműsorokat szerkesztett
és vezetett. Az 1989-es rendszerváltás után elsősorban az oktatás
felé fordult az érdeklődése. Az
akkor induló Pedagógusnapló c.
műsornak lett a szerkesztője, mely
később a Nevelők fóruma címen
folytatódott.
A 90-es években az Alma materek c. műsor keretében a szlovákiai
magyar középiskolákat mutatta be,
a későbbi Életpályákban pedig pedagógusportrék hangzottak el.
Az SZMPSZ az eltelt 20 év folyamán azt érezte, hogy a rádió ma-

Esztergályos Jeno
Esztergályos Jenő az
Apáczai Könyvkiadó és
Könyvterjesztő Kft. alapítója, ügyvezető igazgatója.
Három évtizedes pedagógusi munka után 1975től 1990-ig szakfelügyelői
feladatokat látott el, ahol
azt tapasztalta, hogy nem
állnak megfelelő könyvek
a tanítók rendelkezésére.
Ez adta a motivációt arra,
hogy magánkiadásba fogjon. Első könyve Oktatójátékok kisiskolásoknak címmel 1982-ban jelent meg,
melyet számos másik követett.
Esztergályos Jenő 1990ben megalapította a celldömölki székhelyű Apáczai
Kiadót, mely Magyarország
legnagyobb magán tankönyvkiadója lett. A kiadó

az általános iskolák alsó és
felső tagozatának minden
tantárgyból készít tankönyveket, munkafüzeteket, és
a tanulást-tanítást segítő
szemléltető eszközöket.
Rendkívül intenzív fejlődése annak köszönhető,
hogy kiváló stratégiával, illetve kiadói ars poeticájával
robbantott az addig még
csak szürke könyvekkel bíró
állami könyvpiacon. Tudta,
jól érzékelte, mire vágynak
a gyermekek.
A kiadó
szellemiségét
egy szép Móra Ferenc-idézet tükrözi: „A szeretet az
élet.“ Ezt a szeretetet és figyelmet tapasztalhattuk mi
is az elmúlt 20 évben, a felvidéki magyar tanítási nyelvű alapiskolák pedagógusai és diákjai. Ajándékként

gyar adása értő �gyelemmel kíséri
a szlovákiai közoktatás eseményeit, benne a szlovákiai magyar pedagógusok munkáját. A szerkesztők
közül munkakörénél és személyes
kötődésénél fogva, elsősorban Tóth
Erika volt az, aki személyesen �gyelt oda arra, milyen értékeket
hoz létre az iskola, milyen fejlesztésekben vesz részt a szlovákiai
magyar pedagógustársadalom.
Mikrofonjával minden helyszínen
ott volt, ahol a pedagógiában és
az iskolákban történt valami. A
tehetséges diákok kiváló eredményeire éppen úgy oda�gyelt, mint a
különleges gondoskodást igénylők
gondjaira. A szerkesztő hozzáértése, hitelessége, embersége minden adás esetében megérintette a
hallgatót. Műsorait, így a rozsnyói
pedagógustalálkozók történéseit
és hangulatát számos felvétel őrzi a
rádió hangarchívumában.

A 90-es évek közepétől a Segítsük c. műsort szerkesztette, mely a
nehéz sorsú, fogyatékkal élő emberekről szólt, az ő társadalmi integrációjukat próbálta segíteni. 2002ben többedmagával megalapította
a Carissimi nonpro�t alapot. A rádióban és a civil szervezetben végzett munka jól kiegészítette egymást. A hozzájuk fordulók problémái a műsorok révén nyilvánosságot
kaptak, s ez által a hallgatók is hasznos információkhoz juthattak.
Tóth Erika 2009 októberétől
nem dolgozik rádiós szerkesztőként. Azóta Carissimi címmel egy
fogyatékosoknak szóló magyar
nyelvű lap kiadásával szeretne fórumot teremteni a rászorulóknak.
A lap a tervek szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek problémáival
is foglalkozna, ezért a pedagógusok
�gyelmére is számít.

sok kiselsős, akit magyar
tannyelvű iskolába írattak,
apáczais könyvet vehetett a
kezébe. Számtalan esetben
tanulmányútra invitálta a
Tanár úr a felvidéki pedagógusokat, kedvezményes
pedagógus-könyvcsomaggal, segédtankönyvekkel támogatva munkájukat, nem
feledve Széchenyi gyönyörű mondatát: „ Nyelvében
él a nemzet.“ Ezt az édes
anyanyelvet a határon túl
élő magyarul beszélő gyermekek kétféle módon sajátíthatják el:

úr személyiségét a Magyar
Köztársaság elnöke is elismerte, 2004. augusztus 20án a „Magyar Köztársaság
Érdemrend Lovagkeresztje„ kitüntetéssel jutalmazta, majd pedig 2006. május
26-án a sepsiszentgyörgyi
vártemplomban
lovaggá
avatták.

Pék László

Könyveiket azért sikerült
a legszélesebb körben elfogadtatni, mert színvonalukat a szakma is maximális
mértékben elismerte.

Az Apáczai Tankönyvkiadó idén ünnepelte megalakulásának 20. évfordulóját.
Ehhez az ünnepléshez szeretnénk csatlakozni mi is
jókívánságainkkal, valamint
elismerésünk jeléül a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díját átnyújtani Esztergályos Jenő
ügyvezető igazgató úrnak,
az Apáczai Kiadó alapítójának. Őszinte elismerésünk
és tiszteletünk elhivatottsága iránt! Kívánunk Neki,
családjának és valamennyi
munkatársának a kiadóban
jó erőt és egészséget, töretlen munkakedvet!

Az ügyvezető igazgató

Csintalan Zsuzsanna

• úgy, hogy már az anyatejjel szívják magukba;
• olyan esztétikus, igényes tankönyvekből, mint
amilyeneket az Apáczai Kiadó készít, határon belül és
túl.

Pedagógusfórum

Pálinkás Márta
tanulóinak „tanító nénije“
lett.
1970-ben Búcson kezdte igazi óvónői pályafutását.
Itt 9 évig dolgozott.

1969-ben,
a pedagógiai szakközépiskola befejezése után első munkahelye Komáromfüss, ahol
az alapiskola 1. osztályos

1979-ben lakhelyén, Komáromban kapott lehetőséget a további munkára.
A Hajós Utcai és a Víz Utcai
Óvodában dolgozott egészen 1991-ig, amikor is felkérték, hogy vegye át a Ferences barátok utcai Óvoda
vezetését, ahol a mai napig
meghatározó személyisége
az óvoda életének.
41 éves pedagógiai munkásságát az emberség, az

odaadás és az alkotás jellemzi. Hosszú pályája során
rengeteg gyermek került ki
a keze alól, akik a mai napig szeretettel gondolnak
rá. A helyi óvodapedagógiai közösség egyik legjelentősebb mozgatórúgója.
Kitartó, szívós munkájának
is köszönhető, hogy 66 tagú közösséggel büszkélkedhetünk. Odaadóan és
fáradságot nem ismerve
szervezi a társaság életét,
a továbbképzéseket.
Személyisége minden
esetben mély benyomást
kelt felnőttben, gyermekben. Empatikus képessége
és hitelessége segíti őt abban, hogy követendő példa legyen mind a szakma,
mind a tágabb közösség
számára. Embersége, mély
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hite az emberi jóságban
a feltétel nélküli elfogadásra készteti őt. Rugalmasan
reagál a mindennapok és
a szakma új kihívásaira.
Az én pályámnak is meghatározó
személyisége.
Számomra ő a nagybetűs
EMBER, példakép. Mérhetetlen, emberekbe vetett bizalmát Böjte Csaba, ferences szerzetes gondolatával
tudnám jellemezni:
„Eddigi életemnek az
a fő célja, hogy az emberek ne féljenek egymáshoz
hajolni, higgyenek abban,
hogy a kimondott őszinte beszéd, a jó szó szebbé tudja tenni a környezetünket, az embertársaink
életét, az ő életüket.”
Trenčík Katalin

Boda Ilona

Boda Ilona, a mi Ilonka
nénink 37 éven keresztül
volt a Buzitai Óvoda igazgatónője. A 37 év alatt 624
gyermek került ki az óvodából, vagyis ő ennyi gyermeknek simogatta meg
könnyes vagy mosolygós
arcát, 2-3 éven át örült, sírt
vagy bosszankodott velük,
de amiben biztos vagyok,
hogy soha nem bántotta
egyiket sem, se fizikailag,
se lelkileg.

Az óvoda dolgos hétköznapjait mindig ünnepélyessé tudta tenni, kihasználta a helyi feltételeket,
szokásokat, beiktatta azokat a nevelő-oktató munkába. A mi óvodánkban
a gyerekek dagasztottak,
kukoricát morzsoltak, babot fosztottak. A 37 év alatt
meglátogatták az óvodát
hollandok, sárospatakiak,
iglóiak, zólyomiak, kassaiak – rengeteg alkalommal
volt nálunk módszertani
bemutató óra az egész járás
magyar óvónői részére.
Több
magyarellenes
próbálkozás – kétnyelvű
óvoda, alternatív oktatás
– sikeres hárítója Ilonka
néni, aki mindig ragaszkodott ahhoz, és harcolt azért,
hogy Buzitán a magyar
óvoda megmaradjon.
Mindig jó volt a kap-

csolata az iskolával, a szülőkkel, a fenntartóval. Rengeteg magyar iskolást, ma
már igazi magyar embert,
köszönhet neki kis közösségünk, községünk. Nem
múlhatott el falusi vagy iskolai rendezvény a kis óvodások dalai, szavalatai nélkül. Ilonka néni egy olyan
pedagógus, aki emberségből, magyarságból, kitartásból példát mutatott és
mutat gyermeknek, szülőnek egyaránt.
Mindig a személyes kapcsolatokat helyezte előtérbe,
nem múlhatott és múlhat
el a községben semmilyen
rendezvény az ő segítsége,
tanácsa, foszlós kalácsa nélkül. Mégis mindig a háttérben marad, nem tündökölni – szolgálni akar: a családnak, a falunak, a szülőknek,
de főleg a gyerekeknek.

Mottóját Váci Mihálytól
választotta:
Sokan kiáltoznak, s ha arra
vágytok, hogy hallatsszon a
hangotok, ti ne úgy legyetek
hallhatóvá, hogy a lármán
túlharsogjatok: – hajoljatok az
emberek arcához, s közelről,
halkan szóljatok.
Ilonka néni! Köszönjük
ezeket az éveket, köszönjük a sok tehetséges kis magyar embert, köszönjük az
elvégzett munkát, köszönjük, hogy megtanulhattuk
megkeresni,
megtartani
és továbbadni a szeretetet,
a hitet szűkebb és tágabb
környezetünkben!
Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig végezze önként
magára vállalt feladatait
községünkért, közösségünkért, magyarságunkért!
Mohnyánszky Csilla
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Élmény és öröm a nevelés szolgálatában
Ezzel a címmel tartott foglalkozást Földes Petra mentálhigiénikus Budapestről, az Osztályfőnökök Országos Szakmai
Egyesületének oszlopos tagja, aki nyolcévi gyakorló pedagógusi munka után jelenleg tanárképzéssel, tanárjelöltek felkészítésével, valamint továbbképzésükkel foglalkozik.

Földes Petra a szekcióban

Nagy érdeklődés kísérte a
meghirdetett témakört, így a
vártnál sokkal többen vettek
részt ebben a szekcióban.
A sok gyakorló pedagógus néhány órára kísérletező,
játékos, kreativitást igénylő
diákká vált. A játék az emberek számára a felszabadulást
jelenti, több öröm és vidámság jelenik meg tőle életünkben. A gondolatok és érzések
szabad áramlása valódi létszükséglet. Minden örömmel
kapcsolatos állapot, érzelmileg átélt esemény élmény, ami
kicsit megmagyarázza azt is,
hogy mit is keresünk ezen
a világon.
Olyan helyzeteket, állapotokat kell teremteni, amelyek
segítségével az egyének életre
szóló tapasztalatot szereznek.
Így válik tanítójukká a könyvek helyett maga az élet.
A „hogyan építsünk a gyerekekből-felnőttekből összehangoltan működő, tevékeny
csapatot” – témakört taglalta,
illusztrálta sok-sok példával,
aktivitásra bírva a kb. 50 fős
alkalmi csoportosulást. A cél
a szociális kompetencia fejlesztése az osztályfőnöki órá-

kon, az empátia, kommunikáció, szervezés, tolerancia,
az elfogadásra nevelés. A tevékenység-központú foglalkozást előtérbe helyezve, a
reflexgyakorlatok fontosságának bemutatásával indult a
foglalkozás – az ujjak, a nyitott tenyér, a testmozgás fontosságát hangsúlyozva.
Egy-egy gyakorlat elvégzése után következett a stratégia megbeszélése. Hogyan
lehetne még hatékonyabbá
tenni a munkafolyamatot,
hogy konkrét élethelyzetben
tanuljon meg a gyerek tájékozódni, véleményt formálni,
annak hangot is adni, törekedni az eredményes cselekvésre. A további feladat megoldásának az volt a feltétele,
hogy a csapat előre alakítsa
ki a stratégiát, dolgozza ki az
együttműködés tervét, hogy
hogyan végzi majd el leghatékonyabban a feladatot. Világossá vált, hogy minden
csapatban szükség van egy
kulcsemberre, akit minden
tag elfogad. A tapasztalatok
összegzésénél világosan kell
meghatároznunk, mi segítette, illetve hátráltatta a meg-

oldást. Fontos mozzanata a
csapatmunkának az összehangolódás, ezután könnyebbé válik a munka, s ebben
oroszlán része van a pedagógusnak. Bármilyen közösségben, ha feladatot oldunk meg,
tisztázzuk, kinek-kinek milyen szerepe van a csapatban
(megfigyelő, alkalmazkodó,
rendszerező, segítő, vezető,
irányító stb.), ki mire alkalmas. Fontos egymás jellemének és képességeinek a megismerése. Mindig a gyerek erős
oldalára kell építeni úgy, hogy
a gyengeségeiben mindig segíteni tudjuk. A cél az, hogy
ne csak jól és gyorsan oldják
meg a feladatot, de mindeközben jól is érezzék magukat. A
gyerekek öröme, boldogsága
mellett az eredményesség is
számít.
Minden csapat fejlődési folyamaton megy át, s a
bemutatott tevékenységek a
megismerkedést szolgálják.
A fejlődési folyamat nem feszültségmentes, ezért ebben a
fázisban még nem lehet versenyfeladatot megoldani, versenyszerű játékot folytatni.
A pedagógus lehetővé teszi, hogy a gyerek minden pozícióban kipróbálhassa magát. Az alkotás fázisában lévő
csoport már meg tudja mondani, számára mi a zavaró tényező. Cél a jó csoportidentitás kialakítása, ezért sokszor
újra kell strukturálni a csoportot. Világossá kell tenni
a gyerekek számára, mire figyeljenek, összpontosítsanak.
A figyelemmegosztást és gyakorlatias feladatértelmezést
fejlesztő gyakorlatok végül
elvezetnek az összehangolódáshoz.
A gyerekekkel a kreativitást igénylő játékokat

mindig nagy térben kell játszani. Fontos a szerepjáték, a
csoportnak minden tagja be
legyen kapcsolva, találja meg
a helyét, senki ne szoruljon a
perifériára.
A jutalmazást is át kell értékelni. A komplex értékelés a
célravezető. Mindig a pozitívumokat értékeljük, azt, amit
tud a gyerek, ne azt emeljük
ki, amit nem tud. A gyengébb szellemi teljesítményt
nyújtóknál a mozgásos intelligenciát értékeljük. Óvakodni kell, nehogy negatív visszajelzést közvetítsünk a gyerek
felé.
Ne hatalmi pozícióból értékeljünk. A „miért?” kérdésnek más kicsengése van ebben a pozícióban. Nemcsak
őszinte érdeklődést fejez ki,
de számon kér, felelősségre is
von. A minősítés legyen pozitív kicsengésű, erősítse meg a
gyereket abban, amit tud. Nagyon fontos, hogy kellő érzelmi állapotba hozzuk a gyerekeket a csoportmunka során.
A cél, az érzelmek felszabadítása. Ezt a hatást könnyebben elérhetjük, ha a testünket
is belevisszük a játékba. Teljesen másképpen működünk
ilyen élethelyzetben.
A szociális kompetenciák fejlesztése során a gyerek
megtanulja, hogyan kell érzelmeket kifejezni, elfogadni.
Ezen foglalkozás során elérhetjük, hogy a csoport megszállottan dolgozzon, ügyködjön egy közös mű létrehozásán. Konkrét gyakorlatok
sorát, bevált fogásokat mutatott be a vezetőtanár a kompetenciafejlesztő foglalkozás
során, melyen mindenki lelkes résztvevő volt.
Köszönet mindezért Földes Petra vezetőtanárnak!
Juhász Edit

Pedagógusfórum
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Kompetenciafejlesztés
játékban és játékosan az óvodában
Szabó Edit az előadását
három részből építette fel:
Az első rész csapatépítő gyakorlatokra épült.
Az előadó szándéka az
volt, hogy a csoport tagjai
a lehetőségekhez mérten
minél jobban megismerjék
egymást és nyitottabbá
váljanak
a befogadásra.
Mivel az előadás témája a
kompetenciafejlesztés volt
a gyakorlatok
folyamán,
a résztvevők a tanárnő irányításával meghatározták
azokat a kompetenciákat,
amelyekre a csapatépítő
gyakorlatok
lehetőséget
adnak.
A második részben az
előadó a játék (mint fő tevé-

kenységi forma) elméletét
ismertette, ahol meghatározta a játék fogalmát, sajátosságait, kialakításának
szubjektív és objektív feltételeit és a játékfajtákat.
A játékosságot, mint nevelési alapelvet közelítette
meg. Az óvodapedagógusok megerősítést kaphattak
a kompetencia fogalmáról,
az állami oktatási program
ISCED 0 által meghatározott kulcskompetenciákról.
A harmadik rész ismét
a gyakorlati alkalmazásra
épült. A résztvevőknek különböző játékok által lehetőségük volt csoportokban
dolgozni és alkotni, megfigyelni és bemutatni az
egyes kompetenciacsopor-

tok fejlesztésének lehetőségeit. Olyan játékokat
ismertek meg a pedagógusok, amelyeket az óvodában alkalmazhatnak.

jai értékes ismeretekkel és
örömteli élményekkel gazdagodva távoztak a rendhagyó előadásról.
Trenčík Katalin

A délután jó hangulatban telt el. A csoport tag-

Értékek – identitás és kötődés
amelyek a már említett olvasókönyvvel együtt a helyi
értékek megismerését és felkutatását, valamint az identitástudat megerősítését segítik
elő.

A 4. szekcióban Ferencz
Anna, a sajógömöri alapiskola igazgatónője előadásával tisztelegni kívánt mindazok előtt, akik sokat tettek
az értékek megteremtéséért
és megőrzéséért.
Kihangsúlyozta, hogy intézményvezetőként kötelességének érzi ezen értékek továbbadását. Rámutatott arra,
hogy mennyire fontos önmagunk, a múltunk és jelenünk
ismerete ahhoz, hogy kötődjünk, tartozzunk valahová,
ahol minket megértenek, ahol

otthon érezhetjük magunkat. Az előadó az identitást
meghatározó tényezők közül
kiemelte a nemzeti, etnikai és
kisebbségi csoportidentitásokat.
Ezt követően bemutatásra került az a készülő regionális olvasókönyv, amelyben
Ferencz Anna kollégáival
együtt Gömör és Észak-Nógrád településeit mutatják be.
A szekcióban résztvevők
megismerkedhettek további
két regionális kiadvánnyal is,

A bemutatókat parázs vita
követte. Érveket kerestünk a
regionális oktatás fontossága mellett. Megállapítottuk,
hogy ha azt szeretnénk elérni, hogy gyermekeinkből
boldog,
kiegyensúlyozott,
a múltjukat és értékeiket
tisztelő sikeres emberek legyenek, nagy hangsúlyt kell
fektetnünk a helyi értékekre,
hagyományokra, kultúrára.
Ehhez kellő idő, megfelelő szakértelem, elkötelezett
pedagógusok, valamint őket
segítő közéleti emberek és
szülői támogatás szükséges.
A regionális nevelést az iskola életébe tudatosan be kell
építeni. Meg kell tanulnunk
a hibáinkkal szembenézni,

mentalitásunkon változtatni
kell. A ránk hagyott örökséget
kellőképpen meg kell ismernünk és ismertetnünk tanítványainkkal. De nem elég ezeket a dolgokat az osztályban
ülve tanítani, ki kell menni
az iskolából. Fel kell keresni
azokat az embereket, akiktől
megtanulhatjuk a régi szokásokat, a gyerekekkel együtt be
kell járni azokat a helyeket,
amelynek
megismerésével
megerősödik a régióhoz való kötődésük. Foglalkoznunk
kell azokkal a kincseinkkel,
amelyekre büszkék lehetünk,
és vigyáznunk kell rá.
Azt tapasztaltuk, hogy
mindehhez elég lelkesek vagyunk, összefogással, egymás
segítésével készek vagyunk
régiónként
segédeszközök
készítésére, program kidolgozására, amelyek az értékeink
megőrzését segítik elő.
Győző Andrea
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A művészeti nevelés lehetséges szerepei az oktatásban
Korunkban lépten-nyomon azt tapasztaljuk, hogy a „hatalom művészete” került előtérbe, és egyre
nehezebb meghonosítani a „művészet hatalmát”, holott nyilvánvaló, hogy az emberi fejlődés szempontjából inkább a másodikra lenne szükség.
A művészet pedig benne
van a mindennapjainkban, a
kérdés csupán az, hogy észrevesszük-e!? Ha észrevesszük az
élet apró örömeit – a tavaszi
napsütést, az első ibolyát, a fák
levelein átszűrődő napfényt, a
lenyugvó nap aranyhídját a tó
vizén –, pozitív része lehet életünknek.
A címből is világosan kitűnik, hogy kérdésfeltevésekkel
foglalkoztunk.
A következő kérdésekre kerestük a választ:

Van-e igény művészetre?
Van-e igény „igényes” művészetre?

Hol helyezkedik el a művészetek által megalkotott érték az általános értékrendszerben?

Szükség van-e az iskolákban arra, hogy a művészeti
nevelést komolyan vegyük?

Mi a „haszna” az embernek
mindebből?
Bevallom, hogy nem mindegyikre tudtunk egyértelműen
válaszolni.
Az előadás célja azonban
inkább az volt, hogy elgondolkodjunk az általános emberi értékekről, melyeket az oktatásnak erősítenie kellene.
A kitűnő előadó - Fecsó Szilárd, aki a Kassai Márai Sándor
Gimnázium tanára - arra hívta
fel a figyelmünket, hogy kezdjünk el másképp gondolkodni a
művészet szerepéről az életben,
és az oktatásban egyaránt.
Hisz ha figyelmesen szemléljük a körülöttünk lévő világot,
megfigyelhetjük, hogy minden
pontos szerkezetbe szerveződik, és ezek között a szerkezetek között összefüggések vannak. Látszólag olyan, mintha
rendszertelenül működnének a
dolgok, mégis van bennük lo-

gika és rendszer. Elég, ha megfigyeljük a természetet: az állatok „társadalmát”, a növények
felépítését, alkalmazkodását a
körülményekhez, az évszakok
váltakozását, a tenger mozgását, vagy a világűr rendjét. Valóban a kulcsszó: a rend. Minden
valamilyen ősi program szerint
működik, amelyikben van logika, egyetértés. Mindezt együttesen úgy nevezhetnénk, hogy
harmónia. A harmóniában pedig megtalálható a szépség,
ami betölti és feltölti az ember
lelkét. Az emberi természetbe
és társadalomba is be van kódolva ez a harmónia, a szépség
utáni vágy, de ellentmondásos
módon, aki ezt a harmóniát
megbontja, sajnos az maga az
ember.
Az előadásnak három része
volt:
1. témakör: A művészet jelentősége napjainkban és a
művészeti oktatás jelene
Az alapprobléma felvetése
az volt, hogy „hogyan gondolkodunk a művészetről”, iIlletve
„mi befolyásol bennünket bizonyos dolgokról való véleménynyilvánításunkban?“
Ezek a kérdések azért fontosak, mert hatással vannak a
művészeti oktatásra, illetve a
művészeti oktatás fontosságának elfogadtatásában játszanak
szerepet.
Sajnos a művészeti tantárgyak alárendelt szerepet töltenek be az oktatásban a tantárgy-hierarchiának /hatalmi felépítésnek/ köszönhetően. Ezt a
problémát is körbejártuk különböző példák segítségével.
Megpróbáltunk arra a kérdésre is választ adni, hogy mi is
a művészet?
Ha megértjük jobban a művészet különböző „arcain”, funk-

cióin keresztül a művészet lényegét, ez segít talán abban,
hogy magáról a művészetről is
másképpen gondolkodjunk.
2. témakör: A művészet
szerepe a személyiségfejlesztésben
Az előző egységhez szorosan kapcsolódva megpróbáltunk válaszokat keresni azokra a
kérdésekre, hogy miért is fontos
a művészeti nevelés az ember
életében? Melyek azok a személyiségbeli és jellembeli összetevők, amelyeket csak bizonyos
művészeti ágak gyakorlásával
tudunk erősíteni, és amelyek
nélkül nem beszélhetünk teljes
személyiségről, amelyek nélkül
az ember fantáziátlanná, egysíkúvá válik, s amelyik a lélek kiüresedéséhez vezet. Hogyan
hat már a kisgyermekre a zene,
miért fontos mesét és verset
olvasni, és milyen készségeket
erősít a vizuális nevelés?
3. témakör: A művészeti
nevelés lehetséges szerepei
az oktatásban
Vannak olyan problémák és
nehézségek a művészeti oktatásban és általában az oktatásban, amit megoldani nem tudunk (nemzeti tanterv hiánya,
az európai uniós előírások betartatása, stb., amelyek a művészeti oktatással is kapcsolatosak).
Viszont, ha fontosnak tartjuk a művészeti nevelést, vagy
a „művészettel nevelést”, ezeket a lehetőségeket be tudjuk
építeni a tanulási folyamatba.
Ebben a témakörben főleg a
vizuális kultúra (a képzőművészet) felhasználásának lehetőségeit vizsgáltuk egy-egy tantárgyon belül. Az előadó a saját,
valamint kollégái gyakorlati tapasztalatait és ötleteit osztotta

meg velünk, amelyeket használhatunk a saját oktató-nevelői munkánkban.
Az utóbbi időben egyre inkább előtérbe kerül az értelmi
intelligencián túl az érzelmi intelligencia is. Ahogyan az IQ mérése már általánossá vált, az EQ
szintjének megállapítása egyre
gyakrabban társul hozzá. A lélektan legnagyobb egyéniségei
már régóta hangoztatják, hogy
az érzelmi intelligencia magasabb szintje a társadalmi érvényesülésben nagyobb előnyt
jelent, mint az értelmi intelligencia. Érzelmeinknek köszönhetjük ugyanis élményeinket, s azt,
hogy a számunkra közvetített
világkép nem közömbös. Az érzelmi gazdagság, az empátia, az
elfogadás, a tolerancia, a közös
célok érdekében való együtt
munkálkodás képessége, a nyitottság, az előítéletmentesség,
az erőszakmentes kommunikáció – az érzelmi intelligencia alkotó elemei, melyeknek felépítésében hatalmas szerepet játszik a művészeti nevelés.
Ezeknek megfelelően a művészeti nevelésnek a jelenleginél sokkal nagyobb szerepet kell
biztosítanunk az oktatásban. Az
emberi civilizációt ugyanis csak
a kultúra mentheti meg, ezt nekünk tudatosítanunk elsőrendű
kötelesség.
Fogadjuk meg Müller Péter
szavait!
„Minden szép zene, és jó
sor egy pillanatra felébreszt. Ne
feledd: ha így élsz, te is művész
vagy, akkor is, ha nem tudsz festeni vagy verset írni. Az élet művésze vagy. Mert a legcsodálatosabb műalkotás mégiscsak te
magad vagy. És az életed.“
Fekete Irén, Móra Ferenc
Alapiskola, Nemesócsa
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Értékrend: etika és vallási nevelés
Akik ezt a szekciót választották, minden bizonnyal vegyes érzelmekkel távozhattak az ez évi szlovákiai magyar pedagógusok 16. országos találkozójáról, hiszen a megszokott elvárásokkal ellentétben, szinte kizárólag gyakorlati jelleggel
bírt az általam és a kollégám, Drenkó Zoltán által összeállított program.
A cél nem volt más, mint a résztvevő pedagógusok egy-egy kikerülhetetlen és provokatív helyzetbe hozása, amelyekben a „saját bőrükön“ megtapasztalhatták a kommunikáció felvétel és az empatikus csapatmunka olykor nehézkes
pillanatait. Persze ezekből a megtervezett helyzetekből csupán ízelítőt kaphattak az etika és a vallási nevelés órákból,
amelyeket jómagam és Drenkó Zoltán vezet, de az elsődleges pedagógiai cél, maga az élmény volt. Az élmény, amely
jelentősen bevésődik az emberi elmébe, hogy időközönként emlékeztessen bizonyos pillanatokra, hogy azokból esetleg hitet merítsen és képes legyen pedagógiailag és emberileg helytállni, annak ellenére, mégha az adott helyzet „szembe megy“ magával a tanári szándékkal is.
A résztvevők partnerek voltak ezekben a feladatokban – annak ellenére, mint említettem, sokukat felkészületlenül
érte az efféle „támadás“ – ugyan, némelyikükön érződött az a bizonyos szakmai „berozsdásodottság“, de lévén ez a találkozó alkalmat adott az eredményes orvoslásra.
A visszajelzések pozitívak voltak, amelyek további tökéletesítésre ösztönöznek, hogyha még egyszer alkalmam lenne
egy efféle megmérettetésre, még több „rozsdaoldó“ anyagot fecskendezzek a programom vegyületébe.
Mert megéri.
Ezúttal is köszönet Drenkó Zoltánnak a baráti segítségben és a szervezőknek, hogy lehetőséget kaptam részt venni
egy ilyen nívós rendezvényen.
Szabó Gábor

Minek nevezzelek…?
Frissen olvasom az Učiteľské novinyban a „pilotný ročník” kifejezést, és magamban félhangosan mondom: nyugatmajmolás…
Szlovákul helyesen skúšobný vagy experimentálny ročník. Nálunk ezt már néhányszor „pilóta” melléknévvel fordította a sajtó,
pedig van rá magyar kifejezés is: kísérleti évfolyam – én ezt javasolnám.
A napokban egy járási – magyar – tanfelügyelőtől kérdeztem, hogy fogjuk nevezni magyarul a „karierový stupeň”-t, amelynek
használata elkerülhetetlen lesz? Nem volt megoldása. Saját érdekünkben: az ilyen kifejezések magyar nyelvű használatát nyilvánosan kellene megpályáztatni. Előre figyelmeztetek, hogy a „karierový stupeň” már oktatói fokozat nem lehet, mivel az már
foglalt: a magyar pedagógiai lexikon szerint is az egyetemi oktatókat jelenti, az egyetemi tanársegédtől kezdve az adjunktuson
és docensen át az egyetemi tanárig. Csiszolatlan ötletem szerint tehát akár tanítói vagy tanári fokozat is lehetne.
Csuka Gyula mérnök, nyug. egyetemi tanár

Ez is MÁRCIUS 15-e
Március 15-ével kapcsolotban jutott eszembe néhány gondolat, amelyet szeretnék Önökkel is megosztani. Valahol minden szlovákiai
mag yar életét végigkíséri a
„POLITIKA“. Valamilyen szinten minden szlovákiai magyar
politizál.

Igen, politizálni kell minden
nemzetiségi pedagógusnak!
Minden reggel „magyarul“ áll
ki tanítványai elé. Manapság,
ismét titokban tanítjuk meg
himnuszunkat, dicső történelmünket, hogy legalább a következő népszámlálásig maradjon meg emlékezetünkben.

Igen, már azzal politizál,
hog y megszólal. Megszólal,
mint szülő, nag yszülő mag yar ul saját g yer mekéhez .
Nagyon sajnálom azt a nagyszülőt, aki csak akkor kapja
meg az unokát, ha úgy beszél
hozzá, ahogy a menye, vagy
a veje akarja. Törnie kell azt
a másik nyelvet, hogy szerethesse gyermeke gyermekét.

Igen, gyermekeink is politizálnak, ha akarnak, ha nem.
Már óvodás koruktól észlelik,
mikor az óvó néni, az előírásokat betartva kétnyelvűen szól
hozzájuk. A néniket és bácsikat
úgy különböztetik meg, hogy
magyarul, vagy más nyelven
kell nekik köszönni. Nem is beszélve arról, egy pár hónapja
máshogyan is megkülönböz-

tetünk embereket, akik eddig
nem is különböztek tőlünk.
Ha ír ásom on e lg on dol kodnak, kérem, nézzék meg
Schnelzer Zoltán felvételét
i s . A z SZ M P SZ ké p v i s e l e tében Tomolya Adrienn, az
SZMSZSZ képviseletében
Györg y Ernő Füleken közö-

sen koszorúzták meg hőseink
emlékművét. Ug ye, néhány
a természet adta tulajdonságuktól fogva nem is látni nagy
különbséget közöttük? Egyetértő emberek.
Laboda Róbert
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Vallomás

Pedagógustalálkozó nyugdíjas szemmel
A kézfejem már szeplős, a hajam hófehér, ám lelkem ifjonti és szomjúhozza a jó szót,
értelmes gondolatot. Ezért vagyok hajlandó elmenni bárhová az élményért,
ahol építkezni lehet, ahol megerősítést kapok a felől, hogy amit végeztem,
helyes volt és ma sem botorkálok tévúton.

Többek között ezért is járok
minden évben a rozsnyói
pedagógustalálkozóra, meg
azért, hogy találkozhassam
pályatársaimmal, öregekkel
és ﬁatalokkal. A találkozó
témája mindig érdekfeszítő,
most is az volt: „Embernevelés-értékteremtés”. Siker- és
pénzorientált, rohanó világunkban a humánus nevelés
kérdése izgalmas feladat, a
motiválatlan, társadalmilag
értékét vesztett pedagógus
szemszögéből meg különösen
izgalmas. Vajon hogyan
lehet embert nevelni sokszor
emberietlen körülmények
között, vajon a társadalom
szempontjából értékteremtés-e
a nevelés?
A téma gyökeréig történő
kibontását hiteles és szakavatott emberek szájából
hallhattuk, akik jórészt
nemcsak kutatják, hanem
gyakorolják is valamilyen
szinten a nevelést. Mindenesetre elgépiesült világunkban
ritkán állítjuk a nevelés
szolgálatába az öröm- és
élményszerzést, mert jobbára
elveszünk a törvényi rendeletek bonyolultságában,
elmerülünk a számítógépek
és a technika világába és
ügyet sem vetünk a szívekben
lejátszódó folyamatokra.
Pedig a jólét forrása elsősorban a szeretet és nem a pénz,

ahogyan azt sokan hiszik.
A boldogság és a boldogulás
külön fogalmak. Más tőről
fakad a boldogságra való
készség, mint a bármi áron
boldogulni akarás hajlama. Észrevétetni a szépet
is nemcsak a hasznosat,
megtanítani az örömszerzés
boldogságát, megmutatni
helyes életvezetési modelleket,
ez mind-mind feladata a
pedagógusnak még akkor
is, ha a társadalom nem
sokra becsüli. (Az egyetemi
hallgató képzési költsége
egyenlő a börtönbüntetéssel
járó költséggel). A pedagógus bizony ma is modellkép,
példakép, mert ﬁgyelnek rá
és jókora többletkészlettel kell
rendelkeznie akkor is, ha
ﬁnanciális gondjai vannak.
A pedagógus példakép, ha
szakértelme magas, viselkedése hiteles és emberséges.
„Ha olyan, mint a talicska,
amely addig megy, amíg
tolják” kerülje el messze ezt
a pályát. Mindig rajtunk a
választás, hogyan végezzük
a munkát, még ha a munkát
nem is mindig mi választjuk
meg. Nincs zavarbaejtőbb,
mint látni azt, hogy valaki
elvégzi azt a feladatot, amit
mi elvégezhetetlennek hittünk
vagy inkább mondtunk. A
legsikeresebb iskolák teljesítményének hátterében minden

esetben a pedagógus áll, aki
összhangban van önmagával
és kellő érzelmi állapotban van. Ám a pedagógus
kellő érzelmi állapotához
megszállottság kell. Az
pedig független a társadalmi
ranglétrától. A pedagógus
kisebb csodát bármikor
tehet, ha benne a csodatevés képessége és igénye. A
pedagógusnak legyen gazdag
érzelmi kultúrája, mert csak
az tud személyiséget gazdagítani, aki maga is gazdag
személyiség. Vagy megújul
az érzület, vagy elpusztul
az Élet, mert a tudomány
gyorsabban fejlődik, mint az
élet. A mi pályánk út lélektől
lélekig, agytól agyig.
Az iskolában ne tanítás,
hanem tanulás folyjon. A
pedagógus az egyik fél, a
gyermek a másik. Felek
vagyunk tehát és arra kell
minden nap törekedni, hogy
egésszé legyünk, vagyis a
másikkal kell kiegészülni.
A gyermeknek éreznie kell,
hogy róla van szó, érte, vele.
Akkor majd szeret iskolába járni, nem lesz teher
a feladat, amely gyakran
–valljuk meg- ellene van és
nem érte, mi döntünk helyette
és nem vele, és gyakran nem
róla van szó, hanem rólunk
vagy őt látszólag nem érintő
célokról. Törekedni kell a

boldog emberi kapcsolatokra, amikor nem megértjük,
de megérezzük egymást, az
idegrendszerünk egymásra
hangolódik. Minden ember,
akivel találkozol egy tanítómester, akinek üzenete van
számodra, mint ahogy te is
üzenet vagy azoknak, akikkel találkozol. Az iskolában
ez százszorosan igaz. És ne
feledjük: a legitim hatalom
csupán rövidtávra szól, a
kivívott elismerés a hosszú
távú megoldás. Üzenem ezt
a basáskodó igazgatónak,
a fennhéjázó tanítónak, aki
nap mint nap „hatalmat
gyakorol”.
Végül Böjte Csaba néhány
gondolata:
Lángoljon a szívünk, hogy
izzzásba hozhassuk a gyermeket, mert az a feladatunk,
hogy lelkesítsük őket, hisz a
tanulás nehéz munka. Lássuk ügyesnek, szépnek őket,
legyünk aranyásók, mert
minden gyermekben kincs
rejtezik, csak meg kell találni
és nem szabad kiaknázatlanul hagyni. Isten nem teremt
selejtet, mindenkibe belerakta az értéket. Mindenkiben
benne van a csíra. Vigyünk
fényt a gyermekek szívébe,
bátorítsuk őket és higgyünk
bennük!
Kozsár Julianna, Kassa
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Érték a nevelés

Ember. – Nevelés. – Érték.
– Teremtés. – Ilyen hangsúllyal
vetettük föl tegnap délelőtt
a problémát. Én megfordítanám a sorrendet és felteszem
a kérdést: Teremtés és érték
a nevelés, az embernevelés?
Esetleg: Értékes teremtés az
ember? A nevelés, – az embernevelés – értékes? Kinek?
– Nekem, mint pedagógusnak? Nekem, mint szülőnek?
Nekem, mint pedagógusszülőnek? Sok a kérdőjel, a sötét és
szinte megmagyarázhatatlan
fogalom.
Gyújtsunk g yer t yát! Teremtsünk világosságot, hogy
mindenki láthassa: érték a ne-

velés! Nekünk nagy érték és
drága kincs. Hiszen a 70 és a
7% között a különbség óriási.
Nem fajulhatott a társadalom
oda, hogy a szülő a számára
legdrágábbra se áldoz zon !
Nem fajulhatott oda a társadalom, hogy a börtönviseltre
annyit költsön, mint a tudásra!
Vagy nem igaz már a mondás,
hogy a tudás hatalom?!
Gyújtsunk gyertyát! Lobbanjon a láng, égjen a tűz,
legyen újra fény! – Fény az elménkben, hogy megláthassuk
a dolgok lényegét, hogy az életünk során élmények halmazait állíthassuk hadirendbe. Fontos, hogy a cél és a folyamat
összefonódjon. Fontos lenne,
ahogyan kollégáink előadásaiban is hallottuk, hogy problémáinkat ne problémaként
kezeljük. Feladatként. Olyan
feladatként, mely megoldásra
vár, de nem nyűg.
A z emberi lélek olyan ﬁnom, vég telenül művészi
módon összeállított műszer,
hogy csak mesterkéz tud rajta
játszani. A nevelés nem olyan
dolog, amit egy éjszaka alatt

meg lehetne tanulni. A mélyb e n g y a k r a n r e j t őz h e t n e k
gazdag kincsek, de az úton,
amely a kincshez vezet, alattomos veszélyek lappanghatnak.
Csak az utat ismerő tud köztük nag yszerű ajándékokkal
gazdagon megrakodva biztosan átjutni. Ilyenkor gyakran
eszembe jut édesanyám. Az
az ember, aki kisebb-nagyobb
perlekedéseink után mindig
odajött és egyszerűen, fájdalommal, de óriási szeretettel
a szemében megsimogatott,
majd ennyit mondot t : Add
vissza a simogatásom, ha nem
kell! – Gyermeki lelkemmel,
ak kor nem ér te t tem miér t
mondja ezt. Ma már, mint szülő, tudom, érzem. Nem tudott
rám haragudni. Annyira szeretett, hogy egy percig sem tudta elviselni a harag, az elutasítás tudatát. Hiszen mindennel
nevelünk, mindennel tudunk
nevelni. Az izmos, csinos testünkkel, az öltözetünkkel, a hajunk színével, a szüleink iránti
tisztelettel, megbecsüléssel,
a szomszéd reggeli üdvözlésével és még sorolhatnám. És
mit akart az édesanyám? Azt,
hogy érzékszervein keresztül
érezhesse jelenlétemet, hogy
érintése a lelkembe hatoljon.
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Végül egy kérés: Gyújtsunk
gyertyát!
L ángoljon a tudat, mely
fennen hirdetheti: Te pedagóguskolléga, egy szobrászművész vag y. Meg formálod
a nyersanyagot, gyúrod azt,
nyújtod a test anyagát, majd
erőt lehelsz belé, hogy az általad létrehozott test sokat kibírjon. Bírja a világ, az élet gyűrődéseit. És teszed ezt nap,
mint nap, hétről hétre, évtizedekről évtizedekre. Oktatsz,
nevelsz. Oktatunk, nevelünk.
Mert mi mindig is neveltünk,
és tesszük ezt azért, mert mi
tudjuk azt, amit sokan nem: a
test és a lélek csakis együtt ad
harmóniát. Harmóniát embernek, világnak, az egész univerzumnak.
Még talán annyit: Köszönöm, hogy itt voltak, hogy újra meríthettünk egymásból, és
Böjte Csabát idézve:
„Kívánok mindenkinek sok
termékeny tavaszi esőt, táptalajt, mely meghozza gyümölcsét és kicsúcsosodásként,
gazdag őszi betakarítást!”
Tamás Erzsébet
Rozsnyó, 2010. március 28 .,
az SZMPSZ Rozsnyói TV elnöke

Tisztelt Vendégek, Kedves Kollégák!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a Szlovákiai Magyar Pedagógusok XVI. Országos Találkozójának zárórendezvényén.
Szép hagyomány, hogy két napos együttlétünk utolsó pontjaként itt, a
rozsnyói kisparkban elhelyezzük a megemlékezés és a kegyelet virágait, s
tisztelegjünk Czabán Samu emléke előtt.
Nekünk, szlovákiai magyar tanítóknak a rozsnyói találkozó történelem,
küldetés és korparancs.
Mert nemcsak a meghitt baráti találkozások, de a szellemi építkezés,
a tanítói hivatás iránti mérhetetlen alázat is ideszólítja az érdeklődő, szellemiekben, lelkiekben feltöltődni vágyó kollégákat a Csallóköztől a Bodrogközig.
Jó együtt lennünk, osztozni a mindennapok örömén, elemezni az átélt
kudarcokat,s a ránk leselkedő gonosz szándékot is bölcs és megfontolt döntésekkel közösen visszautasítani.
Mi tudjuk a leginkább, hogy az anyanyelvi oktatás fontosságát semmi
sem pótolhatja. Mégis minden kis magyarért évente meg kell küzdenünk,
mert a sok jóakaró eltéríti őket iskoláinktól.
Bölcs és igaz állítást a könyvek könyvében olvashatunk:
Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és
eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett,
és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a
tövisek közé esett, és megfojtották Némelyik pedig a jó földbe esett, és
amikor felnövekedett, százszoros termést hozott.
Minél több jó földbe hullott magra van szükségünk, hogy igaz, tiszta és
ocsú nélküli termést hozzanak az általunk nevelt gyermekpalánták.
Úgy kell hát nevelnünk a ránk bízottakat, hogy évek múltán is vállalni
tudják önmagukat, s őszinte továbbvivői legyenek a felvidéki magyar szel-

Czabán Samu szobra előtt

lemi és kulturális életnek Ehhez viszont nekünk kell mindennapjainkban
megújulnunk, többet, jobbat, értékesebbet nyújtanunk, hogy alázattal és
egyenes gerinccel ellent tudjunk állni a minket érő támadásoknak.
Nekünk Istenhez, nemzethez, és nyelvünkhöz való hűségünket kell elsősorban alázattal és megalkuvás nélkül felvállalnunk, s úgy irányítanunk a
ránkbízottakat, hogy felnőtt fejjel is büszkék legyenek arra, honnan indultak, milyen indíttatást kaptak, s biztos, erős kötődéssel találják meg helyüket ebben a Kárpát-medencei szétszórtságunkban.
Ehhez kívánok minden kedves kollégámnak bölcs hozzáállást, dolgos
hétköznapokat és munkasikerekben gazdag, megtartó jövendőt!
Tóth Sándor
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Iskoláink rendezvényeiből

Médiasztárok özönlötték el
a gútai magán szakközépiskolát
Nem kell ahhoz gyakorló pedagógusnak lennünk,
hogy naponta szembesüljünk
a ténnyel: a gyerekek nagyon
nehezen képesek hangot adni
gondolataiknak, kifejezni érzéseiket. Gyakran a legegyszerűbb közlendőjüket néhány
odavetett szóval, jobb esetben
tőmondatokkal adják tudtára
környezetüknek Az ízes szavakkal, humoros szófordulatokkal, választékos nyelvi eszközökkel tűzdelt beszédnek,
írásnak mintha mára kisebb
jelentőséget tulajdonítanánk.
Hajlamosak vagyunk a rohanó világra, a média által ránk
és gyermekeinkre zúdított információözönre, az sms- és
chat-kommunikációra vagy a
diákok érdektelenségére fogni nyelvünk szépségeinek ily
mértékű mellőzését. Meggyőződésem, hogy nekünk, felnőtteknek, tanároknak, szülőknek és nagyszülőknek kötelességünk és felelősségünk
megismertetni, ápolni és továbbadni ennek a gyönyörű
nyelvnek a szeretetét.
A gútai Schola Privata
Gutaiensis – Magán Szakközépiskola – mindig igyekezett
teret nyitni a kultúra terjedésének, legyen szó képzőművészeti kiállításokról, könyvbemutatókról, előadóestekről
vagy szakmai fórumokról.
Tervei között szerepelt egy
országos megmérettetés megrendezése azzal a nem titkolt
céllal, hogy a Felvidék tehetséges diákjait összefogja. Az ötletgazda, Cseri Ilona tanárnő
régi vágya teljesült, amikor a
Médiasztár elnevezésű országos tehetséggondozó versenyre szétküldött versenyfelhívás után özönlöttek az ország
egész területéről a jobbnál jobb
írások. Szerencsére támogató
is akadt: a Pázmány Péter Alapítvány és a szülői szövetség

Pillanatképek a díjkiosztásról

fő támogatása mellett az OTP
bank és a gútai polgármesteri
hivatal is támogatta az iskola
és a mellette működő polgári
társulás programját.
A megmérettetésre 98 fiatal újságíró-palánta jelentkezett, a diákújságok versenyére pedig 14 iskola nevezett be.
A fiatal újságírók tollat fogtak
Pozsonytól Rimaszombatig.
Írásaikból már olvashatott a
nagyközönség is, hiszen a Vasárnap és az Új Szó hasábjain
sorra jelentek meg a szövegeik. Az ifjú alkotók sok derűs
pillanatot szereztek a műveket
értékelő „Icu néninek” és nekem is, mivel mi ketten értékeltük a levelező forduló feladatainak megoldásait.
A levelező forduló négy
feladatból állt, ahol a versenyzők korosztályonként különböző műfajokban, illetve műfajonként is különböző feladatokban mérettethettek meg.
A döntőbe bejutott 21 diák
már rutinos tollforgatóként
érkezett 2010. március 23-án
Gútára, ahol a magániskola
gyönyörű Oszlopgalériájában
kissé megilletődötten fogadták Szokol Dezsőnek, az iskola
alapítójának, Murányi György
igazgató úrnak, Horváth Árpád polgármesternek és Szi-

geti László képviselő úrnak a
köszöntőjét, valamint biztató
szavait.
Maga a verseny három kategóriában, három fordulóval, három különböző helyen
zajlott. A bűvös hármas szám
végigkísért az egész nap folyamán, mivel a verseny megkezdésétől számított harmadik órában a zsűri már tudta a három győztes nevét. Az
esemény rangját nemcsak a
szervezők mindenre kiterjedő
figyelme, a versenyzők kitűnő felkészültsége, de a zsűri
tagjai is emelték, akik között
napjaink jeles hazai újságíróit,
Molnár Norbertet, Cs. Liszka
Györgyit és Póda Erzsébetet is
tisztelhettünk. Az eredményhirdetés a nap kiértékelésével kezdődött, s mikor már a
feszültség tapinthatóvá vált,
végre elhangzott a 2010-es év
Médiásztár újságírói verseny
győzteseinek neve.
A zsűri kategóriánként egy
újságíró-palántát jutalmazott
a címmel. Az első kategória
médiasztárja a gútai Forró
Réka Dorina lett, a második
kategóriát az inámi Skerlec
Orsolya nyerte, míg a harmadik kategória versenyzői közül
a pozsonyi Saróka Liliána bizonyult a legjobbnak.

Megható volt látni a győztesek őszinte örömét, és hallani a többi versenyző elismerő
szavait. A „legjobbaknak” talán ez többet is jelentett, mint
maga a győzelem. Osztatlan
sikert aratott a győzteseknek
adományozott gyönyörű emlékplakett és medál – amelyet
az iskola diákjai készítettek
Kovács Ingrid mesternő vezetésével –, valamint az értékes könyv- és ajándékcsomag,
amelyben minden versenyző
részesült.
A diákújságok versenyét
az alapiskolások kategóriájában a komáromi Jókai Mór
Alapiskola STRESSZ című
lapja nyerte, míg a középiskolások kategóriájában a párkányi
gimnázium Krétapor lapjának
szerkesztői örülhettek.
Az eredményhirdetést követő percekben minden díjazott a gratulációkat fogadta,
interjút adott, a kamerákba
mosolygott. Öröm volt hallani, ahogy valamennyi ifjú újságíró, felkészítő tanár és zsűritag a feladatok ötletességét, a
verseny színvonalát dicsérte.
Cseri Icu kolléganővel egymásra mosolyogva megállapítottuk, hogy ezek a pillanatok
megértek minden fáradozást.
A gyerekek ügyességét, leleményességét és kreativitását
dicsérve gondolatban már tervezi az idei nyári „médiaprogramját”. Nem titok, hogy augusztus 23-26. között médiaismereti tábort szervez a tehetségesen író vagy írni szerető
diákok számára. Azt gondolom, hogy ameddig van igény
az ilyen eseményekre, és amíg
van olyan lelkes pedagógus,
aki azokat megszervezi, nem
kell aggódnunk, hogy a következő generációk már nem
fogják beszélni édes anyanyelvünket.
Forró Beáta
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Egy médiasztár naplójából
Idén március 23-a egy keddi napra esett. Nem tudom, miért, de éreztem, hogy különleges
lesz számomra. Ébredés után az első pillantásom a kivasalt ünneplő ruhámra esett, és ekkor
bevillant: Ó ja, ma Médiasztár. Felkapdostam a ruháimat, gyors reggeli, fogmosi, cipő, kabát, vita
anyukával, hogy kell-e tolltartó (kellett volna, de otthon maradt!) és usgyi a gútai magániskolába,
a verseny helyszínére. Na, eddig voltam nagy hős, bevallom, ott tüstént nyúllá váltam. Mindenki
olyan okosnak és komolynak nézett ki, a megnyitó alatt sem mocorogtak. Lehet, hogy ők is
izgulnak? Mindenesetre a felnőttek kedvesen köszöntöttek és biztattak minket. Mindenféle
fontos ember, igazgató, polgármester, parlamenti képviselő próbált minket meggyőzni arról,
hogy milyen okosak vagyunk és hogy gyönyörű dolog ilyen rangos versenyen részt venni.

Megtudtuk, hogy nagyon
sokan, majdnem százan versenyeztek azért, hogy ezen a napon megküzdjenek a Médiasztár
címért. Az Oszlopgaléria, ahol a
megnyitó folyt, akkor már tele
volt újságíróval meg tévésekkel.
Nem igazán szeretek szerepelni, ezért próbáltam elbujdosni,
de megleltek. Nem úszhattam
meg, és válaszolnom kellett néhány kérdésre. Mire végre elkezdődött a verseny, alig hallottam
az izgalomtól. Szerencsére a
zsűri kedves volt, a feladatok pedig nagyon-nagyon ötletesek és
szórakoztatóak voltak. Az első
fordulóban újságot kellett szerkesztenünk. Mindenki húzott
egy borítékot, benne egy előre
megadott téma címe lapult. Járt
hozzá egy másik boríték is a témához kapcsolódó segédanyaggal. Nekem környezetvédelmi
témával foglalkozó újságot kellett szerkesztenem. Testhezálló feladatnak éreztem, a zsűri
pedig jókat derült azon, milyen
behatóan foglalkoztam a globális problémával: hogyan választ
párt magának a vörös róka.
A második feladat elolvasásakor már nem voltam ilyen virgonc. Öt össze nem illő szóból
(gondoskodó, pokolbéli, műszálas, lendületes, leforrázza) kellett apróhirdetést írnunk. Rövid
gondolkodás után a nagyanyámat cseréltem el (bocs, mami!),
persze, csak írásban. A zsűri
írásomat a következő szavakkal illette: „Nem lennék a nagyanyád.” És ezen is kacagott mindenki.

tárgyban, amit az iskola diákjai
készítettek. Szenvedtem is, mert
csípett a harisnyanadrág, amit
az anyukám rámparancsolt, de
próbáltam jól viselkedni. Egyszer
csak elhangzott a nevem és nem
hittem a fülemnek. Csak amikor
Icu néni mosolygós arcát megláttam, hittem el, hogy valóban
engem szólítanak. Utána már
csak vigyorogtam én is, mint az
olajosganci, és csak pakolták a
kezembe a sok-sok ajándékot.
Bevetésre készen a jövő újságírói (balról a cikk szerzője)

A megnyitó ünnepélyes percei
(a kép bal oldalán Cseri Ilona, a rendezvény főszervezője)

A harmadik feladatnál már
megbátorodtam. Persze el kell
mondanom, hogy jobb témát
nem is kaphattunk volna. Egy
könyvismertetőt kellett írnunk.
Karl May Winnetouját választottam, elsősorban azért, mert
ez az egyik kedvenc olvasmányom, meg a suliújságban is írtam már hasonlót. Miután felolvastuk műveinket, még körbevezettek minket az iskolában.
Megnéztük a kozmetikai sza-

lont, a grafikusok műtermét, bekukucskáltunk a vitrázsműhelybe és meglestük, hogyan dolgoznak a diákok a tűzzománcos
műhelyben. Később rájöttem,
hogy igazi kincsek készülnek itt.
Az eredményhirdetés előtt még
megebédeltünk, aztán gyülekeztünk az Oszlopgalériában és
vártuk az eredményhirdetést. Jómagam az esélytelenek nyugalmával szemlélődtem, gyönyörködtem a rengeteg meseszép

Mikor már a kezemben volt
az emlékplakett, nyakamban a
csodálatos tűzzománc nyakék és
mindenki gratulált, mertem csak
elhinni, hogy ez megtörténhetett. Olyan jól esett, hogy a többi versenyző is gratulált, én pedig nagyon tudtam örülni Skerlec
Orsi és Saróka Liliána sikerének
is. Hiszen sokkal jobb így, hogy
minden kategóriának lett Médiasztárja! Nagyon szurkoltam,
hogy nyerjen a suliújságunk, a
Szittyakürt is, de sajnos idén ez
nem sikerült. Még gyorsan megpusziltam Cseri Icu nénit, aki ezt
az egész versenyt megálmodta és létrehozta, meg is ígértem
neki, hogy számíthat rám a médiatáborban. Az abszolút fődíj
számomra mégis az volt, amikor
kedves zsűritagom, Cs. Liszka
Györgyi meghívott a Vasárnap
szerkesztőségébe, hogy elleshessem az újságkészítés minden
fortélyát. Hahó! Györgyi néni….
jövök!!!!
Dorcsi (Forró Réka Dorina)
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Stafétabot

„Csak szorongó gyerek ne legyen
az iskolában!”
Amikor Sógor Valériával beszélgettem nevelői és pedagógus-asszisztensi munkájáról, az egyik
kérdésemre valahogy így felelt, e témával kapcsolatban szólítsam meg Bauer Blankát, a párkányi iskola gyógypedagógusát.
Családjának – férje és lányai kivételével – szinte minden tagját ismerem, illetve ismertem, mert
sajnos vannak közöttük, akik már nem élnek, mint például a szalkai Fodor nagypapa. Anyukájával, Izrael Zsuzsannával, a Pátria Rádió körzeti tudósítójával alig akad kulturális rendezvény, amelyen ne találkoznék, évtizedek óta. Vele folytatott beszélgetéseink során meg szoktam kérdezni: És Blanka? Egyetlen egyszer válaszolta, hogy most sajnos gondok vannak.
Ez akkor történhetett,
amikor Budapesten főiskolát változtattam, illetve otthagytam a vegyészmérnöki
képzést, mert tudatosodott
bennem, hogy teljes mértékben humán beállítottságú vagyok, és cseppet sem
érdekel a gyógyszergyártás.
Rájöttem, hogy én az emberekre vagyok kíváncsi, nem
úgy általában, hanem konkrétan az emberek pszichikumára. Hosszú út vezetett
idáig. Már az alapiskolában is
kitűnő tanuló voltam, kedveltek is a tanítóim, de akik felfigyeltek képességeimre, azok
a párkányi gimnáziumban
Himmler György és Selský János tanáraim voltak. Himmler
tanár úr készített fel a szavalóversenyekre, illetve a Jókai
napokra, ahová kétszer is eljutottam, és Selský tanár úr
szerettette meg velem a kémiát annyira, hogy végül elhatároztam, gyógyszerész leszek. Mivel magyarul akartam
továbbtanulni, ennek szigorú
feltétele volt. Selmecbányán
kellett befejeznem a gimnáziumot, vagyis egyéves felkészítés után szlovákul érettségiztem. Selmecen is összehozott a sors egy nagyszerű
pedagógussal, Polónyi Irén
tanárnővel. Húszan kerültünk egy csoportba, ebből
tizenketten voltunk magyarok, négyen párkányiak. Ma
is úgy ragaszkodunk egymáshoz mind a tizenketten, akár
a testvérek, pedig alaposan
szétszóródtunk a világban.
Még az óceánon túlra is jutott

belőlünk. Most már, az Internet korszakában, nem gond a
kapcsolattartás, lerövidültek
a távolságok, könnyűvé vált
ember, illetve lélek közelben
maradnunk egymással. Azt
okvetlenül ki kell mondanom,
hogy minket Selmecbányán
egy megfoghatatlan erő tartott össze, az anyanyelvünk
és a rá épülő nemzeti kultúránk. Tizennyolc évesek voltunk, amikor érettségiztünk
1989-ben. Senki nem figyelmeztetett rá bennünket,
hogy az idegen nyelvű közegben, amit valójában nem tartottunk, pontosabban nem
éreztünk idegennek, hiszen
nagyon jó barátságba kerültünk a szlovák lányokkal, fiúkkal is, van egyfajta erkölcsi
kötelességünk, mégpedig az,
hogy március tizenötödikén
meg kell koszorúznunk Petőfi emléktábláját. (Ki ne tudná,
hogy egy ideig selmeci diák volt ő is?) Tettünket senki
nem tette szóvá, pedig tanárok, diákok egyaránt tudtak
róla. Polónyi tanárnő pedig,
aki a férje családjában tanult
meg magyarul, anyai gonddal vigyázott ránk, amire sok
példát tudnék felsorolni.
Tehát Selmecbányáról Budapestre kerültél gyógyszerészetet tanulni.
Sajnos a tervem nem sikerült, mivel a kvóta betelt, így
engem besoroltak a szerves
és biológiai vegyipari szakra,
hogy a majdani végzettségemmel elhelyezkedhessek
valamelyik gyógyszergyár-

ban. Másfél évet bírtam ki, aztán úgy döntöttem, elég. Kétéves ide-oda hányódás után,
nem sorolom fel, mi mindent
csináltam, azaz dolgoztam,
jelentkeztem a Komáromi Városi Egyetemre, ami szintén
pontosítást kíván, mert ott a
győri Apáczai Csere János Tanítóképző kihelyezett tagozatának lettem a hallgatója. A
kilencvenes évek nagy része
azzal telt el, hogy dolgoztam,
tanultam, férjhez mentem,
diplomát szereztem, tanítottam, gyermekem született,
gyesen voltam… Ami azt illeti, eléggé mozgalmas éveim
követték egymást.
Emlékszem, először Letkésen
találkoztunk, az ottani általános iskolában, ahol segítségeddel mutatták be a Királyok, fejedelmek, kormányzók könyvemet. Onnan miért
mentél el?
Sajnos a leépítés miatt, de
szerencsére hamar sikerült
helyet találnom a Montágh
Imre Általános és Speciális
Szakiskolában, Esztergomban. Ám a munkahely elnyerése igen komoly feltételhez
kötődött, éspedig ahhoz,
hogy belátható időn belül
gyógypedagógiai képesítést
kell szereznem. Jelentkeztem
hát nyomban Győrben a Nyugat-magyarországi Egyetem
Gyógypedagógiai Szakára,
amit sikeresen el is végeztem. 2008-ban diplomáztam.
Így lettem én sok-sok kitérővel gyógypedagógus.

Tehát révbe érkeztél.
Úgy érzem, részben. Mert
közben életelememmé vált
a tanulás. Van, akit az ösztönöz, hogy minél több pénzt,
nagy vagyont szerezzen.
Ehhez is kellenek bizonyos
adottságok. Engem viszont
az motivál, hogy minél több
ismeretre tegyek szert az emberi, elsősorban a gyermeki
elme működésére vonatkozóan. Miben tudnék leghatékonyabban közreműködni
abban, hogy a különböző fogyatékossággal vagy zavarral élő gyerekek be tudjanak
illeszkedni az „épek” közösségeibe, s végül a lehető legtöbben megtalálják helyüket
a felnőttek világában. Persze
engem minden gyerek sorsa
érdekel, ezért arra törekszem,
hogy csak szorongó gyerek
ne legyen az iskolában.
Nem gondolod, hogy nagyon
nagy és kőkemény fába vágod a fejszédet?
De igen.
Mit tartasz szinte leküzdhetetlen akadálynak?
Az autokratív pedagógiát,
egyértelműen.
Biztosan tudod, ennek olyan
mélyre nyúló és szétágazó
gyökerei vannak, hogy kétséges, sikerül-e valaha is eltávolítani. A cél elérésének
érdekében az egész világnak
kellene összefognia, az emberiség egészének a szemléletváltására lenne szükség.
Hadd ne beszéljünk a vállal-
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kozás anyagi feltételeiről, ami
minden jó szándéknak a buktatója. Ettől függetlenül azon
ritka fiatal pedagógusok közé tartozol, akik helyesen
látják a problémák legfőbb
okát. Azonban azt javaslom,
maradjunk inkább az eredeti
témánknál, annál, hogy mint
gyógypedagógus, mit tudsz
tenni a rád bízott sérült gyerekekért, és a praxisodból kifolyólag mit tudsz tanácsolni
a pedagógusoknak. Persze
a tanulásról a világért sem
akarlak lebeszélni. Sőt, bíztatlak. Talán induljunk ki abból, milyen körülmények között dolgozol?
Mindenekelőtt azt szeretném közölni, hogy nekem két
állásom van. Egyik, a már említett főállás Esztergomban.
Ott egy nyolcfős, értelmileg
akadályozott tanulók csoportjának vagyok az osztályfőnöke. Nálunk, Szlovákiában
e gyerekeket középsúlyos, értelmileg fogyatékosok kategóriájába sorolják. Esetükben
a szorzószám három, ami azt
jelenti, hogy nyolc tanuló huszonnégy létszámú osztálynak tekintendő. Tanulóim 1011 évesek, vagyis második és
negyedik osztályosok. Harmadikos nincs közöttük. A végső
cél, úgy kell fejleszteni őket,
hogy képességeikhez mérten
a lehető legtöbbet hozzunk
ki belőlük, elsősorban az önellátás és az életvitel területén. Ez bizony hosszú folyamat. Tessék elképzelni, hogy
a nyolc kisgyerek közül jelenleg egy az, amelyik hajlandó
megszólalni. De minket nem
sürget az idő.
Próbáld meg tömören felvázolni iskolátoknak a szerkezetét!
Először is, mintegy háromszáz gyerekkel foglalkozik az
iskola. Most már vannak közöttük párkányiak, illetve
szlovákiaiak is. Első csoportba tartoznak a korai fejlesztésben részesültek 0-3 éves
korig, akiket habilitálni – rehabilitálni kell, mert vagy a
szülésnél, vagy egyéb okok
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miatt sérültek. Második csoportot képezik az óvodás korúak, harmadikba az ún. középsúlyosok, mint mondtam,
az értelmileg akadályozottak, kb. 40 tanuló. (Szándékosan keverem a szlovákiai és
a magyarországi szakterminológiát, mert nekünk, itteni
magyaroknak fontos, hogy
mindkettőt tudjuk használni.) Van külön autista csoportunk. Szerintem velük legnehezebb a munka. Például,
a nyolc közül (itt is három a
szorzószám) csak egy beszél, a többi csupán beszűkült kommunikációra képes,
plusz még különböző fokban értelmi sérültek is. A velük foglalkozó kollégák szakmailag kitűnően felkészültek.
Tudják, ki az, akivel egy-egy
autista hajlandó kontaktusba
lépni. Ezeken a gyerekeken
időnként erőt vesz egy-egy
hisztériás roham, amit a nevelőnek le kell tudnia csillapítani. Meg kell tudnia nyugtatni a gyereket. Aztán van speciális általános iskolai rész is.
Ebben kettes a szorzószám,
tehát 8-15 tanulóból állhat a
csoport. A tanítás a speciális

iskolák tanterve szerint folyik.
és szerveződnek Számukra a
tanulmányi versenyek nem
kötelezőek. Végül van a szakiskolai rész azok számára, akik
elvégezték az általános iskolát. Ebben asztalos, vasesztergályos szakot tanulhatnak, a
lányok pedig lehetnek varrónők, gyorsétkeztetési eladók
vagy konyhai kisegítők. Lényeg az, hogy sikerüljön beilleszteni őket a felnőttek társadalmába, ahol elfogadott
és megbecsült munkaerővé
válhatnak, divatos szóval élve, munkavállalókká. Speciális gondoskodásban, nevelésben-oktatásban, képzésben
azok a gyerekek (fiatalok) részesülhetnek, akiket a helyi
nevelési tanácsadók javaslata
alapján a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság jóváhagy.
Nálunk a Pedagógiai Pszichológiai Tanácsadó, ami lehet
állami, újabban pedig már
magánintézmény is.
Mondtad, másodállásod is
van, tudom, hogy a párkányi
Ady Endre Alapiskolában, s
én épp ezért kértelek fel be-

szélgetésre. Hogy kerültél
ide?
Pályázat alapján 2008ban, ahol miután elnyertem
az állást, heti hat órában dolgozom. Nem mondtam még,
hogy a Montágh Imre iskolában pedagógus-asszisztensek is segítik a munkánkat,
sőt, vannak gyógy testnevelők és konduktorok is. Az iskolában pedig elérhetőek
különféle terápiás foglalkozások. Sajnos a szlovákiaiaknak ezekért fizetniük kell, a
magyarországiak költségeit
azonban állja az egészségbiztosító. Hogy szavam ne felejtsem, Párkányban két aszszisztens segíti a munkámat,
nekik elég, ha tanfolyamokon
szereztek erre jogosítványt.
Ők a már említett Sógor Valéria, valamint Rózsa Zsuzsanna. Feladatuk, hogy az integrálásban segítsenek, de ennél
sokkal többet tesznek. Azt is
meg kell mondanom, hogy
mielőtt ide kerültem volna,
már hat tanulóval folyt az integrálás. Ők mind felső tagozatosok voltak. Csakhogy előfordulnak az iskolában testi
fogyatékos gyerekek, és ta-
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nulási zavarokkal küszködők,
mentálisan enyhe mértékben
sérültek is.
Országszerte sok az olyan
szülő, aki nem hajlandó elfogadni, hogy a gyereke valamilyen formában sérült.
Ha külsőleg nem látszik rajta, foggal-körömmel ragaszkodik hozzá, hogy ép. Ha
mást állítanak a pedagógusok, azt úgy fogja fel, hogy
bántják. Anyaként érzéseiket teljes mértékben megértem, gyógypedagógusként
azonban azt kell mondanom,
hogy minden tanuló integrálhatóságát egyénileg kell elbírálni. Fontos, hogy sem az
adott gyermek, sem pedig a
többség tanuláshoz való joga ne sérüljön. Egy nagy dilemma, hogy a speciális, azaz
szegregált iskolákról megoszlanak mind az oktatáspolitikai, mind a szakvélemények.
Hogy melyik a járhatóbb út,
besorolni-e a sérült gyerekeket az épek közé, vagy különválasztani őket, csak az
tudhatja, akire naponta rázúdul a problémák tömkelege.
Hogy csak egy példát hozzak
fel a sok közül: Képzeljünk el
egy 20-30-as létszámú felső
tagozatos osztályt, amelybe
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az épek közé besorolnak egy
olyan értelmileg sérült tizenéves gyereket, aki időnként,
stressz-helyzetben különösen, képtelen szabályozni az
emésztő- és kiválasztó szerveinek működését. Hadd ne
részletezzem, mi minden történik vele az órákon, akár naponta is, miközben a tanítóknak teljesíteniük kell a tantervi követelményeket.
Hogy tisztább képet kapjunk a párkányi helyzetről: A
mintegy 800 tanulót számláló
iskolában jelenleg 19 az egyénileg integrált tanuló. Ebből 4
testi- (2 tolószékes), 5 az értelmi fogyatékos, - vagyis tanulási akadályozott -, ők a (szlovákiai) speciális alapiskola
tantervének „A variánsa” szerint tanulnak és 10 azoknak a
száma, akiknek különböző tanulási zavarai vannak: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemzavar, nyelvi megértés
zavara és hiperaktivitás. Ezek
a zavarok ritkán járnak egyedül, leggyakrabban különböző kombinációkban jelennek
meg. Így hát a tizenkilenc tanuló kivétel nélkül egyéni ellátást igényel, ami azt jelenti, sajátos bánásmódban és
egyéni fejlesztésben része-

sül, miközben egyéni oktatási-nevelési program szerint az
ép társaival együtt tanul.
Sajnos nincsenek pontos
felmérések arról, hogy melyik
iskolában hány olyan tanuló
van, aki egyéni megsegítésre,
esetleg integrálásra szorulna.
A pedagógusok nincsenek
felkészülve (felkészítve) arra,
hogy ezt időben és helyesen
fel tudják ismerni. Ezért aztán igen sok a tévedés. Sokszor találkozom azzal, hogy
a kollégák jelzik, ez vagy az
a tanuló hiperaktív, s aztán a
megfigyelés során hamar kiderül, bizony nem az. Csupán
nagyobb a természetes mozgásigénye, mint amennyit az
iskola ki tudna elégíteni. Vagy
egy-egy kisgyerek túlságosan csendes, úgynevezett jó
gyerek, s aztán évek múlva,
amikor a tanulási zavar egyértelműen manifesztálódott,
kiderül, hogy egészen másról van szó. Szokták mondani,
nem nagy a probléma, majd
idővel kinövi, például az írás,
olvasás, számolási zavart. Sajnos ez lehetetlen. Ilyet soha
nem nő ki egy gyerek sem,
csupán kompenzálni lehet a
tüneteket. Fejlesztésükhöz
viszont speciális szakmai fel-

készültség kell, vagyis gyógypedagógiai szakismeret.
Rengeteg kérdés van még,
amit e rövid társalgásban
nem tudunk kibeszélni. Itt van
előttem egy kétnyelvű kérdőív, nevezhetnénk felmérő lapnak is, melynek a kérdéseit Te
állítottad össze. Szolgálhatna akár naplóként is esettanulmányokhoz. Betűzöm a
kézzel írt jegyzeteidet, melyekről arra következtetek,
nagyszerű szakcikkek megírására lennél képes. Nem
kell válaszolnod rá, vállalode vagy sem az írást. Bíztatásként csak annyit szeretnék
mondani, hogy Németh László, aki amellett, hogy kiváló
író volt, egy időben nagyszerű pedagógus is, egyszer azt
vetette papírra, hogy egy-egy
tanulmány megírása által
többet tanult, mint az egyetemen egy egész szemeszter
alatt. Tegyem hozzá szerénytelenül, én hasonlót tapasztaltam magamon. Nem várok
rá választ, igent mondasz-e
bíztatásomra, meggyőződésem, hogy a szaklapok szerkesztői szívesen fogadnák
írásaidat. Még két utolsó kérdést engedj meg nekem. Nem
gondolkodtál azon, hogy főállásban szülőföldeden, azaz Dél-Szlovákiában végezd
nélkülözhetetlen munkádat?
Ez nemcsak rajtam múlik.
Egyelőre várok, bízom benne,
hogy itt is meglesznek majd
a kellő feltételek, hasonlóak,
mint Magyarországon.
Persze az sem lebecsülendő,
hogy szakmai tevékenységed
országhatáron ível át. A másik kérdésem, hogyan viszonyul munkádhoz a férjed?
Szerencsére megért és támogat. Talán azért is, mert
részben szakmabeli. Pedagógusi diplomája van, viszont a
nemzetközi bűnüldözés terén
dolgozik Pozsonyban. Sok
meglepően furcsa dolgot tud
az emberekről.

Az 1998/99-es tanév elsősei Letkésen

Csicsay Alajos
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„Így is lehet nevelni
és tanítani”
A 21. század emberét a túlhajszoltság, ingerültség,
idegesség, kapkodás jellemzi. Emberi problémák ezek,
amelyek megoldása megkívánja, hogy megváltoztassuk viselkedésünket és a szociális intézményrendszerünket.
Nem szánunk elegendő időt a másikra, nem hallgatjuk meg családtagjainkat, munkatársainkat. Nem
megfelelő hangnemben válaszolunk a nekünk feltett
kérdésekre.
Az emberek többsége egyetért abban, hogy meg
kell erősítenünk a fiatalabb generációban az önzetlenséget, az egymás iránti törődést és felelősségvállalást.
A megoldás egyik módja az erőszakmentes kommunikáció, mely szerint a tartós béke alapja az őszinte
és kölcsönös megértés.
Szemléletváltásra van szükségünk, ebben segít az
alistáli Corvin Mátyás Alapiskola tanítóinak és nevelőinek Lánczos Andrea és Pénzes Éva, a Consensus Polgári Társulás két tagja. Tantestületünk pedagógusai negyven órás képzésre jelentkeztek. A tanfolyam költségeinek egy részét az SZMPSZ – Szülőföld Alap Iroda által
kiírt pályázatán nyertük. A 400 eurós pályázati összeg
mérsékelte a kiadásokat. A gyakorlati foglalkozásokon
szerda délutánonként ismerkedünk meg az erőszakmentes neveléshez vezető út fontos területeivel:

Hogyan ismerjem és oldjam fel az engem gátló
élethelyzeteimet?

Hogyan alakítsam át dühömet életet tápláló energiává?

Hogyan álljak ki magamért nehéz helyzetekben
úgy, hogy közben másokat is megértsek?

Hogyan teremtsek valódi harmóniát magamban és
körülöttem?

Hogyan küzdjem le a sakál nyelvet és sajátítsam el
a zsiráf nyelvet?

Hogyan halljam meg belső hangomat és találjam
meg életfeladatomat?
Nehéz feladatra vállalkoztunk, az első foglalkozások
után néha tanácstalanul, elkeseredve néztünk egymásra. El kellett sajátítanunk az EMK nyelvét/ megfigyelés,
érzés, szükséglet, kérés/. Vannak olyan foglalkozások,
amelyek élvezetesek, pihentetőek, érdekesek. Például
empátiával fordulni egymás felé. Vajon hogyan sikerül
ezt a kommunikációt a mindennapjainkban megvalósítani? Ez még bizonytalan. Ha diákjaink megtanulják,
hogy miként tehetik gazdagabbá saját életüket, s hogy
miként segítsenek másoknak is ugyanebben, akkor képesek lesznek az emberi problémák megoldására.
„A szavak ablakok vagy falak. Elítélnek vagy felszabadítanak. Célom: úgy szólni és úgy figyelni, Ami mindenkinek a szeretetet jelenti.”
Vendégh Erzsébet, Corvin Mátyás Alapiskola, Alistál
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Konfliktuskezelési
tréning Tornalján
“Tanuljunk egymástól,
hogy minél jobban taníthassunk.”
(Eötvös Lóránd)
Az SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmánya 2005.
február 3-án alakult. Tagjaink létszáma akkor 35 volt, de
még abban az évben 53-ra emelkedett, napjainkban pedig 120 taggal dicsekedhet.
A taglétszám növekedését nagyban befolyásolta az
a tény, hogy pedagógusszövetségünk évről évre tartalmas és színvonalas szakmai napokat, továbbképzéseket
szervezett tagjainak és a gömöri régió pedagógusainak.
A szakmai napok megszervezésénél mindig a régió óvodáinak, iskoláinak célkitűzéseiből és a pedagógusok igényeiből indultunk ki. Bár szervezetünk munkássága még
nagyon rövid múltra tekint vissza, de nagyon is beszédes,
tartalmas, Korda Edit elnök asszonynak köszönhetően.
Iskoláinkban, az utóbbi időben egyre nagyobb igény
mutatkozik a problémamegoldó (konfliktuskezelő), nehezen kezelhető, különös bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozás iránt. Ebből kiindulva 2010. február
25-én Tornalján a Rákóczi Magyar Házban vendégül láttuk Stredl Teréziát, a Selye János Egyetem tanárát, pszichológust, aki a nehezen kezelhető, sajátos bánásmódot
igénylő tanulók problémájáról és a konfliktuskezelésről
tartott előadást.
A tanárnő közvetlen egyénisége, nyíltsága, kedves
modora, szakmai felkészültsége már jól ismert a pedagógusok körében. Ezen a napon is több mint 40 pedagógus
áldozta fel szabadidejét, hogy részt vegyen a képzésen,
ahol a mindennapi munkájukhoz reméltek és kaptak hathatós segítséget. – A magatartás és tanulási zavarokkal
küzdő tanulók beilleszkedése a közösségbe, a probléma
kezelése társadalmi igényként lép fel.
Az elmúlt évek gazdag és sikeres programjai régiónkban nagyban hozzájárultak a magyar óvodákban/
iskolákban a nevelők és oktatók alapos felkészültségéhez, ami feltétlenül szükséges az óvoda/iskola jó hírének
megőrzéséhez, a szülők bizalmának és elégedettségének a megtartásához.
Haladjunk a korral, “mert a múlt fogságában erőtlenek
vagyunk. – A mai kor kihívásai nagy próbatétel elé állítják a nevelőket, pedagógusokat, intézményvezetőket és
fenntartókat egyaránt. A probléma kezelése, megoldása
nemcsak a pedagógus mindennapos feladata, hanem a
környezeté is. A tanulókkal való igényes munka, a tanulók
sikeressége, helytállása, az ifjú nemzedék nevelése, a szülők bizalma és hozzáállása, magyar iskoláink sorsa, jövője
mindannyiunk közös ügye.
Éljünk vele, tegyünk érte!
Iván Margit, a Nagyrőcei TV alelnöke
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A történelemtanításról
Hollandiában
2010. március 22-28. között a hollandiai Nijmegenben
tartotta 17. nemzetközi konferenciáját és tisztújító
közgyűlését az EUROCLIO – az Európai Történelemtanárok Társulása. A konferencián 130 történelemtanár vett részt Európa 42 országából. Megtisztelő
volt számomra, hogy a Szlovákiai Magyar Történelemtanárok Társulását – az Európai Unió Comenius
Alapjának támogatásával – én képviselhettem a konferencián.
Amit talán dióhéjban tudni
kell az EUROCLIOról, hogy a
szervezet 1993-ban, a berlini fal
leomlása és a Szovjetunió szétesése után alakult azzal a céllal,
hogy hidakat építsen az európai
országok között a közös és eltérő történelmük tanulmányozásával. Másrészt meg szeretné
erősíteni a történelem tantárgy
helyzetét az iskolai oktatásban, a
tantárgy megújulásáért, korszerűsítéséért száll síkra. Az elmúlt
időszakban számos konferenciát rendezett, rengeteg projektet
indított el, különböző kísérleti és
segédtankönyveket adott ki. Az
utóbbi 12 évben aktív szerepet
vállalt a közép-európai térség
szakmai munkájában. A posztkommunista országok 2009-től
egy közös projektben vesznek
részt Connecting Central Europe
címmel. (A projektben a Szlovákiai Magyar Történelemtanárok
Társulását Vajda Barnabás, a
Selye Egyetem tanára képviseli).
Az EUROCLIO hasznos és sikeres munkáját bizonyítja, hogy
2009 novemberében megkapta az Európai Unió Prize for
Organised Society díját.
A konferenciára a német határ melletti Nijmegenben, Hollandia legrégebbi, 2000 éves
múltra visszatekintő városában
került sor „ A Bridge Too Far?
Teaching Common European
History – Topics, Perspectives
and Levels ”(Túl messze a híd?
– Közös európai történelmünk
tanítása – témák, perspektívák,
szintek) mottó alatt.
A konferencia gerincét a
hollandok által kidolgozott, s
már 2009-től az alapiskolákban bevezetett Dutch History
Canon (Holland Történelmi Kánon) bevezetése szolgáltatta,

ill. a kérdés, hogy mennyiben
alkalmazható ez a többi európai
országban. De miről is szól ez a
holland kánon? Egy holland történészekből és irodalomtörténészekből álló bizottság pontokba
szedte, hogy a holland ﬁataloknak mit is kellene tudniuk a hazájuk múltjáról. A történelmi kánon összeállítását a politikusok
szorgalmazták, abban bízva,
hogy segítségével magára találhat a válságba került, identitászavarokkal küzdő, önbizalmát
vesztett holland társadalom.
Az 50 pontból álló lista képezi
most a holland történelemoktatás alapját. Nézzük, miből állna a jövő holland nemzedékeinek műveltsége:
1. Az őskor; 2. Római Birodalom; 3. A kereszténység
elterjedése; 4. Nagy Károly; 5.
A holland nyelv és írás kialakulása; 6. V. Floris – a hódítások;
7. Hanza szövetség; 8. Erasmus;
9. V. Károly; 10. A vallásháborúk; 11. Orániai Vilmos; 12. A
köztársaság; 13. A Kelet-indiai
Társaság; 14. Hollandia és a víz;
15. A csatornák; 16. Nagy Hugó;
17. Biblia; 18. Rembrandt; 19.
Blaeu nagy atlasza; 20. A tengerek hősei; 21. Tudomány az
aranykorban; 22. Spinoza; 23.
A rabszolgaság; 24. A polgárházak; 25. A hollandd felvilágosodás; 26. A hazaﬁak; 27. Bonaparte Napoleon; 28. I. Vilmos király; 29. Az első vasútvonal; 30.
Alkotmány; 31. Max Havelaar
– visszaélések a holland gyarmatokon; 32. Lázadás a gyerekmunka ellen; 33. Vincent Van
Gogh; 34. A nők emancipációja;
35. Az első világháború; 36. A
design forradalma; 37. Gazdasági világválság; 38. A második
világháború; 39. Anna Frank; 40.
Indonézia; 41. A jóléti állam; 42.

A tanár csak vezető-irányító szerepet tölt be
A nagy árvíz; 43. Televízió; 44.
A rotterdami kikötő; 45. Annie
Smidt – a polgári állam kritikája;
46. Suriname és a Holland Antillák; 47. Srebrenica; 48. Sokszínű Hollandia; 49. A természetes
gázkészlet; 50. Európa.
A kánonban minden egyes
címet egy képpel, szimbólummal
jelölnek, s ezeken belül megtalálhatók az egyes korszakokra vonatkozó információk,történetek,
képek, stb.(lásd a www.entoen.
nu honlapon a kánon angol
nyelvű változatát)
Egyfelől sokan bírálták és
bírálják a kánont és szerzőit, és
nemcsak azért, mert a folyamatok és összefüggések bemutatása helyett adatok, nevek és
események fölsorolására szorítkoznak, hanem azért is, mert
az efféle válogatásban akaratlanul is önkényes és szubjektív
szempontok
érvényesülnek.
Másfelől felmerül a máig megválaszolatlan kérdés, hogy
a multietnikus,
multikulturális
holland társadalomban miként
sikerül megvalósítani ezt az új
holland történelemszemléletet.
„Megkövetelhetjük-e az eltérő
családi háttérrel, vallással, identitással rendelkező bevándorlóktól, hogy ismerjék a holland történelmet? Ha a bevándorlóktól elvárjuk az integrációt,

elsőként saját magunkat kellene megkérdeznünk, hogy milyen értékeket, tradíciókat vehetnek át a holland kultúrából
és történelemből. Ezek azok a
kardinális kérdések, amelyekre
keresnük kell a válaszokat. Ezért
a Holland Történelmi Kánon egy
véget nem érő vita. (The Dutch
History Canon is a never-ending
debate)“-írja Huub Kurstjens
holland történész.
A kormány elhatározta, hogy
kezdeményezi egy új nemzeti
múzeum felépítését. A múzeum
a holland történelmet a kánon
alapján mutatja majd be. Úgy
döntöttek, hogy az új nemzeti múzeumot a kelet-hollandiai
Arnhemben állítják fel mintegy
50 millió eurós költséggel. A
létesítmény 2011-ben nyitja kapuit.
Az előadásokon kívül különböző workshopokra, szemináriumokra is sor került, csak párat
említenék meg a színes palettáról: A hidegháború a nyugati
popzenében, Interetnikus konfliktusok tanítása, A karikatúrák
használata a történelemórákon,
Muszlimok a közös európai
történelmünkben, Az ukrajnai
és a holland holokauszt összehasonlítása, stb. A másfél órás
workshopok kitűnő lehetőséget
kínáltak a nemzetközi társa-
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ság számára az eszmecserére,
együttgondolkodásra, de néha
éles vitákra is.
A konferencián kívül szerepelt a programban a holland
alap-és középiskolák meglátogatása is. Én az egyik nijmegeni
gimnáziumba jutottam el. Talán
mondanom sem kell, hogy az
iskola modern épületben volt, a
legkorszerűbb technikai vívmányokkal felszerelt osztályokkal
rendelkezett, külön kiemelném
a fantasztikus zenetermet és az
állandóan nyitva tartó könyvtárat. Lehetőségem volt részt venni egy történelemórán is, ahol
a tanár csak a vezető, irányító
szerepét töltötte be. Az egész
órán ugyanis a diákok kettesével
vagy csoportokban dolgoztak,
forrásokat elemeztek, megadott
kérdésekre válaszoltak írásban,
majd egymásnak – szinte egymást tanítva – mondták el az
új anyagot. (Talán nekünk is fel
kellene már számolnunk az elavult poroszos „a tanár előad, a
diákok jegyzetelnek” módszert!)
Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy egy központi szer-

verről a tanár minden segédanyagot letölthet- kinyomtathat,
tehát nem kell órákat a felkészüléssel töltenie, de esetleg kiegészíti az anyagot. Ideális állapot,
ugye kedves kollégák?
A színes program részeként
az egyik nap meglátogattuk a
németországi Krupp Műveket,
Európa legnagyobb gyárát, ahol
az acélgyártás folyamatát tekinthettük meg. Felejthetetlen élményt jelentett számomra a legnagyobb németországi mecset
meglátogatása
Duisburgban.
Az utolsó nap pedig végigjártuk
a második világháború egyik
legnagyobb, legmerészebb ejtőernyős hadműveletének, az
1944 szeptemberében megindult Garden Market hadművelet
helyszíneit: a nijmegeni és az
arnhemi csatatereket, múzeumokat és katonai temetőket.
Az egyhetes konferencia az
EUROCLIO tisztújító közgyűlésével ért véget. A nemzetközi
szervezetet Vassiliki Sakka, görög történelemtanár-történész
vezeti majd az elkövetkező öt
évben.

Összegezésként elmondhatom, hogy felejthetetlen élmény volt számomra ez az egy
hét Hollandiában, úgy érzem,
szakmailag fejlődtem és inspirációt kaptam a további munkához.
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(Bővebb információk az
EUROCLIOról: wwww.euroclio.
eu oldalon, ill. a Facebookon is
elérhető, a holland történelmi
kánonról: www.entoen.nu )
Tóth Tibor, történelemtanár,
állami gimnázium, Ipolyság

Történelemóra egy nijmegeni gimnáziumban

Részvételemet a konferencián
az Európai Unió Comenius Alapja
anyagi támogatásának köszönhetem.

Tartalomalapú nyelvoktatás
Március 24-én az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium adott otthont annak a szakmai napnak, amelyet a nyitrai Pedagógiai
- Módszertani Központ az alapiskolák angol szakos pedagógusai számára rendezett. A rendezvényt a módszertani központ munkatársai, Renáta Foxová és Hajtman Béla nyitották meg.
A résztvevő 25 pedagógus Korpádi Grétától kapott ösztönzést az ún. CLIL-módszerhez. A CLIL egy angol nyelvi mozaikszó,
a „Content and Language Integrated Learning” rövidítése, a 90-es években terjedt el. Egy speciális oktatási program, hasonló, de
nem ugyanaz, mint a kéttannyelvű képzés. Egyrészt az adott idegen nyelv minél használhatóbb megtanítására törekszik, másrészt
több tantárgyi tartalom megfelelő szintű elsajátításáról van szó.
„Tulajdonképpen minden angol nyelvet oktató pedagógus napi szinten használja egy részét ennek a módszernek, hiszen ha
például a testrészeket nevezzük meg angolul, az egy kicsit embertan is, ha az állatokat, az már zoológia, ha pedig számolunk, az
matematika – magyarázza Szabó Andrea, a kürti alapiskola magyar-angol szakos pedagógusa. – Elsősorban a bilingvális oktatásban lehet jól használni a CLIL-t, de úgy gondolom, nekünk is előnyös, hiszen az új nyelvkönyvek nagy része is erre épül, és a
tantárgyak közötti kapcsolatokat is erősíti.”
A szakmai nap házigazdája, Peternai Zsuzsanna, igazgató maga is angol szakos, így természetesen az idegen nyelvi iskolai oktatás új módszerei, a kívánatos pedagógiai hatékonyság elérésének lehetőségei és feladatai állandóan foglalkoztatják. „Már
egyetemi éveim alatt is tanítottam, mindig arra törekedtem, hogy valami újat, mást adjak át diákjaimnak – mondja. – A CLIL-t a 90es években csak röptében említette mindenki, én már akkor tudatosítottam, hogy az idegen nyelv tanulásánál a tartalom nagyon
fontos. Ha van értelme annak, amit tanulunk, akkor inkább a szövegre összpontosítsunk, mint a nyelvtanra. Bizonyítottan jobb
kifejezőkészségük van a CLIL-es diákoknak. Tanárkodásom alatt inkább ösztönszerűen csináltam ezt a módszert, aztán tavaly beiratkoztam kolléganőmmel, Benyovszky Ilonával egy brightoni kurzusra Angliába, ahol 2 héten keresztül foglalkoztunk a módszer
rejtelmeivel, így szeptembertől gimnáziumunkban is sikerrel alkalmazzuk.”
Nem kétséges, hogy az idegen nyelvet oktató tanároknak különösen nagy hangsúlyt kell fektetniük tantárgyukra, hiszen ahogyan mondani szoktuk: „amióta a fiatal nemzedék előtt megnyílt a világ”, jogos szülői elvárás a minél magasabb szintű nyelvtudás. A CLIL-program népszerűsítésével az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása volt a cél.
Benkő Timea
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Múzeumpedagógia

Tanteremmé változott múzeumok
„A múzeumok érted vannak. Olyasmit adhatnak neked,
ami letűnt korokban csak királyoké és királynőké volt, lehetőséget
arra, hogy minden idők legnagyobb mesterműveivel légy együtt.”
(David Finn)
A
múzeumpedagógia
olyan pedagógiai tevékenység, amely során a nem
szakmai közönség számára
is elérhetővé és érthetővé
válnak a múzeumi értékek.
Alapvető célkitűzése mindegyik foglalkozásnak ugyanaz: a múzeumi gyűjtemény,
kiállítási anyag élményszerű
megismertetése. Hosszabb
távú célja a múzeumoknak
ezekkel a programokkal a látogatóvá nevelés, a múzeumok által nyújtott kulturális
élmény („múzeumba járás”)
igényének kialakítása.
Már az ókorban a művelődés és tanulás központjának tartották a múseiont,
bár a látogatók köre szigorúan korlátozott volt. A széleskörű nyilvánosság számára
a gyűjtemények csak a felvilágosodás korában váltak
elérhetővé. A kapuk kitárásával a múzeumpedagógia
is megszületett.
Az első törekvések az
1870-es évek végén jelentkeztek az Egyesült Államokban. Európát tekintve még
jó néhány évtizedet kellett
várni, hogy a mai értelemben vett modern múzeumpedagógia útjára induljon.
Angliában az 1970–80-as
években már önálló alkalmazott volt a múzeumpedagógus. Magyarországon az
1975-ös közművelődési törvény segítette a múzeumpedagógia fejlődését, de igazi
előretörés csak a 90-es években történt. Csehországban

történő aktív tanulás. A
százesztendős
szecessziós
patikabútor igazán kellemes
légkört biztosít ahhoz is,
hogy egy „igen régi recept
szerint” összeállított „halhatatlansági szérumot” keverjünk, s persze egy hajtásra
meg is igyuk – mert csak
úgy hatásos.

A felsőszeli ﬁúk a halhatatlansági szérumot keverik

1996-re érett be egy országos méretű múzeumpedagógus-képzés igénye, amelybe
40 múzeum dolgozója kapcsolódott be 1998–2002
között. Szlovákiában ehhez
hasonló projekt 2004–2007
között zajlott.
A múzeumok az – elsősorban – iskolai csoportokat
különböző típusú múzeumpedagógiai foglalkozásokkal
várják, melyek az állandó
és időszaki kiállításokhoz
kapcsolódnak. Fontos, hogy
a múzeumok olyan lehetőségeket kínáljanak, amelyeket
az iskolák be tudnak építeni saját oktatási-nevelési
folyamatukba, és fontos az
is, hogy az iskolák részéről
igény legyen ezekre a megszokott oktatási formáktól
eltérő, de hiteles és élményszerű, játékos programokra.
A gyerekek a kiállító teremben, tehát a műtárgyak

között általában egy munkalapon dolgoznak, melyen
feladatokat,
rejtvényeket
kell megoldaniuk a kiállított
tárgyakkal
kapcsolatban.
Egyes múzeumok családi
napokat, alkotó műhelyes
foglalkozásokat is tartanak,
valahol az önálló tárlatlátogatáshoz tárlatvezető kiadványokat biztosítanak.
Ettől a tanévtől kezdve a
Galántai Honismereti Múzeum is kínál múzeumpedagógiai programot (magyar
nyelven is!) az iskoláknak.
A Gyógyszertár c. állandó kiállításunkhoz kapcsolódó Elixír Immortality
elnevezésű projekttel debütáltunk. Típusát tekintve
ez egy felfedezésen alapuló
tanulási folyamatra épített
múzeumpedagógiai program, melynek kulcsa a valódi tárgyak segítségével

A Minek is nekünk a múzeum? a 40 éves a Galántai
Honismereti Múzeum c.
időszaki kiállításhoz készített program, mely lehetőséget ad a múzeumpedagógia
felhasználására a közvetlen
oktatási folyamatban. Ajánlatunk egy iskolán kívüli
interaktív történelemóra (elsősorban az 5. osztályosokra
gondolva), mely a kulturális-történelmi
örökséghez
való kötődés nevelésében
nyújthat segítséget. Bemutatjuk a múzeum működését,
küldetését, s célunk a diákok
érdeklődésének felkeltése a
régió történelme iránt.
A gyermekek jól érzik
magukat a múzeumban, a
pedagógusok is hasznosnak
tartják az itt töltött időt. A
pozitív visszajelzések megerősítenek bennünket abban,
hogy szükség van ezekre
a foglalkozásra. Reméljük,
az oktatási intézmények is
hamar megismerik, megértik, elfogadják és igénylik a
neveléstudománynak ezt a
sajátos módszerét, mert múzeumba járni jó.
Pukkai Judit, múzeumpedagógus
Galántai Honismereti Múzeum
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Teﬂongyerekek,
akikre nem ragad rá semmi?
A 20. század végére az ipari országokban felütötte fejét egy új jelenség, melyet
funkcionális analfabetizmusnak neveznek. A fejlett európai és észak-amerikai
államokban a felnőtt korú lakosság körében a funkcionális analfabéták becsült
aránya 15–20% lehet. A fogalmat nehéz meghatározni (az UNESCO először
1956-ban kísérelte meg).
Nem működő tudásról van
szó, a disfunctional literacy
volna a logikus elnevezés. Az
a funkcionális analfabéta, aki
megtanult ugyan írni és olvasni, de alaptudása nem fejlődött
készséggé, inkább visszafejlődött az évek során, mégpedig
azért, mert megszerzett tudását nem használja mindennapi tevékenysége során. Tud is,
meg nem is írni-olvasni.
Mik lehetnek ennek az
okai?
Nagyon sok szakember
szerint is az egyik fő ok, hogy
az iskola kiöli a kreativitást
a gyerekekből. Az idei elsősök nyugdíjba 2075-ben (????)
mennek. Senkinek elképzelése sincs, annak ellenére, hogy
különböző újabbnál újabb szakok, szakmák indulnak, oktatási formák, képzések kerülnek
előtérbe, hogy mi is kell majd
valójában. Hogy néz majd ki
a világ akkor, vagy akár pár
év múlva. Mire kellene tanítanunk a gyerekeket, mit oktassunk?
Legyen itt egy kis történet.
6 éves kislány ül a hátsó padban és rajzol. A tanár észreveszi, hogy nem igazán figyel az
órára, viszont nagyon koncentrál a rajzra. Felkeltette a tanár
érdeklődését, odament hozzá
és megkérdezte, mit rajzolsz ?
A kislány így felelt: Lerajzolom
Istent ! Mire a tanár: De hát
senki se tudja, hogy néz ki Isten! A kislány válaszol: 1 perc
múlva megtudják.
A gyerekek nem félnek a tévedéstől. Persze ez nem azt jelenti, hogy tévedni annyi, mint

kreatívnak lenni. Ami viszont
biztos, hogy ha nem vagyunk
készen tévedni, sosem jövünk
elő valami eredetivel. Felnőtt
korunkra elveszítjük ezt a képességünket. Már félünk tévedni. Picasso szerint minden
gyerek művésznek születik. A
probléma művésznek maradni mire felnövünk. Nem felnövünk a kreativitáshoz, hanem kinövünk a kreativitásból.
Vagy inkább kioktatnak belőle. Képzeljük el, hogy a zsenik
(írók, tudósok, stb.) is voltak
egyszer gyerekek. És mi történt volna, ha valakik a zsenialitásukat, kreativitásukat kiölte
volna belőlük ?
Gyllian Lynne-koreográfus
a Macskák, Operaház fantomja
stb. koreográfiájának megalkotója. Hogyan lett belőle táncos?
Az iskolában állandóan izgőmozgó gyerek volt, nem igazán
figyelt az órákon. Akkor még
nem ismerték ezt a kifejezést,
hogy hiperaktív. Elmentek egy
specialistához az anyjával. Leültették egy székre és az anyja
elmondta a doktornak a problémát. Hosszasan beszélgettek
és ő tűkön ült egész idő alatt. A
végén a doktor odament hozzá
és azt mondta neki, hogy most
külön akar beszélni az anyjával ezért kimennek a szobából.
De előtte bekapcsolta az asztalon lévő rádiót. Ahogy kiléptek, a kislány rögtön felpattan
a székről és táncolni kezdett a
zenére. Egy darabig a felnőttek
figyelték, majd a doktor megszólalt: A lánya nem beteg, hanem táncos. Vigye el tánciskolába. El is vitte, fantasztikus élmény volt, mindenki olyan volt

mint ő, izgő-mozgó. Emberek,
akik mozogva gondolkodtak.
A Brit Királyi Balettiskolába
járt, szólótáncos lett, majd később csodálatos karriert futott
be. Céget alapított és nagyon
gazdag lett. Lloyd Weber felfigyelt rá és így került a produkcióhoz. Lehet, hogy más
doki gyógyszereket írt volna
fel neki, és javasolta volna neki,
hogy nyugodjon le. Ilyen kevesen múlhat…
A másik ok, hogy csak kiváló tanárokkal lehet kimagasló eredményeket elérni. Csakhogy ehhez kellene tudnunk,
hogyan képezzünk kitűnő tanárokat. Ezt a McKinsey jelentésben részletesen ki van fejtve.
Miért is fontos ez? Azt hiszem,
a sikeres emberek többségének
voltak igazán nagyszerű tanáraik és kitűnő képzésben volt
részük. Részben ezért is lettek
sikeresek.
Érdekes módon állítólag az
USA-ban kitűnő oktatás van.
Legalábbis az iskolák egy részében meglehetősen jó tanárok vannak. A diákok 20%-a
jó képzést kap, és ez a 20% a
világ legjobbjai közé került be.
Ők hozták létre a szoftveripar
és a biotechnológiai áttöréseit,
és az USA-t a világ élvonalában
tartották. Nos, ennek 20%-nak
az ereje csökkeni kezdett az elmúlt években, és ez az oktatásban is észrevehető volt. Bill
Gates alapítványa nagyon sok
pénzt fektetett különböző oktatási projektekbe. Nagyon sok
területet támogattak, ösztöndíj
programokat hoztak létre. De,
nagyon korán rájöttek, hogy a
nagyszerű tanárok jelentik az
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igazi kulcsot. A legjobb tanárok jelentősen növelik az osztályok teljesítményét, egyetlen
év alatt több mint 10%-kal.
Mit jelent ez? Ha az USA-ban
2 évig a felső 25%-ra jellemző
színvonalú oktatás folyna, az
USA és Ázsia közti különbség
eltűnne. 4 év alatt világvezető
lenne az USA.
Ilyen egyszerű. A legjobb
25%-ba tartozó tanárokra van
szükségünk. Meg kellene határozni, mit is csinálnak jól és
átadni a tudást a többieknek.
Vagy legalább bátorítani a legjobbakat, hogy maradjanak a
katedrán, a rendszerben. A jók
maradnak a rendszerben és a
rosszak mennek el? A helyzet
az, hogy az átlagnál jobb tanárok hagyják el a rendszert.
Egyik fő oka, hogy a társadalom részéről a tanárok megbecsülése nagyon kicsi. Viszont
mi alapján állapítható meg,
hogy kik a jó tanárok? Az átlagos iskolában nem közlik a tanárral, milyen a teljesítménye.
Egyszerűen nincs adat, mert
nincs igazán ellenőrzés. Óralátogatás? Néha évente csak egyszer, vagy évek alatt egyszer,
esetleg egyszer sem. Azt is előre közlik, szerintem nagyon
helyesen.
Képzeljük el egy
üzemben, ahol néhányan selejtet gyártanak és a vezetésnek
kikötik, évente csak egyszer jöhetnek ellenőrizni, de akkor is
előre be kell jelenteni, és akkor
majd jó munkát végezünk, és
jól átverünk benneteket. De ha
a tanár javítani szeretne, akkor
sincs hozzá mérőeszköze. Egyszerűen nem állnak a rendelkezésre mérőeszközök. Így évek
hosszú sora alatt gyártják a kitűnő alapanyagból a „selejtet “.
Azt hiszem, az oktatásban
kell leginkább jót csinálni, annak érdekében, hogy egy országnak biztos jövője legyen.
Ne az átlag legyen az etalon
(viszonyítási alap)! Jól kell csinálni a dolgokat! De fontosabb
jó dolgokat csinálni!
Tomolya Róbert
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150 évvel ezelőtt történt

„A legnagyobb magyar” élete és halála (1.)

Széchenyi, az utazó

„Nem hal meg az ,
ki milliókra költi
Dús élte kincsét,
ámbár napja múl;”
(Arany János)

Széchenyi István a család hatodik gyermekeként
1791. szeptember 21-én
született Bécsben. Apja a
Magyar Nemzeti Múzeumot és a Nemzeti Könyvtárat (ma Országos Széchényi Könyvtár) megalapító
Széchényi Ferenc gróf volt,
édesanyja a német anyanyelvű Festetich Julianna,
annak a Festetich Györgynek a nővére, aki Keszthelyen megalapította Európa
első mezőgazdasági főiskoláját, a Georgikont. István
a gyermekkorát Bécsben,
illetve a család dunántúli
központi birtokán, Nagy-

A Bécs északi külvárosában épült döblingi kastélyban, a Goergen-féle ideg- és elmeszanatórium egyik, ötszobás lakosztályának hálószobájában dr. Philip Goldberg
orvos valamint Brach és Bichler ápolók 1860. április 8-án, húsvét vasárnapjának reggelén halva találták a „megbomlott agy, a meghasadt lélek végső kikötője” előkelő
páciensét. A hatvankilenc éves magyar gróf egy karosszékben ült, feje szétroncsolódott. A helyszínelő bizottság jelentése szerint jobb kezében egy pisztolyt tartott,
amely ferdén feküdt a combján. A vizsgálatok alapján a magyar mágnás, aki csaknem
tizenkét évig volt az intézet lakója, önkezével vetett véget életének. Ám az áldozat
halálának körülményei a mai napig vitatottak. Időről időre felbukkannak olyan vélekedések, hogy százötven évvel ezelőtt Döblingben politikai indíttatású gyilkosság
történt. Erről egyesek meg vannak győződve, mások szerint az egész csupán a magyar politikai-történelmi folklór része. Egy bizonyos, az áldozat nem volt más, mint
gróf Széchenyi István, akit éppen legnagyobb politikai ellenfele, Kossuth Lajos nevezett így: „a legnagyobb magyar”.
cenken töltötte. Ott, ahol a
Pollack Mihály tervezte római katolikus templom falára később az alábbi szöveget vésette: „nyugot felé az
első hely, hol drága anyaföldünk (…) nyelvén dicsértetik (…) a nagy Isten”. Az
ifjú gróf nevelésében nagy
szerepe volt Liebenberg
(Lunkányi) Jánosnak. Saját
bevallása szerint Széchenyi
nem tartozott a gyorsfelfogású gyerekek közé, inkább
szorgalmával és alaposságával tűnt ki.
Még nem töltötte be tizennyolcadik életévét, amikor a Habsburg Birodalom
részét képező Magyarországot elérte a napóleoni
háborúk újabb hulláma.
Bonaparte 1809-ben kiáltványt intézett a magyarokhoz (ennek szövegét
egyébként a költő Batsányi
János fordította magyarra),
amelyben a „békeszegő”
Ausztriai-háztól való elszakadásra buzdított. A magyar politikai elit azonban
inkább nemesi felkelést

Amivel a gróf beírta magát a történelembe:
a Magyar Tudományos Akadémia

szervezett a franciák ellen.
Mindhárom Széchényi fiút, Lajost, Pált és Istvánt is
ott találjuk abban a hadseregben, amely 1809. június
14-én vereséget szenvedett
Győrnél Beauaharnais itáliai alkirálytól. A győri csatát
követően a testvérek közül
csak István maradt a hadseregnél. A hadiszerencse
fordulta után részese lett
Napóleon
legyőzésének.
Jelen volt az 1813. évi híres
lipcsei csatában, a következő évben ott masírozott a
Franciaországot megszálló
csapatok soraiban, részt-

vevője a francia háborúkat
lezáró bécsi kongresszus
(1814-1815) véget nem érő
báljainak, dáridóinak, orgiáinak. Katonai tevékenységét
kitüntetések sorával honorálták felettesei – a lipcsei
csata után első osztályú
kapitányi rangot kapott.
Ám ezen a ponton karrierje
a hadseregnél megrekedt.
Életrajzírói szerint ennek
oka egy prágai vendégfogadóban lezajlott beszélgetés
volt. Széchenyi István még
a lipcsei csatát megelőzően
a cseh fővárosban megbetegedett. A lábadozás során
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együtt poharazgatott porosz
tisztekkel. A társalgás alatt
tett néhány elmarasztaló
megjegyzést az Osztrák
Császárság címére. Balszerencséjére a porosz tisztek
közül az egyik osztrák besúgó volt. Jelentése „Leurs”
álnév alatt – érdekes módon csak másfél év múlva
– odakerült I. Ferenc császár-király asztalára. Innentől kezdve Széchenyi gróf
hiába várt az őrnagyi rangra
– a katonai ranglétrán nem
jutott előbbre.
1814 táján a szerelem
érzése kerítette hatalmába
hősünket. Ám ez a szerelem korántsem párosult
hosszú távon a boldogság
érzésével. Széchenyi István
első nagy szerelme legkedvesebb testvérének, Pálnak
a felesége, az ír származású
Caroline Meade volt. Hogy
ez a kapcsolat milyen területekre terjedt ki, nem tudni
pontosan, ugyanis titkára,
Tasner Antal a gróf 1814-től
haláláig német nyelven írt
naplójának az e viszonyra
vonatkozó részeit nagyrészt
megsemmisítette. Egy megmaradt bejegyzésből azonban következtetni lehet
egyre s másra: „November
3-án este 8 órakor olyasmi
történt velem, aminek rám
nézve mindenképp szomorú következménnyel kell
járnia – de az is lehetséges – hogy csupán emiatt
fogom egyszer főbe lőni
magam.” Annyi bizonyos,
hogy a sógornőjével való
kapcsolata miatt gyakran
gyötörte súlyos önvád Széchenyi Istvánt. Ráadásul
Caroline Meade 1820-ban
nagyon fiatalon tüdőbajban
elhunyt.

a hadsereget. Újabb kedvtelésének, az utazásnak
kezdte szentelni ideje jelentős részét. Franciaország,
Anglia, Dél-Európa és KisÁzsia voltak első úticéljai.
Különösen a nagy példakép,
a romantikus költő, lord Byron Angliája nyűgözte le a
maga technikai vívmányaival, a parlamentarizmusával, a lótenyésztésével és
a lóversenyeivel. Erre az
időszakra esik nemzeti öntudatra ébredése is. 1820ban Debrecenbe vonult be
a hadsereghez. Ekkoriban
ismerkedett meg Felsőbüki
Nagy Pállal, majd Wesselényi Miklós báróval, akivel
kölcsönösen nagy hatással
voltak egymásra. 1822-ben
a gróf és a báró közösen
indultak
Németországon
és Franciaországon keresztül a ködös Albionba. Immár együtt törték a fejüket:
hogyan lehetne a „pök és
pipafüst” világából a külföldön látottakat hasznosítva
egy korszerű Magyarországot formálni.

A francia háborúk befejeződése után a gróf egyre gyakrabban hagyta ott
hosszabb-rövidebb időre

1824-ben újra változás
állott be Széchenyi érzelemvilágában. Szerelmes lett
megint – ezúttal gróf Zichy

Az első lóversenyt 1827. június 6-án rendezték meg Pesten

Károly feleségébe, Seilern
Crescence grófnőbe. Ám
még néhány évnek el kellett
telni ahhoz, hogy a csodált
hölgynél Stefferl gróf érzései viszonzásra találjanak.
A következő évben Széchenyit újra a hadsereg soraiban találjuk. Ezúttal Franciaországban vett részt X.
Károly király koronázásán.
A legnagyobb élményt számára azonban nem a koronázás, hanem a Garonne-t
és a Rhôn-nal összekötő
Canal du Midi jelentette.
Állítólag ez adta az ihletet
később a Duna és a Tisza
szabályozásához. Olaszföldön az eperfák (vagy ahogy
ő mondta, a szederfák) ejtették ámulatba.
1825 őszén, tizenhárom
éves szünet után, I. Ferenc
Pozsonyba országgyűlést hívott össze. A november 3-ai
kerületi ülésen Sopron megye követe, Felsőbüki Nagy
Pál, a rendi ellenzék vezérszónoka bőszen ostorozta a
nemzeti kultúra támogatására rest arisztokráciát. Ekkor emelkedett szólásra az
ülést csupán kíváncsiságból meglátogató Széchenyi

István. Állítólag fél szemmel Crescence reakcióit is
figyelve, birtokainak egy
évi jövedelmét (kb. 60 000
forintot) ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság megalapítására. A bejelentést
előbb néma csend, majd
harsány vivátozás fogadta
– és ami a legfontosabb: további mágnások is adakoztak. 1827-ben az országygyűlés törvényt fogadott el
a Magyar Tudományos Akadémia létrehozásáról (az intézmény 1830-ban kezdte
el a működését). Időközben
az 1826-ban a hadsereget
végleg elhagyó Széchenyi
már a Pesti Casino létrehozásán fáradozott. 1827-ben
ez is megalakul angol mintára – fellendítendő a magyarországi politikai életet.
Érdekesség: Széchenyi még
Metternichet is megnyerte a
kaszinó tagjának. Hamarosan megvalósulnak az első
lóversenyek. Széchenyi István már ekkor nagy betűkkel beírta magát a magyar
történelembe.
Pedig ez még csak a kezdet volt.
Pelle István
(folytatás a következő számban)
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Szellemi kalandozás Mátyusföldön
(Galánta és környéke – A helyi értékek megismerését segítő kiadvány)

A kötet előszavát egy axiómaszerű megállapítással
indítja a magát szerényen
csak a kiadvány összeállítójaként említő szerkesztő, Pék
László, aki eredetileg maga
is földrajzot oktatott gimnáziumi tanárként, mígnem a
közéleti tevékenység örvénye magába nem rántotta és
jelenleg a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok
Szövetsége
elnökeként folytat már-már
sziszifuszinak tűnő küzdelmet az oktatásügyet agyonsújtani készülő sziklatömbök
„elgörgetésének” szándékával. Ez a néhány mondat pedig így hangzik: „A szülőföld
és a lakóhely világlátásunk,
erkölcsi tartásunk, valóságszemléletünk alakítója. Ki-

alakult kötődéseink ehhez a
tájhoz meghatározzák magatartásunkat, kihatnak tetteinkre. Ez a táj több mint rétek, erdők, folyók, épületek,
utcák, emberi arcok sora. A
hozzájuk kapcsolódó ismeretek, az értékek, melyeket
felfedezünk, vagy felfedeztetnek velünk, segítenek
eligazodni a nagyvilágban.
Ez a környezet az itt élőknek fontosabb, mint a világ
más része. Az élmények, a
keserű-édes emlékek belénk
ívódnak,
személyiségünk
részévé válnak, lelkünkben
hordozzuk őket, s az otthonosság meghittségét és melegségét jelentik számunkra.” Bölcs, okos szavak, és
pontosan megfogalmazzák

a vállalkozás célját, majd egy
további bekezdés kijelöli a
„célközönséget” is, amelyet
„a diákok, a fiatalok és pedagógusaink” alkotnak.
Ha nem lennék javíthatatlan optimista, azt is
mondhatnám persze, hogy
már elkéstünk ezzel a kiadvánnyal, az a valóban szeretni való környezet, amelybe beleszülettünk, s ezzel
párhuzamosan az ott élők
gondolkodásmódja is anynyira átalakult, hogy mindaz, amit ez a könyv elénk
tár szinte már egzotikusnak,
egy távoli világ leképeződésének látszik. De mert mégis
csak optimista vagyok, nem
a megkésettségre helyezném a súlyt, hanem arra a
tényre, hogy végre tanuló
ifjúságunk és tanáraink számára egy olyan honismereti
– vagy pontosabban fogalmazva: szülőföld-ismereti
– kötet látott napvilágot,
amelyet akár tankönyvként
is forgathatnak a történelem-, a földrajz-, a biológiavagy éppen – ha lenne ilyen
– a néprajzórákon, s a belőle
leszűrhető tanulságokat a
távolabbi vidékek és országok megismerése során is
kamatoztathatják.
Lapozzuk fel tehát a
Galánta és környéke c. kiadványt, amely jórészt felöleli
a Mátyusföldként ismert
tájegységet, de a könnyebb
eligazodás kedvéért egyegy nagyobb település köré
„szerveződő” kistájak szerint
is csoportosítja a helységeket. A kötet megírásában jeles szakemberek kműködtek
közre: Szanyi Mária néprajzkutató és pedagógus, Novák
Veronika levéltáros, Gágyor
József néprajzi gyűjtő, számos fejezetet maga Pék

László jegyez, ezen kívül pedig egy-egy összefoglalással
Fodor Rudolf, Talamon Lóránt és Veres László is szerepel a szerzők között.
Mind a történelmi összefoglalásban, mind a földrajzi
tájleírásban elsődleges fontosságú a régió bemutatása,
az általános összefüggésekről olyankor esik szó, amikor a múlt eseményeit vagy
éppen a vidék természeti
viszonyait térben és időben
kell elrendezni. Ebben a
könyvben helyet kaphattak
az itt élő magyarokat büszkeséggel eltöltő történelmi
események: a Rákóczi-féle
felkelés vagy az 1848-1849es magyar forradalom és
szabadságharc, s természetesen a bennünket sújtó és
megalázó döntések is, amelyekről a hivatalos történelemtankönyvek egészen más
szellemben
tudósítanak.
De a régióban egykor élt
emberek hétköznapjairól,
szorgalmas munkájáról és
kultúrájáról is talál érdekes
adatokat, táblázatokat, s
ezekhez szép illusztrációkat
az érdeklődő. A könyv valóban arra törekszik, hogy
rádöbbentse olvasóját, miért érdemes szeretnie azt a
tájat, ahol ősei éltek, s ahol
ő is meglátta a napvilágot.
Közben talán kimondatlanul vagy csak sugallva arra
figyelmeztet, hogy az ember
maga is sokat tehet azért,
hogy szülőföldje szeretetre
méltó legyen, és ezt az ide
látogatók is megérezzék.
Vízimalmok, tájházak,
néprajzi gyűjtemények –
ezek azok az örök értékek,
amelyekre legalább olyan
büszkék lehetünk, mint a
firenzeiek, a barcelonaiak
vagy éppen krakkóiak a sa-
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ját műemlékeikre. A szerzők
természetesen nem feledkeztek meg az egykor itt élt
és szellemi alkotó munkát
végzett kiváló eleinkről sem:
a nyomdászként is jeleskedő
prédikátorról, Bornemisza
Péterről, az egyetemalapító esztergomi érsekről,
Pázmány Péterről, a zsoltárfordító Szenczi Molnár
Albertről, a hidakat és más
vasszerkezetű építményeket tervező mérnökről,
Feketeházy Jánosról vagy az
egyik legjelentősebb magyar

zeneszerzőről, Kodály Zoltánról. Őket minden magyar
ismeri, de fogalmazzunk
visszafogottabban: üdvös
volna, ha ismerné. S persze
nagyszerű lenne, ha a régióban élő más nemzetiségű
honfitársaink is tudnának
róluk, mert ezek a kiváló férfiak az ő javukra is munkálkodtak, amit megalkottak,
számukra is értékes kell, kellene, hogy legyen. De mert
mégiscsak egy régiót bemutató – útikalauznak is szánt
– könyvről van szó, nem hiá-
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nyozhat a néptanítóként elismerést szerzett, majd szülőföldjéről kiűzetve karlsbadi
porcelánfestőként megbecsültté lett vágfarkasdi születésű Osztényi Leander
sem, akivel e sorok írója is
találkozhatott jó negyven
évvel ezelőtt. Talán érdekes
adalék, hogy Osztényiről a
múlt század hetvenes éveiben Duray Miklós az egyetlen hivatalosan közölt cikkét
publikálta a rendszerváltás
előtt az Irodalmi Szemlében,
és őszintén megvallva, ma is
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rejtély előttem, hogyan jelenhetett meg következmények nélkül.
A recenzens – mert optimista – abban reménykedik,
hogy ezt a kötetet hamarosan újabbak is követik majd,
s idővel az egyes darabok
talán egy szép kis szlovákiai
magyar szülőföld-ismereti
„olvasókönyvvé” is összeállhatnak.
Lacza Tihamér

Az Európai Unióról a királyhelmeci alapiskolában
Versenyt szervezett a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tőketerebesi
Területi Választmánya, a
Királyhelmeci Regionális Pedagógiai Központ, a régió teljes szervezettségű alapiskoláinak a tanulói részére ,,Mit
tudsz az Európai Unióról?”
címmel. A Királyhelmeci
MTNY AI-ban került megrendezésre a verseny 30 tanuló
részvételével, két kategóriában, 3 fős csapatokban. Az
I. kategóriában az 5. és 6.
osztályosok, a II. kategóriában a 7–9. osztályosok szerepeltek. Vendégként volt
jelen Mészáros Alajos, EU-

s parlamenti képviselő, aki
megnyitotta a versenyt és
minden gyereknek sikeres
szereplést kívánt.
A színvonalas versenyt a
Tiszacsernyői MTNY Alapiskola pedagógusai készítették
elő azzal a céllal, hogy egy
kicsit közelebb hozzák a gyerekekhez az Európai Uniót, és
érdekes formában felkeltsék
érdeklődésüket Európa uniós tagországai iránt. A gyerekek által készített prezentációk tükrözték azt, hogy jól
felkészültek a versenyre, és
így sikeresen szerepelhettek. A pontszámok megmutatták, hogy a többi csapat is

Az egykori Mit tudsz a Szovjetunióról vetélkedőket korunbkan a Mit tudsz
az Európai Unióról versenyek váltják fel

csak egy két ponttal maradt
le a helyezésekről, de végül
minden résztvevőt sikerült
megjutalmazni. A versenyt
Mészáros Alajos támogatta,

és személyesen adta át a díjakat az arra érdemes csapatoknak.

A következő eredmények születtek:
I. kategória:
1. Dobó István MTNY AI, Nagyszelmenc
2. MTNY AI, Nagygéres
3. Erdélyi János MTNY AI, Nagykapos
II. kategória:
1. MTNY AI, Nagygéres
2. MTNY AI, Királyhelmec
3. MTNY AI, Bély

Mészáros Alajos, EU-s parlamenti képviselő
a diákok és pedagógusok körében

(be)
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KINCSKERESŐ – honismereti tábor
pedagógusoknak és diákoknak
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége honismereti tábort (továbbképzést) szervez a helytörténet iránt
érdeklődő tanároknak és tehetséges diákoknak.
A tábor időpontja: 2010. augusztus 2–7.
Helyszín: Szádelő (Kassa-vidéki járás)
Célcsoport: Pedagógusok és diákok (az alapiskola 7-9.
évfolymát, ill. a nyolcéves gimnáziumok ennek megfelelő
évfolyamát befejező diákok, valamint középiskolások és
egyetemisták).
A tábor célja: Módszertani segítség a helytörténeti kutatásokat végző, helytörténetet tanító tanároknak és tehetséges, érdeklődő tanítványaiknak.
Részvételi díj: Mivel a tábor költségeit pályázatokból fedezzük, a részvételi díj a pályázatok végeredményeitől függ.
A részletekről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
Program:

Felkészülés a terepmunkára;

adatgyűjtés a terepen és a könyvtárban;

az adatok lejegyzése és rendszerezése;

egy adott témakör kidolgozásának módszertani szempontjai.

Szabadidőben túra a festői szépségű Szádelői völgybe.
Részletes programot a jelentkezések után kapnak az
érdeklődők.
Jelentkezés: a www.szmpsz.sk honlapról letölthető jelentkezési lap beküldésével.
Határidő: 2010. júl. 20.
További információk: Szanyi Mária
szanyi.maria@gmail.com, 0911 451 024, 031/780 4864

A gútai Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola első alkalommal hirdeti meg
MÉDIAISMERET
tehetséggondozó, újságírói szaktáborát középiskolások,
ill. az alapiskolák felső tagozatosai számára.
A tábor a Vasárnap és az Új Szó szakembereinek segítségével valósul meg.
Időpont: 2010. augusztus 23- 26. (hétfő- csütörtök)
Helyszín: Szállás: Gúta – Sporthotel, képzés: Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola – 5
percre a szálláshelytől
Elhelyezés: 4–8 ágyas komfortos szobákban (WC, mosdó, zuhanyzó)
Jelentkezési határidő: 2010. június 26.
A tábor célja: A Médiasztár, országos diákversenyre való felkészülés mellett a nyomtatott és
elektronikus médiaismeret terjesztése. Ahhoz, hogy közösségmegtartó ereje legyen a médiának terjeszteni, reklámozni kell. Ahhoz, hogy ez megtörténjen kiváló újságírókra van szükség. Leginkább a ﬁatalokat motiváljuk ezzel a táborral úgy, hogy közelebb visszük hozzájuk
egyrészt a média világát, másrészt azokat a személyeket, akik a mai magyar és felvidéki sajtó
frontemberei. Előadások, szakmai tréningek, gyakorlatok sorozatát építjük be az első felvidéki Médiaismeret táborba, mely nagyban hozzájárul az újságírói tehetségek fejlesztéséhez és
fejlődéséhez. A táborban megalakuló közösség, a jövő nemzedékének újságírói létrehoznak
egy internetes portált, amely szintén a média, s emellett az olvasás, kultúra szeretetére, terjesztésére hívja fel a ﬁgyelmet a diákok, és a ﬁatalok körében.
A programból:
1. Eltűnt műfajok – csemegézés az újságírói palettáról
2. Rendhagyó irodalomóra- Író-olvasó találkozó
3. Médiaismeret- Bevezetés a ﬁlmkészítés rejtelmeibe
4. Sajtótörténet
5. A kommunikáció alapfogalmai
6. Tematikus beszélgetések és viták
7. Meghívott vendég-előadók órái
8. Gyakorlati feladatok és játékok
9. Látogatás egy napilap szerkesztőségében
10. Alapvető újságírói feladatok
11. Újságírói etika
12. Az újságírók alapvető közfeladatai
13. Az újságírás sokszínűsége
14. Beosztás: szerkesztő, rovatvezető, ügyeletes szerk., gyakornok, oktató stb.
15. Munkakör: riporter, tudósító, hírszerkesztő, tördelőszerkesztő stb.
16. Az újságírás műfajai
17. Fiatal újságírók az EU-ban
Bővebb információ és jelentkezés a kalinik.icu@gmail.com e-mail címen.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
a következő zenés estre
a Csillagles Polgári Társulás szervezésében!
Vendégünk ezúttal Takáts Tamás,
a Karthago együttes egykori énekese,
a Takáts Tamás Dirthy Blues Band egyik alapítója.
Közreműködik: Gál Gábor – gitár
Helyszín: Berek étterem, Érsekújvár,
Tatranská 117 – a hídon túl

Időpont: 2010. május 17., hétfő, 18.00
Töltsünk együtt egy kellemes estét Takáts Tamás társaságában!
Beszélgetés sok-sok slágerrel fűszerezve: Pocsolyába léptem, Requiem, Megöl a vágy, ...
A belépő megvásárolható elővételben Száraz Attilánál – 0905 979 736 illetve Kočkovič Péternél – 0908 139 019.
Ára: 6.- EUR (tartalmaz egy kofolát vagy sört)
Üdvözlettel: a Csillagles Polgári Társulás tagjai
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A névadó kötelez

Ezt a sokatmondó címet Dr. Kováts Dániel, nyugalmazott főiskolai tanár, a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Társaság alapító tagja és első elnöke adta beszédének, amely
2002. június 14-én hangzott el azon az ünnepségen, amelyen a tornaljai magyar tanítási nyelvű alapiskola felvette a költő és nyelvújító nevét.
„Az emberi fajnak egyik érdekes tulajdonsága, hogy nevet
ad az őt körülvevő világ minden jellemző elemének. Így tudunk tájékozódni a hegyek, földek, vizek, települések között,
így tudunk megkülönböztetést
tenni a nemzetségek, családok,
egyének szövevényében, s így
adunk eligazítást a magunk teremtette építményekről, intézményekről, alkotásokról.[…] A
névadás ősi szokását megőrizte
modern korunk is. Nem véletlen tehát, hogy ez a mai ünnepi
alkalom ugyancsak ezzel kapcsolatos. A tornaljai magyar
tanítási nyelvű alapiskola mától Kazinczy Ferencnek, a magyar nyelv és irodalom megújítójának nevét viseli.
A névválasztás tudatos tevékenység, s bizonyára ebben
az esetben is komoly megfontolás tárgya volt: kiről nevezzék
el az iskolát. Meggyőződésem,
hogy indokolt, észszerű döntés
született, mégpedig két okból
is. Egyrészt, mert Kazinczynak
van köze ehhez a tájhoz, másrészt mert Kazinczy neve üzenet értékű a mai ember, a mai
ifjúság számára” – mondta
egyebek között Kováts Dániel.
Az utóbbi állítás második felét nyilván nem szükséges indokolni, ám azt talán nem tudja mindenki, milyen személyes kötődése volt
névadónknak városunkhoz,
Tornaljához, és miért esett az
iskola pedagógusainak és vezetésének választása éppen
őrá.
2000-ben, a magyar államiság millenniuma évében a
Csemadok tornaljai szervezete a Zoltán-kúria falán emlék-

táblát avatott Kazinczy Ferenc
és fia, Kazinczy Lajos 48-as
honvéd tábornok emlékére.
A költő és nyelvújító ugyanis Sárospatakon együtt tanult a kúria egykori lakójával,
Tornallyay Károllyal, s 1831ben, néhány héttel halála előtt
meglátogatta akkor már néhai
barátja és iskolatársa özvegyét.
Három napot töltött itt, s a látogatásról a következőket írja:
„Tornalja mindnyájunknak,de
kivált nekem csoportosan ada
felejthetetlen élményeket. Már
maga a ház szeretetre és tiszteletre méltó asszonya, özvegye
iskolai barátomnak, Tornallyay
Károlynak… Tornaljának szép
kertjei vannak… s a kertben
egy igen nagy szikla, mely lesz
annyi, mint amelyet Katalin
a tengerből vonatott elő, hogy
Péternek lovagszobrát állíttassa reá, s amely még meredekebb a petersburginál, alakjára
még csodásabb. Ez ide az égből
szakadhatott, mert itt ezen egy
darabon kívül semmi egyéb kő
nincs. De Tornalján égből szívek szállottak alá, nem kövek.”
A Kazinczy-hagyományok
ápolása tehát Tornalján 2000től tart, s 2002-ben ez is közrejátszott abban, hogy azóta iskolánk az ő nevét viseli. Azóta
minden évben méltóképpen
emlékezünk a névadó Kazinczy Ferencre.
A 2009. június 12-én megrendezett emléknapon, amelynek iskolánk adott otthont,
Gömörből és Nógrádból 12
alap- és középiskola közel 300
diákja vett részt. 24 csapat
mérte össze tudását a Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem c. pedagógiai projekt
keretén belül, melyet a szerve-

zők – élükön Ádám Zitával, az
SZMPSZ alelnökével – Kazinczy Ferenc születésének 250.
és Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából hirdettek meg. A projektnap célja: az anyanyelv éve alkalmából tisztelegni a nemzet
nagy elődeinek emléke előtt;
felhívni a figyelmet az anyanyelv veszélyeztetettségére és
tisztaságának
megóvására,
gazdagságának gyarapítására,
nyelvédesanyánk szeretetére,
a palóc nyelvjárás szépségének
megőrzésére; hovatartozásunk
és a táj, a haza szeretetének
megerősítésére; a hagyományok ápolására és megbecsülésére; Gömör és Nógrád kulturális kincseinek számbavételére, megőrzésére. Számtalan
kisérő rendezvény: palóc ételek
készítése, kiállítások, kézműves mesterségek megtanulása
tette élményszerűvé a Nyelvédesanyám – felnevelő szülőföldem projektnapot.
A gömöri és nógrádi iskolások felkészültsége, a projekt
altémáinak kifejtése, a tartalom technikai megjelenítése
gazdag volt és a teljesség igényével hatott. A resztvevők:
tanulók és tanárok – felkészülésük eredményéül értékes
könyveket, ízléses oklevelet és
Cselényi Árpád művésztanár
e napra készített emlékplakettjét vihették magukkal a
találkozás emlékeként.
Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulója alkalmából diákjaink „…Tornalján
az égből szívek szállottak alá,
nem kövek” címmel irodalmi
műsor keretén belül emlékeztek meg iskolánk névadójáról. Az összeállításban részle-

tek hangzottak el a széphalmi
mester műveiből. Tisztelettel
emlékeztünk arra a halhatatlan érdemre, hogy diadalra
juttatta a nyelvújításra irányuló törekvéseket, s ezáltal színesebbé, hajlékonyabbá, gazdagabbá tette a magyar nyelvet.
Névadónkról,
Kazinczy
Ferencről évenként megemlékezünk egy-egy kedves ünnep
keretében. Ez alkalommal diákjaink megkoszorúzzák Kazinczy Ferenc mellszobrát és
különféle versenyeken vesznek részt. Iskolánk legsikeresebb tanulóit Kazinczy emléklappal tüntetjük ki.
A Kazinczy Ferenc Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskola régiónk legnagyobb teljes szervezettségű magyar iskolája.
A város és az iskola körzetébe
tartozó községek tanulóinak
oktatását-nevelését vállaljuk
fel. Iskolánkban 765 tanuló
tanul, 35 osztályban. Az oktató- nevelő munkát 58 szakképzett pedagógus végzi, akik
hivatásuknak tekintik munkájukat. (Sokrétű munkájukról iskolánk honlapja – http://
zsmmiertornala.edupage.sk
– tudósít.)
Iskolánk sok minden más
mellett arról is híres, hogy az
iskolaudvaron van Szlovákia
egyik legnagyobb, közel kétszáz egyedes platánfa-monokultúrája. A platán akár fél
évezredig is képes életben maradni, különösen akkor, ha
gondos gyerekek ápolják fiatal
korában. Mintha csak példa
lenne ez a jövőnek, hogy lehet
és kell nyomot hagyni ebben a
világban.
A KFMTNYAI igazgatósága
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Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola, Tornalja

