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Pék László maradt a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetségének elnöke

2010. május 29-én a r i-
maszombati Tompa Mihály 
Református Gimnáziumban 
tartotta tisztújítással egybe-
kötött 10. országos közgyű-
lésé t  a Sz lovák ia i  Mag yar 
Pedagóg usok Szövetsége. 
A rendezvényt F ibi Sándor, 
az SZMPSZ mellet t műkö-
dő Iskolavezetők Országos 
Társulásának elnöke nyitotta 
meg, aki a napirendi pontok 
ismertetése után egyben a  
közgyűlés vezetését vette át. 
A rendezvényt jelenlétével 
megtisztelte Szigeti László, 
egykori parlamenti képvise-
lő, valamint a magyarországi 
Oktatási és Kulturális Minisz-
térium részéről Varga Attila 
és Király Annamária. A mandá-
tumvizsgáló, jelölő és javasló 
bizottságok megválasztása, 
a jegyzőkönyvvezetők és hi-
telesítők kijelölése után Pék 
László, az SZMPSZ  leköszönő 
elnökeként értékelte a Peda-
gógusszövetség sokrétű tevé-
kenységét, részletesen kitért 
az oktatáspolitikai kérdésekre. 
A Pedagógusszövetség szerve-
zeti életét, tevékenységét ille-
tően bírálta az egyes területi 
választmányok rendezvényei-
nek csökkenő számát, melyek-
nek szakmai színvonala is sok 
esetben megkérdőjelezhető 
volt. Ahol alacsony számban 
szerveztek szakmai és egyéb 
rendezvényeket, nőtt az ér-
dektelenség is. Van, ahol a 
személyes konfliktusok befo-
lyásolják a munka hatékonysá-
gát, van, ahol az anyagi forrá-
sok elégtelenségére hivatkoz-
va csökken a rendezvények 
száma. Pék László ugyanakkor 
pozitívumként értékelte, hogy 
az egyes alapszervezetek, te-
rületi választmányok, regioná-
lis pedagógiai központok szép 
számmal rendeztek szakmai 
napokat. Az SZMPSZ színvo-
nalas országos rendezvényei 
iránt továbbra is jelentős az 
érdeklődés. Az elnök néhány 
aktuális programra is felhívta 
a figyelmet: a Pedagógusszö-
vetség feladatokat vállal az 
akkreditált továbbképzések 
terén, igényfelmérést végzett, 
megszólította az innovatív, 
programalkotó kollégákat, 

közös munkacsoportok kiala-
kítását kezdeményezte a Selye 
Egyetem és a közoktatásban 
tevékenykedő pedagógusok 
részvételével, az akkreditá-
láshoz szükséges dokumen-
tumok kidolgozásához anyagi 
forrásokat biztosított, majd 
megbíz ta a Selye Eg yetem 
Comenius Pedagógiai Intéze-
tét az akkreditációs anyagok 
kidolgozásának koordinálásá-
val és az akkreditációs bizott-
sághoz való benyújtásával. 
Eddig a szlovák nyelvoktatási 
programot sikerült akkreditál-
tatni, de további 10 program 
akkreditációs anyaga vár még 
az akkreditációs bizottság el-
fogadására. Pék László szerint 
sikeres alapszervezeti tevé-
kenységet ott lehet kimutatni, 
ahol az iskolavezetés, az egész 
tantestület érzi a szakmai fej-
lődés szükségességét, ahol, 
ha kevesen vannak, megszólít-
ják, bevonják a programokba 
a környező iskolákat. Az ered-
ményes igazgatók a helyi szak-
mai programok megvalósítása 
során az alapszervezet elnö-
kére támaszkodhatnak, szak-

mai vagy szervezési segítséget 
kérhetnek az SZMPSZ-től, a 
Selye Egyetem Comenius Pe-
dagógiai Intézetétől, együtt-
működhetnek a területi vá-
lasztmányokkal és a regionális 
pedagógiai központokkal. Pék 
szólt az aktuálpolitikai ma-
gyarországi eseményekről is, 
miszerint az anyaország la-
kossága az elmúlt hetekben 
egy új út mellett döntött. A 
szlovákiai magyar kisebbség 
várja az anyaország szelle-
mi megújulását és gazdasági 
megerősödését, mely lehető-
séget teremthet a határon túli 
kisebbségekkel való gyümöl-
csözőbb eg yüttműködésre, 
valamint az Európai Unión 
belüli hatékonyabb kisebb-
ségvédelemre.   Pék szerint az 
önigazgatás, a kulturális és az 
oktatási autonómia kérdéskö-
rét, a szubszidiaritás elvének 
érvényesülését az elmúlt évek-
ben néhány határon túli ma-
gyar közösséggel ellentétben 
sem politikai képviseletünk, 
sem a civil szféra kellő hatá-
rozottsággal nem vetette fel.  
Annak ellenére, hogy a több-

ségi nemzet részéről  nincs 
semminemű hajlandóság a 
kérdésben konszenzusra jutni, 
sőt a távozó magyar kormány 
részéről sem volt politikai erő 
és akarat a problémakörnek az 
EU keretei közötti megoldásá-
ra,   ez alapján egy önigazga-
tási koncepció kidolgozására 
és folyamatos aktualizálására 
a kiúttalálás céljából is szükség 
van. Az elnök továbbá kitért a 
szakmai programok ismerte-
tésére és elemzésére, a tan-
könyvek helyzetére, terjeszté-
sére és fordítására, valamint 
egyéb szakmai és pedagógiai 
kérdésekre. 

Az országos közgyűlés 77 
küldöttje az elnöki beszámoló 
meghallgatása után megerő-
sítette az alapszabályt, majd 
sor került a tisztújításra is. Az 
elnök ismételten Pék Lász-
ló lett, a két alelnök szerepét 
a következő négyéves időszak-
ban Ádám Zita és Vörös Mária 
tölti be. Az alelnökök megvá-
lasztását hosszas vita előzte 
meg. Andruskó Imre javasolta, 
hogy a keleti régió is képvisel-
tesse magát az alelnökök közt 
az ún. hármas modell alapján 
(kelet-, közép-, ill. nyugat-szlo-
vákiai régió képviselete szint-
jén), ám a közgyűlés tagsága 
ezt nem fogadta el, azt viszont 
megszavazták, hogy a keleti 
régió egy tagot delegálhat az 
országos elnökségbe.

Tö b b e k  közö t t  d ö n té s 
született arról is, hogy 2010 
novemberében a Pedagógus-
szövetség ünnepi ülésen em-
lékezik meg megalakulásának 
20. év fordulójáról ,  s ezen 
nemcsak a felvidéki, hanem a 
többi magyarlakta ország ha-
sonló szervezeteinek a delegá-
cióit is fogadják majd.

A tisztújító közgyűlés az 
SZMPSZ programjáról szóló 
vita, majd a javasló bizottság 
előterjesztésének és határo-
zatainak elfogadása után az 
ismételten megválasztott el-
nök, Pék László zárszavával 
ért véget.

-hábé-

A közgyűlés vendégei (balról jobbra) Szigeti László, Varga Attila,   
Király Annamária és Jókai Tibor

A küldöttek egy része
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Bizakodó
Két év telt el a 245-ös számú iskolai 

törvény parlamentben való elfogadásától és 
bevezetésétől.   Szükség volt a reformokra, 
szó se róla, de az eltelt két év azt bizonyítja, 
hogy elhamarkodta az ügyeletes miniszter 
és csapata a reformlépéseknek egyálta-
lán nem nevezhető törvény előkészítését. 
Mindannyian emlékezünk arra, hogy a 
nyári vakációra való készülődés idején kellett nagy hirtelenében és gyorsa-
sággal elkészítenünk az iskola pedagógiai programját. Valljuk be őszintén, 
ha az iskolaigazgató meg akarta kímélni a tanév végére elfáradt kollégáit 
a program előkészítésétől, a világhálón lévő „mintaprogramok“ letöltésével 
tett eleget a minisztériumi határozatnak. De biztosan akadtak olyan tanári 
karok is, ahol az iskolavezető irányításával megkezdődött az érdemi mun-
ka az iskolára tervezett jó pedagógiai programok megtervezése érdekében. 
Csakhát az idő, a nyáridőt jelző tanév vége nem lehetett a legmegfelelőbb 
időpont. Így aztán a legpraktikusabb megoldásnak a világhálóról lehívott 
minta bizonyult, mely mentes volt az egyéni sajátosságoktól és arculatter-
vezéstől. A lényeg: elkészült. A felmutatható formanyomtatvány szerepét 
töltötte be az egyes iskolatípusokra szabványosított, kötelező érvényű peda-
gógiai program. Iskolavezetőkkel és pedagógusokkal beszélgetve a törvény 
életbe lépésétől számított két év a reformok helyett deformokhoz vezetett. 

Ragadjunk ki egy-két példát a gyakorlatból: nem készültek el a reform 
évfolyamokra tervezett tankönyvek, a kerettantervek nem tették lehetővé 
az iskola arculattervezését, mivel olyan általános tantárgyakat kellett meg-
erősíteni, melyeknek számát érthetetlen módon lecsökkentették, a tovább-
képzési programok listájának hiányában fiktív tanfolyamokra kellett be-
jelenteniük az iskolavezetőknek a pedagógusokat a tanév elején, egyre 
több kimutatást kellett elküldeni, táblázatokat kitölteni. Aktakukacokká, 
adminisztratív szerepkörű, magasan képzett hivatalnokokká degradálták 
az elmúlt időszakban a pedagógust. Mindezt az iskolaigazgatók képzésén 
résztvevő kollégáktól tudom. De nem is folytatom a panaszáradattal, hiszen 
parlamenti választások után vagyunk. 

Sikerült leváltani a nemzetiségi oktatásügyünkkel mostohán bánó 
kormány nacionalista pártjának miniszterét.  Az eltelt két év alatt nem 
keveset kellett harcolnunk alapvető jogaink eléréséért, a földrajzi nevek 
használatáért, bevált tankönyveink tanórákon való használatáért, anya-
nyelvünk, kultúránk, hovatartozásunk megőrzéséért. Önerőből vagy más, 
nem állami forrásokból kellett megszereznünk az anyagi támogatást regio-
nális tankönyveink kiadásához, az agyonhangoztatott szlováknyelv-tanítás 
színvonalának emelését szolgáló kiadványokra szintén nem álltak rendel-
kezésre állami pénzforrások. Lapunk sem kapott egy centnyi támogatást az 
oktatásügyi tárcától. Bezzeg az uniós forrásokból kiadott Učiteľské noviny 
c. újság bőséges példányszámaival ki lehetne tapétázni a tantermeket. A 
szlovák himnusz hetenkénti hallgatásával akarták velünk megszerettetni az 
„ószlovákok” hazáját. Szlovák nemzeti jelképek kiaggatásával szeretnének 
bennünket emlékeztetni arra, hogy mi csak másodrendű polgárai vagyunk 
szülőföldünknek. Annak ellenére, hogy nagymértékben megfogyott ma-
gyarságunk képviselete, bízvást a nemzetiségi feszültségek enyhülésében, 
reménykedve tekintünk a jövőbe. Nagy a felelősség a törvényhozásba jutott 
politikai képviseletünkön, de megvan minden remény a megegyezésre, a 
szakmai kérdések kizárólag szakmai megvitatására. Nem torpanhatunk 
meg, nem hátrálhatunk meg!  Nem marad más hátra, mint a bizakodás 
abban, hogy feszültségmentesebb lesz a következő tanév, hogy kézzelfog-
ható, tényleges reformlépéseket tesz az új miniszter az új oktatási szakem-
bereivel. Sok még a tennivaló oktatásügyünkben, sok még a kérdés, ezért 
csak reménykedhetünk, hogy meggyengült politikai képviseletünknek, de 
hitében és tagságában megerősödött civil szervezeteinknek nem kell annyi 
értelmetlen vitába bocsátkoznia, mint az “iskolareform” jegyében eltelt két 
esztendőben.

Hajtman Béla
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Tisztelt küldöttek, kedves vendégeink!*

Négy éve, a kormány 
megalakulása után próbál-
koztunk, de együttműkö-
dési szándékunkra Mikolaj 
miniszter nem tartott 
igényt. A nemzetiségi ok-
tatás ellenében hozott soro-
zatos intézkedései, az OM 
Nemzetiségi Osztályáról a 
nemzetiségi szakemberek 
eltávolítása, az osztály sze-
repének a megváltoztatása, 
a földrajzi nevek használa-
tára vonatkozó korlátozás 
a tankönyvekben, a 2 évvel 
ezelőtti 9. évfolyamos diá-
kok tudásszint-mérésének 
botrányos megvalósítása, 
a közoktatási törvénynek 
a magyar nyelvű oktatás-
ra gyakorolt negatív hatá-
sai, a nyelvtörvény-módo-
sításnak a kétnyelvű isko-
lai dokumentációra vonat-
kozó szigorításai – melyek 
jelentős többletmunkát 
követelnek meg – a haza-
fiságról szóló törvény el-
fogadásának kierőszako-
lása, fokozott mértékben 
kényszerítettek vélemény-
alkotásra bennünket.    

 Szövetségünk több fó-
rumon, tárgyaláson, sajtó-
tájékoztatón, nyilatkoza-

tok, állásfoglalások, szak-
mai javaslatok formájá-
ban fejezte ki véleményét. 
Több alkalommal folytat-
tunk megbeszéléseket a 
szlovák kormány kisebb-
ségekért felelős alelnöké-
vel, Dušan Čaplovičcsal a 
nemzetiségi közoktatás-
ról, aki a kormánykoalíció 
részéről meghallgatta vé-
leményünket, de alelnök-
társára, Ján Mikolajra nem 
volt hatással. Egy esetben 
tudtunk sikert elérni se-
gítségével, amikor a Kor-
mány Kisebbségi Tanácsá-
ba benyújtott javaslatun-
kat, mely törvényileg lehe-
tővé teszi pedagógusaink 
számára a magyar nyelven 
folytatott továbbképzése-
ket, elfogadták. Parlamenti 
képviselőinkhez hasonlóan 
mi is csatát vívtunk a föld-
rajzi megnevezések miatt. 
Sikerült megszerveznünk a 
4. évfolyamos Honismeret 
tankönyvek visszaküldését 
a miniszternek, viszont a 
Gramma Irodával közösen 
kidolgozott és egyeztetett 
javaslatunkat a miniszté-
rium nem fogadta el. Ami 
kétségeinket növeli, az EU 
illetékes intézményeihez 

eljuttatott leveleinkre sem 
kaptunk megnyugtató vá-
laszokat.

A nyelvtörvény-módo-
sítás hatásai nem kerülték 
el az iskolákat sem. A nyel-
vi jogsegélyszolgálat kiala-
kítása során a Szlovákiai 
Magyar Civil Kerekasztal 
keretében együttműkö-
dünk a Fórum Intézettel. 
Az iskolai dokumentáció 
és a nyelvtörvény címmel 
szakmai összejövetelt szer-
veztünk jogászok, tanfel-
ügyelők, iskolavezetők és 
további szakemberek bevo-
násával. A problémák meg-
oldásának lehetőségeiről 
eddig két régióban tájékoz-
tattuk az iskolavezetőket. 
E témáról, valamint a szlo-
vák nyelvoktatás kérdés-
köréről külön sajtótájékoz-
tatón fejtettük ki iskoláink 
igazgatóinak és az SZMPSZ 
véleményét. 

Sajnos, ma Szlovákiában 
ott tartunk, hogy nemcsak 
szlovák nyelvtudásunkkal 
és hazafiságunkkal van 
baj, de másodrendű állam-
polgárságunktól is szeret-
nének megfosztani ben-
nünket. 

Ebből a hisztériakeltő, a 
kollektív bűnösséget már 
előre ránk osztó helyzetből 
kell folytatni az utat, meg-
fogyott, s megosztott álla-
potunkban. Folytatnunk 
kell a gáncsoskodások el-
lenére is a szakmai progra-
mokat.

Szövetségünk foglal-
kozott a tankönyvkiadás,  
-fordítás és -terjesztés prob-
lémakörével is. A SECPI ál-
tal évek óta megjelentetett 
CED program kiadványai 
mellett szövetségünk meg-
jelentette az 5.-es új szlovák 
nyelv és irodalom tanköny-
vekhez a munkafüzetet és 
a tanári módszertani köny-
vet. 

Segédtankönyvet ad-
tunk ki a képzőművészeti 
oktatás céljaira, valamint 
helyi értékeket feldolgozó 
kiadványokat jelentettünk 
meg, melyek a szülőföld-
höz való kötődést erősítik 
diákjainkban. Örömmel fo-
gadjuk és szívesen propa-
gáljuk azokat a tankönyve-
ket is, melyek megalkotá-
sában szövetségünk tagjai 
tankönyvszerzőként vesz-
nek rész.  

A négy évvel ezelőtti közgyűlésen még számoltunk 
azzal, hogy nemzetiségi oktatásunk kedvező társadalmi 
légkörben végezheti munkáját. A politikai átrendeződés 
hatására azonban – a szakmai építkezés mellett – mind 

erőteljesebben kényszerültünk  
az anyanyelvi oktatás védelmezésére. Sajnos, a 90 

éve tartó történelmi tapasztalatunk, tisztességünk, 
tehetségünk, ügyességünk sem volt elég ahhoz,  

hogy a közoktatásban az erőfeszítéseink nyomán született 
szerény eredmények ellenére megállítsuk veszteségeink 

folyamát, és a fejlődés útjára tereljük azt. 

 A szakmai programokat a gáncsoskodások 
ellenére is folytatnunk kell!
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 Jelentős munkát végez-
tek pedagógusaink a digi-
tális és az interaktív táb-
lákra alkalmazott tananya-
gok, tesztek létrehozásával, 
adaptációjával, hozzáférhe-
tőségének biztosításával. 
A megvalósult EU-projekt, 
az Állami Pedagógiai Inté-
zetben megvalósuló  sike-
res bemutatkozásunk, a ki-
fejlesztett tananyagok jel-
zik ennek a munkának az 
eredményességét.  

A diákversenyek vonat-
kozásában kialakult a ver-
senyszervezők hálózata, 
szövetségünk a verseny-
szervezés anyagi forrása-
it az SZK OM, a Szülőföld 
Alap támogatásából, illet-
ve a megyei önkormány-
zatok és a PPA működési 
költségeinek pályázataiból 
biztosítja.  A diákversenye-
ket több esetben szakmai 
táborral kötik össze a ver-
senyszervezők.   

Szövetségünk volt a 
kezdeményezője a haté-
kony szlovák nyelvoktatás 
koncepciója kidolgozásá-
nak, mely a magyar taní-
tási nyelvű iskoláinkban a 
szlovák nyelvet oktató pe-
dagógusok tapasztalataira, 
az idegen nyelvek kommu-
nikatív oktatási módszere-
inek eredményeire épül. A 
munkacsoport a koncepció 
kidolgozásánál figyelem-
be vette a hatékony nyelv-
elsajátítási módszereket, a 
nyelvismeret és -használat 
regionális sajátosságait, a 
két- és többnyelvűséggel 
kapcsolatos kutatások ered-
ményeit. Oktatási segéd-
anyagok, munkafüzetek, 
tanári módszertani kiad-
ványok megjelentetésével, 
továbbképzések szervezé-
sével segítettük a szlovák 
nyelv elsajátítását. 

Szakmailag elmélyül-
tebbé, rendszerszerűbbé, 
megalapozottabbá vált a te-
hetségekkel való foglalko-
zás. A tehetségek felisme-
résére, fejlesztésére tovább-

képzéseket biztosítunk pe-
dagógusaink számára. A 
Magyar Tehetségsegítő 
Társulás kezdeményezésé-
re tehetségpontok alakul-
tak országszerte. Továbbra 
is népszerűsíteni kívánjuk 
a kutató diák és a kutató 
tanár mozgalmat. A tehet-
ségek gondozása mellett a 
különleges nevelést igény-
lő diákokra is odafigye-
lünk. A fejlesztő pedagógia 
tárgykörében szervezett to-
vábbképzések hasznos in-
formációkat adtak a speci-
ális nevelési feladatok ellá-
tása terén.

Az Óvodapedagógusok 
Társulása az évente meg-
szervezett országos szak-
mai konferenciájával, a 
nyári egyetem programjai-
val, a hazai és a magyaror-
szági szakmai napok szer-
vezésével mutatta meg ma-
gát. Rendkívüli fontosságú 
az óvónők aktív részvétele 
az óvodai és az iskolai be-
iratkozási programok so-
rán. 

S z ö v e t s é g ü n k 
infrastrukturális fejleszté-
sekbe fogott. Magyarorszá-
gi támogatásból ingatlant 
vásárolt Komáromban. Az 
épületet szeretnénk rövid 
időn belül úgy kialakítani, 
hogy az otthont biztosít-
son a szakmailag igényes 
munkának. A központban 
továbbképzések valósul-
nának meg, itt helyeznénk 
el a pedagóguskönyvtárat, 
video-, CD- és DVD-tárat, 
biztosítanánk az interneten 
elérhető digitális oktatá-
si anyagok hozzáférését. 
Szálláshelyek kialakításá-
val könnyítenénk meg a tá-
volabbról érkező kollégák 
részvételét a szakmai prog-
ramokon. 

Elmélyültebb együtt-
működés alakult ki a Selye 
Egyetemmel, a Nyitrai 
Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Ka-
rával, a Fórum Intézettel, 
a Katedra Társasággal, a 

Gramma Nyelvi Irodával 
és további partnereinkkel. 

Szövetségünk a Selye 
Egyetemmel közösen mű-
ködteti a Comenius Pedagó-
giai Intézetet, mely elsősor-
ban a továbbképzési prog-
ramok akkreditációjára és 
a vezetőképzésre összpon-
tosítja energiáit. 

Szövetségünknek a Páz-
mány Péter Alapítvánnyal 
nem alakult szerencsésen 
a kapcsolata. A támogatás 
elosztását koordináló kura-
tórium munkájában válto-
zások történtek az utóbbi 4 
évben, az előző időszakhoz 
képest.. Az alapítványi le-
vél módosításával, melyet a 
Szlovákiai Magyar Szülők 
Szövetsége kényszerített 
ki, megszűnt az alapító be-
folyása a kuratórium ösz-
szetételére, ami miatt nem 
tisztázott a felelősség kér-
dése az alapítvány műkö-
dését illetően. A PPA ku-
ratóriuma ezt kihasznál-
va útját állja a kuratórium 
megújulásának, a testület a 
mandátum lejártakor újra-
választja önmagát, mely a 
közalapítvány demokrati-
kus működését kérdőjelezi 
meg, felháborodást váltva 
ki a közvélemény részéről. 
A támogatások jelentős há-
nyada szociális célokat kö-
vet azokban a régiókban és 
családok esetében is, ahol 
ezt semmi nem indokolja, 
miközben az iskolák szín-

vonalának emelését segí-
tő támogatásokra nincs le-
hetőség. E szűklátókörű 
szemlélet rontja a magyar 
iskoláknak a többségi isko-
lákkal szembeni verseny-
helyzetét és ez negatívan 
hat a szülőkre, gyermekük 
anyanyelvű oktatásának 
választását illetően.  

Végezetül engedjék meg, 
hogy megköszönjem támo-
gatóinknak, elsősorban az 
MK Oktatási és Kulturá-
lis Minisztériuma Hatá-
ron Túli Magyarok Titkár-
ságának anyagi és erkölcsi 
segítségét, és a Szülőföld 
Alap támogatását. 

A Szövetség elnökeként 
köszönöm mindenkinek a 
szlovákiai magyar közokta-
tás érdekében az SZMPSZ 
keretei között felvállalt erő-
feszítéseit, a tisztességgel 
elvégzett munkát.

Ha a jövőben megfelelő 
irányt követünk – ezt szol-
gálhatja a vitára bocsátott 
Programjavaslat –, és a cé-
lokhoz társakat, szövetsé-
geseket találunk, akkor lesz 
értelme a munkánknak.  
Kívánok ehhez mindnyá-
junknak jó erőt, egészséget, 
sikeres együttműködést! 

Pék László

*Az SZMPSZ X. Országos  
Közgyűlésén, Rimaszombatban, 

2010. május 29-én elhangzott el-
nöki beszámoló rövidített,  

szerkesztett változata.

Pék László és Fibi Sándor a megnyitó első perceiben
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Minden  program esz-
merendszerét célrendszere 
képezi, melynek lényege, 
hogy mérhető legyen, hogy 
a sikerkritérium egyértelmű-
en meg legyen fogalmazva. 
A hosszú és a rövidtávú cé-
lok megfogalmazását a stra-
tégia megalkotása zárja. 

A Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 
Programtervezete a hagyo-
mányokra épít, ugyanakkor 
dinamikus, ami alapkitűzé-
seiből adódik: a polgári és 
a keresztény eszmerend-
szer, a műveltség, mint ér-
ték, az anyanyelvi kultúra, 
a szlovákiai magyar oktatás 
megőrzésén és fejlesztésén, 
a társadalmi tudás gyarapí-
tásán alapul.

Jövőbe látni egy változó 
világban nemcsak nehéz, de 
inspiráló is. A most lezáruló 
és kezdődő periódus csak 
időbeli zárása lehet folya-
matoknak, mivel a tartalmi 
összefüggések folyamatos-
sága a szakmai és emberi 
lét sajátosságaiból ered. A 
jövő látható, tervezhető és 
megvalósítható abban az 
esetben, ha önismereten 

alapul, ha gondolkodást 
tükröz, ha elegendő önbi-
zalomra épül, ha a feladat 
elvégzésére másokat is 
meg tudunk szólítani, ha 
a feladatoknak szakmai és 
közösségerősítő küldetésük 
van. 

A jövőbe látás legjobb 
módja az, ha képesek va-
gyunk megérezni és megér-
teni azt és képesek vagyunk 
láttatni abban a társadalmi 
közegben, melynek része-
sei és alakítói vagyunk. A 
jövő soha nem privát, nem 
egyszemélyes és nem ma-
gánügy. Jövő csak emberi 
kapcsolatok összességé-
ből, szocializációs folyama-
tokból, humán alapállásból 
vezethető le.

Az SZMPSZ Programter-
vezete fontos, hogy szellemi 
műhelyként legyen jelen a 
szakmai köztudatban.

A szellemi műhelyben 
emberek közössége képes 
az értékteremtésre, képes 
önös érdekeinek fékezésé-
re, és képes mások sikere-
inek elismerésére. 

Az SZMPSZ Programját 
három nagy rész alkotja:

Az első, a szlovákiai ok-
tatás egészét érintő okta-
táspolitika, mely a szlovákiai 
oktatási rendszer fejleszté-
sét célzó szakmai munkák-
ban való részvételt tűzi ki cé-
lul az európai kontextusban 
lélegző kisebbségi iskolák 
helyzetét tekintve. Az Euró-
pai Unió egyenrangú tagja-
ként megfogalmazható az 
önkormányzati fenntartású, 
autonóm szakmai tervezésű 
és irányítású iskola és rend-
szer, melynek alapeszméjét 

képezi a helyi, regionális ér-
tékek beemelése az oktatás 
tartalmába, a termékeny 
párbeszéd, a decentrali-
záció és a kisebbséget érin-
tő törvények és tervezetek 
egyeztetése.

A második nagy fejezet 
a szlovákiai magyar iskola-
hálózat fejlesztését, a ha-
tékony intézményi rányitás 
érdekében összegyűjtött 
feladatokat tartalmazza, 
többek között a helyi ér-
dekek figyelembe vételét, 
a szubszidiaritás elvének 
betartását, a magyar köz-
oktatás szakmai fejlesztését 
segítő országos háttérintéz-
mény létrehozását állami tá-
mogatás révén; a szlovákiai 
magyar közoktatás fejlesz-
tését megcélzó stratégia 
kidolgozását.

A fejezet alfejezete 
a szlovákiai magyar köz-
oktatás tartalmi fejleszté-
sének feladatait célozza 
meg az óvodától indulva el. 
A célrendszer alapját képezi 
a kistérségi, regionális szak-
mai műhelyek kialakítása, 
a műhelyekben folyó szak-
mai munka megtervezése, 
összefogása, helyi, kistér-
ségi, regionális igényeken 
alapuló, az intézmények 
pedagógiai programjába 
illeszkedő  pedagógus-to-
vábbképzések megszerve-
zése, a szakmai szolgálta-
tást végző szervezetekkel 
való együttműködés, a  
tehetséggondozás.

A Program harmadik 
nagy fejezete a civil szerve-
zet eredményes működésé-
nek feladatait gyűjti csokor-
ba, melyek közül kiemelendő 

az alapszervezetek, területi 
választmányok, országos 
szervek és szakmai társulá-
sok összehangolt munkája 
feltételeinek megteremtése, 
a feladatmegosztás össze-
hangolása,  szakmai kiad-
ványok megjelentetése, fel-
tételeinek megteremtése.

A Szövetség tevékeny-
sége feltételeit a pályázatok 
folyamatos figyelése, meg-
írása teremti meg.   

Az SZMPSZ Programjá-
nak alapmotívuma a hagyo-
mány, a folyamatosság, 
a változás, a szakmai minő-
ség.  

Mi mindannyian ma-
gunkban hordozzuk a világ 
megvá l toz tathatóságá-
nak esélyét. Hiszem, hogy 
nem csak azért vagyunk az 
SZMPSZ tagjai, hogy prob-
lémákat oldjunk meg, ha-
nem azért is, hogy a szlová-
kiai magyar közoktatásnak 
karaktert adjunk, jövőképet 
vázoljunk, összefüggéseket 
kezeljünk, minőséget te-
remtsünk.

Ezért is van, hogy úgy 
érezzük, az SZMPSZ nem 
csak civil szervezet, hanem 
életforma is.

Kívánom, az SZMPSZ 
Programja teljen meg élettel, 
vonzzon nagyon sok kreatív, 
alkotó magyar óvónőt, taní-
tót, tanárt. A Programból 
adódó feladatok teremtse-
nek lehetőséget a szakmai 
műhelyek kialakulásához, 
az örömteli és sikeres mun-
kához. A gyermek, a jövő, 
a szülőföldön való boldogu-
lás reményében.

Ádám Zita

Az  SZMPSZ Programjáról
Az erős szervezetnek erős programja van, amiből azt lehet a legbiztosabban meghatározni, kikövetkeztetni, hogy milyen 
a szellemi bázisa és milyen szakmai potenciálja van. Ez nem célok és ígéretek rendszerében ragadható meg, hanem a 
dolgok hogyanjában, abban, hogy a kitűzött célokat mi módon kívánja elérni az adott civil szerveződés, civil erő, aminek 
feladatot végző csapatát a magyar iskola minden kreatív pedagógusa alkotja. A hogyanok kidolgozottsága és megala-
pozottsága a legjobb mutatója annak, hogy a kérdéses szervezet mennyire feladatképes. A programok legbiztosabb pil-
lérét a folytonosság, a munkavégzés biztonsága, a bizonyosság adja, ugyanakkor a feladat-végrehajtók munkastílusát 
a folytonos megújhodás, a változásokra való reagálás, a rugalmasság jellemzi. 

Az SZMPSZ nem csak civil  
szervezet, hanem életforma is.
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Negyedik alkalommal 
került megrendezésre az a 
szakmai találkozó, melyre 
elsősorban az Érsekújvári és 
Nyitrai járás magyar oktatá-
si intézményeinek – óvoda, 
alapiskola, középiskola – ve-
zetőit vártuk. Nagymegyer 
és Ipolyszakállos után ezút-
tal Kovácspatakot választot-
tuk helyszínként. Az említett 
régiók néhány iskolájának ér-
dektelensége miatt megszólí-
tottuk a távolabbi települések 
intézményvezetőit is. Így bő-
vült a részvevő igazgatók és 
helyetteseik köre Nemesócsa, 
Szenc, Ipolybalog, Ipolynyék 
és Ógyalla iskoláinak képvi-
selőivel 28 főre.

E szakmai találkozó ab-
ból az indíttatásból született, 
hogy biztosítsa az oktatási in-
tézmények vezetőinek szak-
mai továbbképzését, alkal-
mat adjon az évenkénti talál-
kozóra és tapasztalatcserére. 
Az aktuális reformok ideje 
alatt még inkább szükség van 
az összefogásra és a szakmai 
feltöltődésre. Célunk az eddi-
ginél jobban összehangolni és 
koordinálni a magyar oktatási 
intézményekben zajló munkát. 
A kétnapos összejövetel prog-
ramját az igazgatók javaslata 
alapján állítottuk össze Fodor 
Attilával, a Comenius Peda-
gógiai Intézet igazgatójával. 
Az SZMPSZ Érsekújvári Te-
rületi Választmánya sikeresen 
pályázott a Szülőföld Alap és 
az SZMPSZ OV közös pá-
lyázatán, ennek köszönhető-
en hozzájárultunk a képzésen 
való részvétel költségeihez.

Az előadók között kö-
szönthettük Balogh Editet, a 
pozsonyi állami tanfelügye-
let munkatársát, ki a tan-
ügy-igazgatási változásokról, 
feladatokról és problémákról 
tartott vitaindító előadást. 
Eligazítást kaptunk a peda-

Intézményvezetők szakmai találkozója

gógiai dokumentáció vezeté-
séről. 

A délután a csapatépí-
tésről, a tantestületi együtt-
működés fejlesztéséről szólt. 
Szabó Győzőné, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Peda-
gógiai Intézet igazgatójának 
irányításával, pompás kilátás-
sal a Dunára, festői szépségű 
környezetben zajlott a tré-
ningszerű foglalkozás. Mag-
dika számos jótanáccsal lá-
tott el bennünket. Számomra 
a legfelejthetetlenebb mon-
data: „Ha valaki vette a bá-
torságot az általad irányított 
pedagógusközösségben, hogy 
kreatív ötlettel álljon elő, úgy 
irányítsd a véleménycserét, 

hogy a következő 3 megszóla-
ló csak támogató lehet.“ Ken 
Blanchard Hová lett a sajtom? 
című könyve alapján vezette 
le, hogyan birkózzunk meg 
a változásokkal az élet út-
vesztőjében. Képletesen arra 
bátorított bennünket, hogy 

„ Az élet nem egyenes, jól belátható folyosó,  
melyen felszabadultan,  

akadálytalanul vonulhatunk végig, 
hanem ösvények labirintusa,  

melyen át hosszan tartó 
és bajos kutatással kell meglelni az utat, 

s eközben időről időre zsákutcába jutunk. 
Ám ha van hitünk, 

mindig megnyílik előttünk egy ajtó  
– talán nem pont az, amelyikre mi számítottunk,  

de mindenképpen olyan, 
mely mögött a helyes út vár ránk.”

A. J. Cronin

gyakran szagoljuk meg saj-
tunkat, hogy tudjuk, mikor 
túl régi már.

Este vendégünk volt Pék 
László, az SZMPSZ országos 
elnöke. A kötetlen esti be-
szélgetés folyamán szó esett a 
hazai magyar pedagógustár-
sadalom jelenlegi helyzetéről, 
megpróbáltuk felvázolni a jö-
vőképünket is.

A találkozó másnapja a 
pedagógus- és a vezetésér-
tékelésről szólt. A színvona-
las előadás Hernádi Jánosné, 
a budapesti Qualy-Co Kft. 
ügyvezető igazgatója és Pa-
lotás Zoltán, a budapesti-
szekszárdi Pallasz Pedagógi-
ai Intézet munkatársa felké-
szültségét dicsérte. Segítséget 
kaptunk az új jogszabályok 
értelmében kidolgozásra vá-
ró pedagógus- és vezetésérté-
kelési rendszer módszertani 
megalapozásához. Ismertet-
ték velünk az általuk kidol-
gozott modellt, a lehetséges 
technikákat. Mit értékeljünk 
és hogyan? Miként határoz-
hatjuk meg az optimumot és 
minimumot? Milyen hatással 
lesz intézményünkre, ha be-
vezetjük a pedagógusok ér-
tékelését? Számos kérdésre 
kaptunk gyakorlatias választ.

Amennyiben e tanácsko-
zás célja a szakmai fejlődé-
sünk, egymás intézményei-
nek megismerése, intézmé-
nyes kapcsolatok kialakítása, 
új utak és lehetőségek meg-
találása volt – úgy kitűnő-
re vizsgáztunk. A találkozó 
részvevőinek egyöntetű véle-
ménye alapján a kovácspataki 
találkozó az eddigi legsike-
resebb, legvidámabb, legta-
nulságosabb összejövetel volt. 
Folytatni kell, folytatni sze-
retnénk! 

Novák Monika, a Czuczor Gergely 
Alapiskola igazgatója

Tréning  a teraszon

Esti beszélgetés Pék Lászlóval
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„Legyen bennünk igényesség önmagunk, 
felelősség neveltjeink iránt”

– Hogy az ember életútja miként 
alakul, abban szerintem meg-
határozó szerepe van a betűnek. 
Azért nem az iskolát említem, 
mert én valójában nem ott ta-
nultam meg írni, olvasni, hanem 
még ötéves koromban odahaza. 
Élénken él emlékeimben, ami-
kor nagyapám velem olvastat-
ta fel az Új Szó cikkeit. Első isko-
lám egy összevont osztályokkal 
működő kisiskola volt Albáron 
(a községet a térképen Dolný 
Bárként kell keresni), amelyben 
négy alkalommal is végighall-
gathattam az alsó tagozat teljes 
tananyagát. Lehet, hogy sokirá-
nyú érdeklődésem gyökerei ide 
nyúlnak vissza. Ott szerzett ki-
tűnő alapismeretek birtokában 
léphettem tovább a felső tago-
zatba, melyet az ország egyik 
legnagyobb magyar iskolájában 
végeztem Dunaszerdahelyen, 
ahol annak idején több mint ezer 
gyerek tanult. Innen az utam a 
szerdahelyi magyar gimnázium-
ba vezetett. Sok kitűnő tanárom 
volt, de minden felsorolás hátul-
ütője, hogy óhatatlanul kimarad 
közülük valaki. Két nevet azon-
ban mégis meg kell említenem, 

az egyik Sükéné Kropitz Júlia, 
gimnáziumi osztályfőnököm, 
aki jellemével és hozzáállásá-
val nagyban hozzájárult, hogy 
egy tanárképző szakon kössek 
ki. A másik Hölgye István, aki 
ugyan csak menet közben vet-
te át osztályunkban a szlovák 
nyelv oktatását, ennek ellenére 
teljes mértékben neki köszönhe-
tő, hogy bátran vágtam bele fő-
iskolai tanulmányaimba. 

– Hölgye Pista gyerek-, illetve 
ifjúkori jó barátom volt, majd 
egyik unokahúgom férje lett, 
aki rám is nagy hatást gya-
korolt annak idején. Olvas-
mányaim megválasztásában 
segített, mondhatnám azt is, 
hogy irányított. Mint tanár-
ról, sok jót hallottam róla má-
soktól is. Miben látod az irán-
ta kialakult megkülönbözte-
tett tisztelet forrását? 
– Elsősorban a személyiségében. 
Ő egy ideális pedagógus alkat, 
s mint ilyen, megtalálta tantár-
gyának a legcélravezetőbb mód-
szerét: beszéltetett, beszéltetett, 
és nem zavarta őt, ha a diák va-
lamit rosszul mond. Folyvást az 

önbizalmat erősítette bennünk, 
meg azt, hogy önmagunk iránt 
legyünk igényesek. Minden bi-
zonnyal neki köszönhetem, 
hogy Nyitrára, a tanárképző fő-
iskola szlovák nyelv és irodalom 
– polgári nevelés szakpárosítás-
ra jelentkeztem, amit sohasem 
bántam meg. Már csak azért 
sem, mert bekerültem a Juhász 
Gyula Ifjúsági Klubban összeve-
rődött fantasztikus közösségbe, 
azért sem, mert már diákként 
szorosan együttműködhettem 
László Bélával, s azért sem, mert 
az iskolában olyan dolgokat ta-
nultam, azzal foglalkozhattam, 
ami érdekelt, főképp az iroda-
lom és a filozófia. Igaz, sok volt 
közte a marxista jelzővel felru-
házott eszmeiség, de az 1989-
es változásokat ötödévesként 
megérve már olyan kiváltságot 
kaptunk, hogy mi magunk állít-
hattuk össze az államvizsga kér-
déseit, s így megpróbáltuk he-
lyükre tenni a dolgokat. Az sem 
okozott gondot senkinek, hogy 
szlovák szakosként Grendel La-
jos regényeiről írtam szakdolgo-
zatomat, aminek végül az lett az 
eredménye, hogy hét termékeny 

esztendőn keresztül Nyitrán a 
szlovák irodalom tanszék ad-
junktusa lehettem, ahol elsősor-
ban irodalomelméletet és mű-
elemzést oktattam. Ez idő alatt 
szólított meg Tőzsér Árpád is, 
hogy legyek társszerkesztője az 
Irodalmi Szemlénél, amit szíve-
sen vállaltam, s ugyancsak ek-
kor kötöttem házasságot Balajti 
Csillával, aki angol-magyar 
szakosként végzett a Comenius 
Egyetem BTK-n, s jelenleg a Selye 
Egyetem oktatója. Édesapjára, 
Balajti Árpádra, a Tücsök egyko-
ri főszerkesztőjére – ugyan már 
tíz esztendeje elhunyt – még ta-
lán ma is sokan emlékeznek.

– Többek között én is, aki 
nemcsak külső munkatársa 
voltam a lapnak, hanem jó 
barátja is Árpádnak, egészen 
a haláláig. Te mikor kezdtél 
el írni?
– Még gimnazista korom-
ban. Elég sokat publikáltam, 
hetilapokban, irodalmi folyó-
iratokban egyaránt. Ráadásul, 
mivel érdekelt a sport is, főleg 
a futball, sportújságírással sze-
rettem volna foglalkozni. Ám 
amikor gyakorlott, hivatásos 
tollforgató ismerőseim megtud-
ták terveimet, minden eszköz-
zel megpróbáltak lebeszélni a 
zsurnalisztikáról, mondván, ha 
megőrzöm íráskészségemet, s 
közben elsajátítok némi szak-
mai ismereteket, még mindig be-
kopogtathatok valamelyik szer-
kesztőségbe. 

– Ha jól tudom, nem kellett 
nagyon kopogtatnod. Hívtak.
– Mivel a családalapítást köve-
tően Dunaszerdahelyen teleped-
tünk le, és a nyitrai utazás elég 
körülményes volt, így kénytelen 
voltam váltani. Hodossy Gyula, a 

A. Szabó László oktatásügyi szakemberként vált ismertté a szlovákiai magyar közéletben, költőként in-
dult, újabban magániskola alapító. Szeberényi Zoltán a Magyar irodalom Szlovákiában (1945–1999) köny-
vében többször is megemlíti, mint ígéretes tehetséget. Az Iródia 1983–1993 című antológiában nyolc vers-
sel és egy kritikai írással szerepel.

Az első tanévnyitóA. Szabó László
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Lilium Aurum Kiadó igazgatója 
és a Katedra Alapítvány vezetője 
nyújtott segítő kezet, s felaján-
lotta, legyek a Katedra szerkesz-
tője és az alapítvány program-
koordinátora. Ekkor kerültem 
közelebb a Katedra Társasághoz 
is, amelynek munkája már a kez-
detektől lenyűgözött, és módfe-
lett rokonszenvesnek találtam, 
hogy ennyi lelkes pedagógus 
áldozza fel szabadidejét annak 
érdekében, hogy iskoláinkon, 
oktatásügyünkön legalább egy 
picit is segítsen.

A lapszerkesztés mellett az-
tán egy esztendeig szép emlé-
kű Zalabai Zsigmond barátunk 
– ahogy ő fogalmazott – dub-
lőrjeként is tevékenykedtem a 
pozsonyi magyar tanszéken, de 
a szűkös mečiari időkben, ami-
kor minden csapot elzártak, s az 
alapítvány is anyagi gondokkal 
küzdött, a pályám íve is egy idő-
re megtört, és hirtelen állás nél-
kül maradtam.

–  De nem sokáig.
– A helyzet 1999-ben, második 
gyermekünk születését követő-
en változott meg viszonylag ra-
dikálisan, amikor a parlamenti 
választások után megalakult az 
oktatási minisztérium nemze-
tiségi főosztálya, s én rövid idő 
múltán, 32 évesen a főosztályve-
zetői székben találtam magam. 
Ha előre tudtam volna, mennyire 
veszélyes terepen mozgok majd, 
hogy olykor mennyire nehéz lesz 
dűlőre jutni a szlovák kollégák-
kal is, és mennyi felelősség hárul 
rám a nemzetiségi oktatás kap-
csán, nem biztos, hogy olyan 
bátran vállalom a megbízatást. 
Ám a hivatali kollégák, valamint 
az egyszerű óvónők és tanítók, 
tanárok nélkül semmire se men-
tem volna elképzeléseimmel. 

–  Tudom, hogy sokat jártál 
akkoriban külföldön. Mi cél-
ból?
– Arra törekedtem, hogy olyan 
helyekre jussak el, ahol eredmé-
nyesen folyik, vagy éppen fordít-
va, folyvást akadályokba ütközik 
a nemzeti kisebbségek oktatá-
sa. Szolgálati utaim alkalmával 
megfordultam Stockholmban, 
Helsinkiben, Barcelonában. Lát-
tam svéd, finn, katalán isko-
lákat, és persze magyarokat a 
szlovéniai Lendván, Erdélyben 

és a Partiumban több helyen is, 
valamint szlovákokat Magyar-
országon. Ez utóbbiak, mármint 
a kárpát-medenceiek, arra ösz-
tönöztek, hogy olyan koncep-
ciók kidolgozására törekedjek, 
amelyek segítenek elkerülni a 
buktatókat, hogy ne essünk bele 
folyton mások hibáiba.

– 2002-ben újabb változás 
állt be az életedben. 
Több is egyszerre. Miután 2002-
ben, korodnál fogva leköszöntél 
a Katedra Társaság elnöki tiszt-
ségéről, e szakmai műhely mun-
kájának irányítása rám hárult. 
Ugyanekkor a közoktatási in-
tézményrendszerben beállt vál-
tozásoknak köszönhetően Páz-
mány Pétertől, Dunaszerdahely 
akkori polgármesterétől kaptam 
felkérést, legyek a városi hivatal 
oktatási osztályának vezetője, 
s vezényeljem le az óvodák és 
alapiskolák átvételét, a fenn-
tartói jogkörök meghonosítá-
sát. Mivel a választások előtt a 
minisztériumban már nem sok 
esélyt láttam az érdemi mun-
kára, s időközben elhunyt édes-
apám is, így boldogan mondtam 
igent az ottani munkalehetőség-
re. Azonban kerek egy esztendő 
múltán, mikor egy jobboldali 
kormány jött létre, benyújtot-
tam pályázatomat a főosztály-
vezetői posztra, s visszakerültem 
korábban elhagyott székembe. 
Úgy gondoltam, az egységesebb 
kormányzatnak köszönhetően 
végre sikerül elfogadni egy új 
közoktatási törvényt, belekezd-
hetünk a valódi reformokba, 
melyek a magyar oktatási in-
tézmények számára is sok pozi-
tívummal szolgálhatnak. Jóma-
gam javasoltam a tárca munka-
tervébe a nemzetiségi oktatás 
koncepciójának kidolgozását 
is, amely viszonylag jó úton ha-
ladt. Az eredmény viszont is-
mert, sem törvény, sem koncep-
ció nem született, mert felbom-
lott a kormánykoalíció, így nem 
volt meg az ún. politikai akarat a 
mélyreható döntések meghoza-
talához. Amikor pedig világossá 
vált, hogy a 2006-os választá-
sokat követően ismét a Szlovák 
Nemzeti Párt kezébe kerül az is-
kolaügyi tárca, erkölcsi és szak-
mai okok miatt önként hagytam 
el posztomat. Ezután egy rövid 
ideig a komáromi egyetem rek-

tori hivatalát vezettem, de egyre 
inkább érett bennem a gondolat, 
hogy szülővárosomban kellene 
valami maradandót, valami ér-
tékeset és hasznosat alkotnom. 
A „piackutatást” követően arra 
az elhatározásra jutottam, hogy 
egy szemléletében és hozzáállá-
sában más (magán)gimnázium 
iránt lenne elsősorban igény a 
környék lakosai részéről, s meg-
kezdtem ennek előkészítését.

Azért, hogy méltó körülmények 
között kezdhettük meg műkö-
désünket, elsősorban Fibi Sán-
dornak, a Vámbéry Alapiskola 
igazgatójának tartozunk köszö-
nettel, hiszen ő bocsátotta ren-
delkezésünkre az iskola egy kü-
lönálló szárnyát. Kellemes gond, 
hogy mára már kinőttük ezt az 
épületrészt, és kénytelenek va-
gyunk továbbállni, de a város 
vezetésével karöltve ezt a prob-
lémát is sikerült mindenki meg-
elégedettségére megoldani. Je-
lenleg 124 tanulónk van, s idén 
már 27-en érettségiztek. Hogy 
mindez hogyan történhetett 
meg, most nem részletezem.

Gimnáziumunk pedagógiai 
programja elsősorban azt tük-
rözi, hogy magyar identitású eu-
rópai polgárokat szeretnénk ne-
velni, akik erős gyökerekkel bír-
nak, de bárhol képesek megállni 
helyüket. Ezért nagy hangsúlyt 
fektetünk a magyar kultúra ápo-
lására, de egyidejűleg az idegen 
nyelvek és az informatikai képzés 
is magasabb óraszámban szere-
pel iskolai programunkban.

– Megbocsáss, de ezt minden 
magyar állami gimnázium 
elmondhatná magáról. Én 
arra lennék kíváncsi, mi az a 
plusz, ami ennél is vonzóbb 
lehet?
Egy iskolának, ha korszerű prog-
ramot akar kínálni, előbb el kell 
készítenie az intézmény önarc-
képét. Ez a kiindulópont. Mivel 
mi új iskola vagyunk, az önarc-
kép helyett „tudástérképet” ké-
szítettünk. Egyenként felmér-
tük diákjaink érdeklődési körét, 
s hozzá a képességeiket. Peda-
gógiai programunk kiinduló-
pontja a pedagógusok, szülők 
és diákok elképzeléseinek, igé-
nyeinek az összehangolása, a 
közös nevező megtalálása volt. 
Az állami tanterv egyharmadá-

ban, mellyel minden iskola ma-
ga rendelkezhet, olyan arányel-
tolódásokat végeztünk, amely 
nagyvonalakban megfelelhet a 
„megrendelők” (szülők, diákok) 
elvárásainak. Ám mint utaltam 
rá, mi megtehettük azt is, hogy 
olyan tanáregyéniségeket hív-
junk meg iskolánkba, akik mind 
az állami, mind az iskolaalapítói 
és a már említett megrendelői 
elvárásoknak is képesek eleget 
tenni. Összegzésképpen mi nem-
csak oktatunk, hanem nevelünk 
is, amihez első és legfontosabb 
eszköz a pedagógusok, ha úgy 
teszik, a felnőttek személyes pél-
daadása: igényesség elsősorban 
önmagunk, felelősség a nevelt-
jeink iránt, hogy e motiváló erő 
bennük is kialakuljon és működ-
jön.

–  És mi van az irodalommal?
– Kapcsolatomat az irodalom-
mal sem szakítottam meg telje-
sen, hiszen tavaly decemberben 
adtam le műelemzéssel foglal-
kozó doktori disszertációmat, s 
jelenleg a bírálók véleményeire, 
illetve a megvédés időpontjának 
kitűzésére várok. 

Ami pedig egyéb közéleti tevé-
kenységemet illeti: a Katedra 
Társaságban végzett teendőim 
mellett – most éppen az átszer-
vezését tervezzük, hiszen tizen-
öt év múltán éppen megérett rá 
– több mint egy évtizede tagja 
vagyok az MKP Oktatási Taná-
csának. Kevesen tudják, hogy 
többek között 2006-ban ma-
gamra vállaltam a választási 
program oktatási fejezetének el-
készítését, és azóta is igyekszem 
különböző kiadványok, publiká-
ciók, előadások és háttéranya-
gok segítségével mindenkiben 
megerősíteni azt a szent megy-
győződésemet, amely gimná-
ziumom jelmondata is egyben, 
s így hangzik: Jövőnk az iskolá-
ban van…

Szerénytelenségnek tűnhet, de 
úgy érzem, 43 éves koromra 
szakmailag, emberileg és talán 
politikailag is sokat fejlődtem, 
ezért mertem vállalni évtizedes 
háttérmunka után a képviselő-
jelöltséget, hogy ily módon is se-
gítsem a méltó oktatási környe-
zet kialakítását. 

Csicsay Alajos
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Újjáalakult az Iskolavezetők 
és Óvodapedagógusok Szak-
mai Társulása az Ung-vidéki és 
Bodrogközi régióban.

A IV. Ung-vidéki és Bodrogközi 
Pedagógiai Napok keretében – 

Az SZMPSZ Nagyrőcei Te-
rületi Válaszmánya Törpék 
között óriás…avagy élmény-
pedagógia a kisgyermekko-
ri fejlesztés területén címmel 
kétnapos képzést tartott 2010. 
május 11–12-én Tornalján. A 
rendezvényre a környék isko-
láiból és óvodáiból érkeztek 
pedagógusok.

A képzést Urbán Mónika ta-
nító, szakvezető pedagógus és 
Bányai Sándor, a Kalandok és 
Álmok Szabadidőpedagógiai 
és Animációs Szakmai Műhely 
vezetője tartotta.

Élménypedagógiának a 
cselekvés általi tanulás és fej-
lődés egyik sajátos változa-
tát nevezzük. Alapjai sokféle 
nevelési mozgalomban fel-
lelhetők, mint pl. a szabadté-
ri nevelésben, a kalandpeda-
gógiában, az emberközpontú 
pedagógiában, a szabadidő-
pedagógiában, a játékpeda-
gógiában. A módszer a tapasz-
talati nevelés egyik formája, 
amely kivezeti a gyerekeket a 

való világba, hogy próbára te-
gyék értékeiket, tudásukat, ké-
pességeiket és kreatív gondol-
kodásukat. A folyamat során 
az aktívan résztvevő gyerekek 
valós következményekkel já-
ró tapasztalatokban részesül-
nek és a megszerzett tudással 
ők maguk kísérleteznek, ahe-
lyett, hogy mások tapasztala-
tait olvasnák vagy hallgatnák. 
A cél a saját élmény megszer-
zése, az élmény megosztása 
és feldolgozása, majd pedig 
a tanulságok adaptálása más, 
hasonló helyzetekre.

A képzés témakörei a kö-
vetkezők voltak:

 A tanítási órákon játszható 
képesség- és készségfej-
lesztő játékok

 Kommunikációt és együtt-
működést segítő, problé-
mamegoldó és csapatépí-
tő játékok

 Magatartásmódosítás az 
élménypedagógia eszkö-
zeivel

A képzés vezetői nem-
csak tudással, hanem segéd-
eszközökel is felfegyverkez-
ve érkeztek Tornaljára. Olyan 
segédeszközöket használtak, 
amelyek könnyen hozzáfér-
hetőek az iskolák, óvodák szá-
mára, vagy kis anyagi ráfordí-
tással elkészíthetőek.

Kézzelfogható ötleteket, 
módszereket , technikákat 
nyújtottak, amelyen keresztül 
az adott csoport kidolgozhatja 
a saját közösségére alkalmaz-
ható akciótervet, meghatá-
rozhatja a következő lepése-
ket annak a közegnek a meg-
teremtésében, ahol sikeresen 
tud együtt élni gyermek és fel-
nőtt, pedagógus, diák és szü-
lő. Cél az együttgondolkodás 
elindítása, az elkötelezettség 
kialakítása a sikeres együtt-
élés közegének megteremté-
sében.

A játékok, melyeket tanul-
tunk, a tanítási órákon, dél-
utáni szabadidős foglalkozá-

sokon, de az erdei iskolában is 
játszhatóak.

A résztvevő pedagógusok 
többsége első alkalommal ta-
lálkozott élménypedagógiá-
val. Ők a legnagyobb nyerte-
sei ennek a két napnak. Azon 
kollégák sem unatkoztak, akik 
már részt vettek hasonló kép-
zésen, hiszen feleleveníthet-
ték azokat a játékokat, ame-
lyeket régebben tanultak, és 
újakat ismertek meg, s ezáltal 
tovább színesíthetik munká-
jukat.

 Vezérné Gonda Klára

Szakmai napok Tornalján

IV. Ung-vidéki és Bodrogközi  
Pedagógiai Napok 

Dr. Komáromy Sándor előadás közben

melyet az SZMPSZ Tőketerebesi 
Területi Választmánya és a 
Királyhelmeci Regionális Peda-
gógiai Központ szervezett 2010. 
május 18–19-én Nagykaposon 
és Királyhelmecen – 15 taggal 

újjáalakult az Iskolavezetők 
Szakmai Társulása a keleti ré-
gióban. A Társulás elnökévé 
Horváth Dénest, a Szomotori 
MTNY AI igazgatóját, társelnök-
évé pedig Hornyák Barnabást, 
a Nagykaposi Erdélyi János 
MTNY AI igazgatóját válasz-
tották. Az Óvodapedagógusok 
Szakmai Társulása szintén 15 
taggal alakult, melynek elnöke 
Bodnár Ibolya, a Királyhelmeci 
Fábry utcai Magyar Óvoda 
igazgatója lett. Társelnökként 
Kása Melindát választották a 
Nagykaposi Tolsztoj lakótelepi 
Magyar Óvodából.

A Pedagógiai Napok program-
jában módszertani útmutató is 
szerepelt. A nulladik évfolyam 
bevezetéséről Hegedűs Alica, 
a Tiszacsernyői MTNY AI, és 

Novella Ivett, a Királyhelmeci 
MTNY AI igazgatói szolgáltak 
hasznos információkkal. Dr. 
Komáromy Sándor, a Miskolci 
Egyetem Sárospataki Főisko-
lai Karának dékánja a ,,Kortárs 
magyar gyermekirodalomról  
a Kárpát-medencében” cím-
mel tartott előadást. A peda-
gógusok megtekinthették az 
,,Óvd meg a Földet!” című ki-
állítást, melyet a Nagykaposi 
Erdélyi János MTNY AI tanuló-
inak munkáiból állítottak ösz-
sze. A rendezvényen közel 50 
pedagógus vett részt, me-
lyet a Szülőföld Alap, a Peda-
gógusszövetség, valamint a 
Királyhelmeci és a Nagykaposi  
Erdélyi János MTNY AI támo-
gatott.

Böszörményi Edit

Urbán Mónika és Bányai Sándor 
képzésvezetők
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Negyedszer a vízről

Élet folyik a patakban címmel negyedik alkalommal 
szervezte meg Diószeghy Árpád és kis csapata azt az 
érdekfeszítő versenyt, amelyben a keleti végek alapis-
koláinak 7-9.-es tanulói szerepeltek. 

Mint mindig, ez alkalommal is ún. prezentációval 
kezdődött a megmérettetés. Negyedszer ültem a zsűri-
ben és nagy élvezettel néztem az aprólékos munkákat. 
Ősszel és tavasszal is kirándultak a csapatok az álta-
luk kiválasztott folyó, patak, tó partjára, hogy megfi-
gyeljék a vizet, a faunát és flórát, képeket készítsenek, 
vízmintát vegyenek, amelyet elemzésnek vetettek alá. 
Emlékszem, első alkalommal jobbára kézzel rajzolt ké-
peken magyarázták tapasztalataikat, most mindannyi-
an biztos mozdulatokkal kezelték a számítógépet, hogy 
szépen összeállított munkáikat bemutassák.

A második forduló a szellemi totó, amelyben föld-
rajzi, biológiai, fizikai kérdések rejteztek. A háromfős 
csapatok aránylag jól vették ezt az akadályt is, jó volt 
nézni, amint összedugták fejüket, hogy megvitassák a 
nem mindig könnyű kérdéseket.

 Diószeghy tanár úr vizes kisérletei alkották a fel-
adatok harmadik részét. Meg kell mondani, a magyará-
zat tekintetében nem sok csapat járt sikerrel. Magasan 
jól teljesítettek a kassai kilencedikesek és a sárospataki 
fiúcsapat. Ennek pedig csupán egy oka lehet: a hazai 
oktatásban minden bizonnyal nem sok fizikatanár vé-
gez kísérleteket az órákon. Persze, kevesebb energiával 
jár szárazon leadni az anyagot, a tanulók szájába rágni 
a megoldást ahelyett, hogy gondolkodásra tanítanánk 
őket. Ez elszomorított. Mert bizony ismét megbizonyo-
sodhattam arról, hogy a tanítási folyamat központjában 
még mindig nem a gondolkodásra ösztönzés áll, készen 
adjuk az ismereteket és elvárjuk, hogy  reprodukálják 
azt, amit tőlünk hallottak. Meddig még?

Hiányoltam a királyhelmecieket, a nagykaposiakat. 
Az idén a szepsiek sem tették tiszteletüket. Hét csapat 
mérte össze tudását, és egyáltalán nem az a fontos, ki 
hányadik helyen végzett. Jól éreztük magunkat azon 
a délelőttön és sok mindent megtanultunk egymástól, 
még mi is, a zsűri.

Kozsár Julianna, Kassa

Madárles Búcson
2008-ban a búcsi Katona Mi-

hály Alapiskola is csatlakozott a 
Tehetségpont programhoz, amely 
egyre szélesebb körben terjed a 
Kárpát-medence magyarlakta te-
rületein. 

A temérdek program mellett, 
amivel iskolánkban a tehetséges 
gyerekeket próbáljuk felkarol-
ni, látószögüket szélesíteni, a 
madárles az egyik, amely már há-
rom éve igen nagy népszerűségnek 
örvend a gyerekek, de a csatlakozó 
felnőttek körében is. A tábor idén 
május 3-a és 7-e között került megrendezésre. A megnyitó alkalmával 
az iskola galériájában kiállítottuk a gyerekek fecskékről készült verseit, 
rajzait, novelláit. Ebből is látható volt, hogy komoly felkészülés előzte 
meg az egyhetes programot. A táborban csak azok a diákok vehettek 
részt, akik egész télen hordták a madáreledelt az iskola udvarán elhe-
lyezett madáretetőkbe, részt vettek a fecskefészek számolási projekt-
ben: felmérték a falu fecskefészek-állományát, és munkákat készítettek 
a fecskékről. Azért épp erről a madárról, mivel a Magyar Madártani 
Egyesület a 2010-es évet a fecskék évének nyilvánította. 

A madarak megfigyelése minden nap reggel hét órakor kezdődött
Katona Mihály és Sándor Csaba ornitológusok vezetésével. E megfigye-
lések alkalmával érintettük Búcs valamennyi élőhelyét: a rétek és mezők 
madárvilágát, az erdők, a lakott területek és a vizes élőhelyek madárvi-
lágát. Esténként pedig, ha az időjárás engedte, a csillagokat figyelhettük
meg. Iskolánk még tavaly pályázat által 10 távcsőhöz jutott, amelyek a 
madarak megfigyelésében jelentettek nagy segítséget. Ebben az évben
Pugner Kálmán és Kovács Károly magyarországi csillagászoktól kap-
tunk ajándékba egy csillagászati távcsövet, amelynek segítségével még 
a Szaturnuszt és gyűrűjét is megcsodálhattuk. 

Napközben az érdeklődők olyan szakemberek, mint  Katona Mi-
hály, a Magyar Madártani Egyesület ornitológusa, Kovács Károly, csil-
lagász, Lukács Ágnes, kutató, Sidó Szilveszter, állatorvos és Sándor Csa-
ba erdészmérnök előadásain vehettek részt. Kedden és szerdán délután 
a diákok és felnőttek együtt készítettek madárodúkat, amelyek majd az 
iskola területén lesznek elhelyezve. Csütörtökön este szalonnasütéssel 
zárult a szabadtéri program, pénteken délelőtt pedig vetélkedővel zár-
tuk a 3. madárles tábort. Reméljük, jövőre az idő is kegyesebb lesz hoz-
zánk! Ezúton köszönjük az önkormányzat, a szülők, tanítók és iskolai 
dolgozók, valamint a helyi vadászszervezet segítségét, akik aktívan részt 
vettek a tábor szervezésében és lebonyolításában.

Csákvári Zoltán, a tábor főszervezője,   
a búcsi Katona Mihály Alapiskola biológia szakos tanára 

Feladatokra várva

Madárlesen

Lukács Ágnes és 
Katona Mihály 
lekötötték a tanulók 
figyelmét
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150 évvel ezelőtt történt

„A legnagyobb magyar”  
élete és halála (2.)

A Széchenyi István gróf 
életében oly fontos 1830-as 
évek földindulásszerű esemé-
nyekkel vették kezdetüket az 
öreg kontinensen. A korszak-
váltó évnek is nevezett 1830-
ban repedések keletkeztek a 
napóleoni háborúk után Eu-
rópában kialakult retrográd 
szisztémán, melynek felügye-
lője az 1815-ben életre hí-
vott Szent Szövetség volt. A 
franciák végérvényesen meg-
unták a Bourbonok uralmát – 
X. Károlyt az orleáns-i Lajos 
Fülöpre, a „polgárkirály”-ra 
cserélték. Ugyanakkor szét-
hullott a Szent Szövetség 
franciaellenes éllel létreho-
zott alkotása, a Nagyholland 
Királyság is. Az 1830-1831-
ben Hollandiától független-
né váló Belgium liberális al-
kotmánya a továbbiakban 
sok európai nép számára kö-
vetendő példának bizonyult. 
Az ősz folyamán Varsóban a 
lengyelek fogtak fegyvert az 
orosz uralom ellen. A felke-
lés hosszan tartó, véres há-
borúba torkollt. A lengyel 
hadsereg vezetői között ott 
találjuk a később Magyaror-
szágot is megjárt Józef Bemet 
és Henryk Dembinskyt is. 
A lengyelek felkelése amúgy 
igencsak lázba hozta a ma-
gyar közvéleményt, mely je-
lenséggel a hatalom az 1832-
ben megnyíló országgyűlésen 
szembesült igazán.

*

„Nem tudom megmenteni magam.” 
(Széchenyi István, 1860. április 1.)

„Sokan azt gondolják: 
Magyarország – volt; – én azt 
szeretem hinni: lesz!” – írta 
a reformkor nyitányát jelen-
tő könyve végén Széchenyi. 
Az 1830 januárjában kiadott 
Hitel óriási feltűnést keltett 
Magyarországon. Szakkönyv 
korábban, de többek szerint 
később sem váltott ki akko-
ra visszhangot, mint a gróf 
programadó kötete, amely 
négy egymást követő kiadás-
ban pillanatok alatt elfogyott. 
Sokan lelkesen olvasták az 
újszerű gondolatokat – arról 
például, hogy a magyar bir-
tokos szegényebb, mint föld-
jéhez képest lehetne; hogy az 
elavult feudális rendszer jel-
legzetes vonásai, a robot, az 
ősiség törvénye által kötött 
nemesi birtok a modernizálás 
útjában állnak; nincs banki 
hitel, e nélkül pedig nehéz be-
ruházásokat folytatni; a gróf 
felemelte szavát a közlekedés 
elhanyagolt állapota miatt is. 
Persze akadtak olyanok, kik e 
gondolatmenetet elolvasva el-
égették a könyvet. Ám olya-
nok is, akik vitába szálltak az 
abban leírtakkal. Dessewffy 
József a Taglalat című röp-
iratában például a 18. század 
végére jellemző felvilágosult 
rendi alapállásból kritizálta 
Széchenyi téziseit. A gróf ha-
marosan két újabb könyvvel 
(Világ, 1831; Stadium, 1833) 
válaszolt a bírálatra. Ezzel az 
Arany János által „három ég-
be nyúló piramid”-nak neve-

zett könyvtriászával megszü-
letett a magyar reformkor el-
méleti alapvetése. Természe-
tesen a könyvekben kifejtett 
gondolatokat hamar megha-
ladta a gyorsan változó idő, 
de a lényeg az volt: a folyamat 
beindult. Egyre többek előtt 
vált világossá, a magyar ne-
mességnek a saját érdekében 
vállalnia kell az átalakulást.

Széchenyi István azonban 
nem csupán elméleteket gyár-
tott. Hatalmas vehemenciával 
vetette bele magát elképzelé-
sei gyakorlati megvalósításá-
ba is. Sorra indultak be vál-
lalkozásai: Pest-Buda fej-
lesztése, a dunai gőzhajózás 
megindítása, az emberfeletti-
nek tűnő projekt – a szikla-
szirtekkel teli Vaskapu hajóz-
hatóvá tétele az Al-Dunánál, 
a József nádorról elnevezett 
Hengermalom, valamint az 
óbudai hajógyár és kikötő lét-
rehozása, és talán a legismer-
tebb alkotása: a Pestet és Bu-
dát összekötő Lánchíd meg-
tervezése, majd kivitelezése. 
Utólag már tudható: 1836 
volt Széchenyi életművének 
csúcspontja. Nem csupán a 
közéletben játszott kiemelke-
dő teljesítménye okán, hanem 
azért is, mert ekkor teljesült 
be nagy vágya a magánéle-
tében: az időközben meg-
özvegyült Seilern Crescence 
grófnő a krisztinavárosi Ha-
vas Boldogasszony-plébánia-
templomban kimondta a bol-
dogító igent a tíz évig kitartó-

an udvarló grófnak. A nemes 
hölgy két fiúval (Béla, 1837; 
Ödön, 1839) ajándékozta meg 
a „nemzet napszámosá”-t.

Miközben Széchenyi Ist-
ván a haza érdekében kifej-
tett gyakorlati tevékenységét 
előtérbe helyezve „hanyagol-
ta” országgyűlési szerepvál-
lalását a főrendi táblán, az 
1832-1836. évi pozsonyi di-
étán rendkívül fontos esemé-
nyek történtek. Először jelent 
meg markánsan a liberális re-
formellenzék, amely a lengyel 
nemzeti ügy iránti szimpáti-
ája kifejezése mellett a job-
bágykérdésben próbált meg 
áttörést elérni. Az 1831-ben 
lezajlott „koleralázadás” egy-
értelműen bebizonyította, 
hogy a jobbágyság helyzete 
Magyarországon tarthatat-
lan. A következő évben meg-
nyíló diéta nyilvános ülésein 
a Lovassy testvérek vezette 
országgyűlési if jak által tá-
mogatott ellenzék legelis-
mertebb szószólói – Wesse-
lényi Miklós, Kölcsey Ferenc, 
Deák Ferenc – a jobbágykér-
dés önkéntes örökváltság ré-
vén történő megoldása mel-
lett érveltek. A javaslatból a 
felsőtábla nagyobb része és I. 
Ferenc király összjátéka miatt 
ekkor még nem lett törvény. 
Ugyanakkor az országgyűlés 
elfogadta az ún. hídtörvényt, 
amely a Pestet és Budát ösz-
szekötő állandó híd megépí-
tésének engedélyezése mel-
lett kimondta a hídvámfize-
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tés általános kötelezettségét 
– származásra való tekintet 
nélkül. Nem mellékesen ezen 
az országgyűlésen jelent meg 
a magyar reformmozgalom 
Wesselényi-féle irányzata, 
amely nem kis aggodalommal 
töltötte el Széchenyi grófot.

Az 1830-as évek elején a 
két barát, Széchenyi István és 
Wesselényi Miklós elhidegült 
egymástól. Ennek oka az el-
térő politikai nézeteikben ke-
resendő. Széchenyi mindig is 
az óvatos reformok híve volt. 
Nézete szerint a változásokat 
a magyar arisztokrácia vezeté-
se mellett Bécs beleegyezésé-
vel/támogatásával kell végre-
hajtani. Wesselényi ellenben 
az 1833-ban kiadott Balítéle-
tekről című művében az ide-
gen kormányzat maradiságát 
és rosszindulatát ostorozta. 
A politikai rendszer hibáiért 
és a magyarországi viszonyo-
kért Bécset tette felelőssé. Az 
erdélyi báró irányvonala szé-
lesebb bázisra támaszkodott, 
minthogy az a nemesség több 
rétegében talált visszhangra. 
Széchenyi kezdettől fogva el-
lenezte Wesselényi „ujjhúzó” 
politikáját. Ismerve a Habs-
burg Birodalom vezetését, at-
tól tartott, Metternichék még 
azelőtt visszaütnek, mielőtt 
Magyarország megerősödne.

Ez még az 1832-1836-os 
országgyűlés ideje alatt be 
is következett. Az 1835-ben 
trónra került gyengeelméjű 
V. Ferdinánd tanácsadói köre 
a reformellenzékkel szembe-
ni keményebb fellépés mel-
lett döntött. Wesselényi ellen 
felségsértés címén hamarosan 
pert indítottak, majd ezt ki-
egészítették azzal, hogy a bá-
ró egy titkos szervezkedés ré-
szese, melynek szálai Lovassy 
Lászlóhoz, az országgyűlési 
if jak vezetőjéhez és Kossuth 
Lajoshoz, a fiatal zemplé-
ni ügyvédhez vezetnek, aki 
a kéziratos Országgyűlési 
Tudósítások (1832-1836) és 
Törvényhatósági Tudósítá-
sok (1836-1837) szerkeszté-
se kapcsán került a hatalom 
célkeresztjébe. Hamarosan 

mindhármukat bebörtönöz-
ték. Wesselényin még az sem 
segített, hogy az 1838. évi 
nagy pesti árvíz idején életek 
tucatjait mentette meg legen-
dás ladikjával. A magyar tár-
sadalmat azonban ezzel ekkor 
már nem lehetett megfélemlí-
teni. Több ismert személyiség 
felemelte a szavát a törvény-
telennek tartott ítéletek ellen. 
Maga Széchenyi is, akiben 
minden ellenszenve ellenére 
feltámadtak az „árvízi hajós” 
iránti korábbi baráti érzések. 
Felrótta a Pálffy Fidél kan-
cellár irányította kormány-
zatnak a „terrorpolitikát”. 
Végül az 1839-ben megnyí-
ló pozsonyi országgyűlésen a 
gróf Batthyány Lajos és Deák 
Ferenc vezette liberális ellen-
zék zseniális taktikával elér-
te a politikai foglyok szaba-
don bocsátását. Ám a rabság 
Wesselényit és Lovassyt meg-
törte; az előbbi csaknem telje-
sen megvakult, az utóbbi pe-
dig megőrült. Kossuth Lajos 
viszont 1840 májusában mint 
„porából újraéledt főnix” jött 
ki a börtönéből. Ezzel a sza-
badulással vette kezdetét a 
reformkor második szakasza, 
melynek főszereplője azon-
ban már korántsem gróf Szé-
chenyi István volt.

Kossuth Lajossal Széche-
nyi az 1832-ben megnyílt re-
formországgyűlésen került 
először közelebbi kapcsolat-
ba. A gróf kezdettől fogva 
lekicsinylően nézett a Zemp-
lénből érkező „üres zsebű 
prókátorra”, akinek a nya-
kába ráadásul megyéjében a 
sikkasztás vádját akasztották. 
Miután Kossuth az Ország-
gyűlési Tudósításokban egy 
alkalommal kritikus meg-
jegyzéssel illette Széchenyit, 
az ellenszenv tovább mélyült. 
Ennek biztos jele volt, hogy 
a gróf megtagadta Kossuth 
felvételét a Nemzeti Kaszi-
nó tagjainak sorába – pedig 
nem kisebb személyiség, mint 
Wesselényi Miklós ajánlot-
ta őt oda. Ennek ellenére a 
börtönből történt szabadulá-
sa után elmondta Széchenyi-

ről a szállóigévé vált monda-
tokat: „Ujjait a kornak üterére 
tevé, és megértette lüktetése-
it. És ezért, egyenesen ezért 
tartom én őt a legnagyobb 
magyarnak.” A dicsérő sza-
vak ellenére a teljes beszédből 
Széchenyi megértette: Kos-
suth elismerően szólt róla, ám 
egyúttal azt is éreztette, hogy 
immár a múlt emberének te-
kinti a grófot. S ez roppant 
mód sértette „a legnagyobb 
magyar” hiúságát.

A Széchenyi és Kossuth 
közötti politikai vita akkor 
teljesedett ki, amikor 1841 
elején Kossuth Lajos a Pesti 
Hírlap szerkesztője lett. Bá-
tor hangú vezércikkeit olvas-
va Széchenyi világosan érzé-
kelte: ez itt a Wesselényi-féle 
„ujjhúzó politika” továbbvi-
tele – modernebb és sokkal 
hatásosabb eszközökkel. Az 
újság roppant népszerűséget 
hozott Kossuthnak. A Pesti 
Hírlap példányszáma rövid 
időn belül hatvanról ötezerre 
nőtt. A lap hasábjain megje-
lentek Kossuth Lajos legfon-
tosabb politikai elképzelései. 
Terítékre került a jobbágykér-
dés, a közteherviselés problé-
mája, a magyar nyelv ügye, az 
iparfejlesztés szükségessége, a 
börtönök, a kisdedóvók, az is-
kolák kérdése, az érdekegye-
sítés kívánalma stb. – egy-
szóval egy komplett politikai 
program, részekben adagolva, 
melynek megvalósítása a szer-
ző szerint a polgárosult köz-
nemességre várt. Széchenyi, 
aki Kossuth „jakobinizmu-

sa” által veszélyeztetve látta 
az addig elért eredményeket, 
ellentámadásba lendült. Több 
ízben (Kelet népe, 1841; aka-
démiai beszéd, 1842; Politi-
kai programtöredékek, 1847) 
éles kirohanásokat intézett 
előbb Kossuth, majd később 
a Kossuth mögött felsorako-
zott reformellenzék tagjai el-
len. De ezt a csatát elveszítet-
te. A korszak összes jelentős 
személyisége – Eötvös József, 
Deák Ferenc, Wesselényi 
Miklós, Vörösmarty Mihály, 
Batthyány Lajos – Kossuth 
mellé állt a vitában. 

Széchenyi osztályrésze 
a politikai magány lett. Ám 
a politikai kudarcok ellené-
re az 1840-es években is to-
vább folytatta országépítő te-
vékenységét. 1842 nyarán le-
rakták a Lánchíd alapkövét. 
Négy évvel később, immár a 
Helytartótanács közlekedé-
si bizottságának elnökeként 
fontos szerepet játszott a ba-
latoni gőzhajózás és a magyar 
vasútépítés elindításában. 
Majd szintén 1846-ban meg-
valósította élete utolsó nagy 
projektjét, a Tisza szabályo-
zását.

1847-ben Széchenyi meg-
hökkentő politikai döntést 
hozott. Arisztokrata mivol-
ta ellenére Moson megyében 
követnek választatta magát, 
azért, hogy a megnyíló or-
szággyűlés alsótábláján mér-
hesse össze erejét Pest megye 
egyik követével, Kossuthtal. 
Az utolsó rendi országgyűlés 

Barabás Miklós: A Lánchíd alapkőletétele
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„Széchenyi és kora”
Történelmi vetélkedő Nagycenken

A magyarság mindig tisz-
telte a híres elődöket, akik 
életüket, tehetségüket tet-
ték a nemzet felemelkedé-
sének oltárára. A reformkor 
egyik legnagyobb gondolko-
dója és cselekvő politikusa, 
gróf Széchenyi István éppen 
150 évvel ezelőtt hunyt el. E 
kerek évforduló tiszteletére 
a magyarországi Széchenyi 
Társaság és a Széchenyi Kör 
nemzetközi vetélkedőt hir-
detett meg még az ősszel. 
A verseny szervezését a Fel-
vidéken a Cservenka Alapít-
vány elnöke, a Széchenyi Tár-
saság tagja, Cservenka János 
irányította. A többfordulós 
levelezőversenybe 15 alap- 

és 30 középiskola nevezett 
be. Az egyik középdöntő 
Felsőszeliben volt, mivel az 
iskola az országban az egye-
düli, mely a „legnagyobb 
magyar” nevét viseli. A kö-
zépdöntőből 2 csapat jutott 
az országos döntőbe, mely 
Nagymegyeren került meg-
rendezésre március 15-én. A 
felvidéki döntőből eredetileg 
csak egy csapat juthatott vol-
na tovább a magyarországi 
versenybe, azonban az erdé-
lyi versenyek nem fejeződtek 
be időre, s így Nagycenken az 
alapiskolások kategóriájában 
a felsőszeli Széchenyi István 
AI és a komáromi Selye János 

Gimnázium csapata vehetett 
részt.

A verseny háromnapos 
volt, április 16-tól 18-ig tar-
tott.

A négyfős csapat, melyet 
Dobossy Barnabás, Perleczky 
Franciska, Szarka Csilla és 
Végh Eszter Viktória alkot-
tak, pénteken utazott felké-
szítőjével, Puskás Margittal 
a Hidaskürti Magán Szak-

középiskola kisbuszával a 
Kárpát-medencei megmé-
rettetésre közösen a Sopron-
ba induló 2 középiskolás csa-
pattal.

Az ünnepélyes megnyi-
tón részt vett a nagycen-
ki Széchenyi István Általá-
nos Iskola vezetése, továbbá 
Nagycenk polgármestere és 
más vendégek is.  A gyere-
kek a falu címerével ellátott 

alatt Európában forradalmi 
hullám söpört végig. Az 1848-
as magyarországi események 
kezdetén Széchenyi gróf 
meglehetősen ellentmondásos 
szerepet játszott. Kossuth La-
jos felirati beszéde és a bécsi 
forradalom közötti időszak-
ban felhatalmazást kért gróf 
Apponyi György kancellártól 
arra, hogy fegyverrel oszlat-
hassa fel a radikalizálódó po-
zsonyi országgyűlést. Szeren-
csére nem kapta meg. A bécsi 
és a pesti forradalmat köve-
tően azonban elismerte, hogy 
Kossuth mindent egy lapra 
feltevő politikája sikeresebb 
volt, mint az övé. Ott volt a 
Bécsbe utazó országgyűlési 
küldöttségben, amely elérte 
Batthyány Lajos gróf minisz-
terelnöki kinevezését. Majd ő 
kapta a közmunka- és közle-
kedésügyi miniszteri tárcát az 
első felelős kormányban. Itt 
viszont elsősorban az anya-
giak és az idő hiányában nem 
tudott maradandót alkotni. 

Amikor a „törvényes forrada-
lom” a háborús végkifejlet felé 
sodródott, újból önvád kezd-
te gyötörni: mindenért ő, a 
reformok elindítója a felelős. 
„Nekem tönkre kell mennem, 
nekem gyötrődnöm kell, 
hogy némileg megtisztuljak 
a bűneimtől” – írta a napló-
jába. 1848. szeptember 4-én 
egy minisztertanácsi ülésen 
lett rosszul. Elméje elborult. 
Orvosa, Almási Balogh Pál a 
döblingi elmegyógyintézetbe 
szállította az útközben több-
ször is öngyilkosságot megkí-
sérlő Széchenyit.

Gustav Goergen intéze-
tét többé nem hagyta el, bár 
betegségéből látszólag kigyó-
gyult. Számtalan látogatót fo-
gadott az ott töltött közel ti-
zenkét év alatt. A magyar po-
litikai életet illetően teljesen 
képben volt. A Haynau ter-
rorjáról és a Bach-korszakról 
írt rendszerkritikai karcolata-
inak gyűjteménye Nagy ma-
gyar szatíra címmel kötetben 

is megjelent. A Bach-korszak 
lesújtóan kemény kritikáját 
egy német nyelvű röpiratban 
Ein Blick auf den anonymen 
Rückblick címmel írta meg az 
1850-es évek végén, amelyet 
Londonban a szerző megje-
lölése nélkül kinyomtattak. 
A hatalom azonban rájött a 
szerző kilétére. Az idős Szé-
chenyit rendőrségi eljárás alá 
vették. Még azt is kilátásba 
helyezték, hogy egy állami 
„bolondokházába” helyezik 
át. Ezekben a vészterhes na-

pokban dördült el a végzetes 
lövés. Tény, hogy gróf Szé-
chenyi István if jú kora óta 
számtalanszor foglalkozott 
az öngyilkosság gondolatá-
val, ez pontosan kiolvasha-
tó a naplójából; ám paradox 
módon pontosan akkor halt 
meg, amikor nem akart meg-
halni – mert 1860-ban éppen 
bízott egy szebb magyar jövő 
eljövetelében. Ne feledjük, az 
előző évben ért véget a Bach-
korszak...

Pelle István

A felsőszeli csapat
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trikót kaptak, melyet két na-
pon keresztül viseltek a ve-
télkedő során.

Először Széchenyi sírem-
lékénél koszorúztak. A gye-
rekek mélységesen megha-
tódtak, hiszen a kerek évfor-
duló alkalmából egy héttel 
azelőtt ott járt a köztársasági 
elnök, s megtalálták az MTA 
elnökének koszorúját is a sok 
kisebb-nagyobb koszorú kö-
zött. A mauzóleumból a Szé-
chenyi Múzeumba vezetett 
az útjuk. Az általános iskola 
igazgatóhelyettese részletes 
ismertetőt tartott. Végigjár-
va a termeket a szeli csapat-
nak külön élményt jelentett 
az, hogy 3.-os korukban már 
jártak Nagycenken, és most 
újra előjöttek az emlékfosz-
lányok.

Az elszállásolás Fertő-
bozon volt a Bozi Rozi pan-
zióban. A gyerekeknek is na-
gyon tetszett a magas színvo-
nalú ellátás. Este a program 
a sportcsarnokban folytató-
dott. A pályán huszárbemu-
tató várt a vendégekre. Majd 
a helyi iskola néptánccso-
portja és zenekara gondos-
kodott a jó hangulatról. A 
vacsora után táncház követ-
kezett, ahol a gyerekek is-
merkedhettek egymással.

Másnap Bécsbe utaztak,  
a Hofburg udvarait bejárva 
eljutottak Széchenyi szülő-
házához, ahol elhelyezték a 
koszorút a résztvevő iskolák 
által felkötött szalagokkal. 
Döblingbe is ellátogattak, ez 
ma már Bécs egyik külső ke-
rülete. Jelenleg bíróság mű-
ködik benne, de az épület 
előtt áll a „legnagyobb ma-
gyar” szobra, melyet szintén 
megkoszorúztak.

Bécsből visszatérve a 
nagycenki iskolában ebéd 
várta a gyerekeket, majd ka-
landtúrára hívták őket a 
szervezők. Ezen a felkészítő 
pedagógusok is részt vettek 
külön csapatot alkotva. Az 
egyes állomásokon különbö-
ző feladatokat kellett meg-
oldaniuk, olyan típusúakat, 
melyek Széchenyi nevéhez is 

kötődtek. Pl. egyik helyen a 
patakon át hidat kellett épí-
teniük, továbbá izgalmas 
volt a lovas fogathajtás a lo-
varda területén. 

A lovarda múzeumában 
megismerkedhettek a lószer-
számokkal is. Volt ezen kívül 
íjászverseny, majd a korabe-
li ruhák közül ki kellett vá-
lasztani a tűzoltóság egyen-
ruháját. Mivel Széchenyi fia, 
Ödön, a tűzoltóság megala-
pítója volt, tehát ehhez kap-
csolódott ez a feladat is. A 
kalandtúra minden tekintet-
ben felejthetetlen élményt 
nyújtott a résztvevőknek.

Este a vacsora után szent-
misét celebrált számukra a 
helyi lelkiatya abban a kato-
likus templomban, melyet 
Széchenyi István építtetett 
ugyan, de felszentelését már 
nem érte meg. A lelkipász-
tor prédikációjában a gyere-
kekhez is szólt, noha a misén 
a falu lakosai is jelen voltak, 
Széchenyi örökségét próbál-
ta megerősíteni a hallgató-
ságban.

A döntőre vasárnap dél-
előtt került sor a Nagycen-
ki Múzeum nagytermében. 
A feladatokat illusztris zsű-
ri értékelte, melynek elnöke 
Katona Tamás volt. A vendé-
gek közül nem hiányozhatott 
a múzeum igazgatója, a köz-
ség polgármestere, az isko-

la igazgatónője, a Széchenyi 
Kör elnök asszonya és a Duna 
Televízió képviselője sem. A 
felkészítők helyszűke miatt 
a szomszéd teremben kive-
títőn figyelve izgulták végig 
a verseny menetét, mely több 
fordulóból állt.

A versenyzőknek ilyen 
feladatokat kellett megolda-
niuk:
 A Széchenyi-család címe-

rének összerakása.
 Különböző jeleneteket 

mutattak be korhű öltö-
zékben, ezekből kellett 
rájönniük, hogy miről 
szól a történet, mikor és 
kivel történt.

 Villámkérdések (évszá-
mok, idézetek felismeré-
se, képek felismerése).

 Hiányos képek felismeré-
se meghatározások alap-
ján.

Házi feladatot kellett 
bemutatni: ez országgyű-
lési  felszólalás volt, a 
felsőszelieknek például a 
Lánchíd építése mellett kel-
lett érvelniük, hogy miért 
tartják azt fontosnak.

Reformkori kávéházba 
hívták meg a gyerekeket, új-
ságcikkeket olvastak fel, a 
részletekből rá kellett jönni-
ük, kiről van szó.

Népviseletbe öltözött 
párok táncot lejtettek, s eb-
ből fel kellett ismerniük a vi-
seletet és a táncot.

Az izgalmas és tanulsá-
gos verseny után a kastély-
parkban valósult meg az ér-
tékelés. A zsűri elnöke hang-
súlyozta, hogy a versenynek 
csak győztesei vannak. 

A versenyen résztve-
vő csapatok közül - Ka-
posvár, Veszprém, Fertő-
szentmiklós, Vaszar, Komá-
rom, Felsőszeli, Csajág – az 
előkelő I. helyet a kaposvári 
csapat szerezte meg.

Élményekben és tudás-
ban is nagyon sokat kaptak 
a gyerekek a versenytől. Gaz-
dag ajándékokkal tértek ha-
za, táborozások, könyvek, 
ajándékcsomagok kerültek 
kiosztásra.

Hazafelé az alap- és kö-
zépiskolás csapatnak egy-
aránt az volt a véleménye, 
hogy minden szempontból 
hasznos és tartalmas volt az 
ott töltött három nap. Ma-
gyarságtudatból megerősöd-
tek és rendkívül feltöltődtek. 
Érdemes volt a felkészülést 
komolyan venni.

Mindezért a nagy lehető-
ségért és maradandó élmé-
nyekért köszönet illeti a fel-
készítőt, Puskás Margitot, 
aki időt és energiát nem saj-
nálva vezette lelkes csapatát 
kis lépésekben a cél felé. Gra-
tulálunk és köszönjük!

Mészáros Magdolna 
Fényképezte: Keszei István,  

Puskás Margit

Katona Tamás értékeli a csapatok munkáját

Felsőszeliek a lovas fogathajtáson
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Sajó Károly Kárpát-medencei  
természetvédelmi csapatverseny 

 A verseny szlovákiai kiíró-
ja a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok Szövetsége. Fő védnöke-
ink a Természetbúvár magazin 
és a Magyar Földrajzi Társaság. 
A rendezvény a környezetvé-
delmi és  Vízügyi Minisztéri-
um, valamint  az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium szak-
mai támogatásával és fővéd-
nökségével valósult meg. 

A verseny – amelybe hu-
szonegy csapat nevezett be a 
szlovákiai magyar iskolákból 
– célja a komplex környezet-
tudatos szemlélet kialakítása 
és elmélyítése, a fenntartha-
tó fejlődés iránti elkötelezett-
ség kialakítása, a környeze-
tünkért érzett közös felelősség 
felébresztése, valamint a tehet-
ségfejlesztés. 

A döntőre bejutott tizen-
hét csapat három, egymástól 
elkülönülő részében bizonyít-
hatta tudását. Az írásbeli teszt, 
a környezetvédelmi alapfogal-
mak, folyamatok, összefüggé-
sek ismeretét és a Természet-
búvár magazin utolsó évfo-
lyamában megjelent cikkek 
tartalmát vizsgálta. A csapa-
tok plakát segítségével próbál-
ták meg felhívni a figyelmet 
a zajszennyezés problémájá-
ra. Minden csapat művészi 
elemekkel tarkított, a fiata-
lok ízlésvilágát és életvezeté-
sét tükröző plakátokat hozott 
magával. A szóbeli részben a 
versenyzők környezetvédelmi 
problémák feltárását, kutatá-
sát prezentálták számítógé-
pen kivetíthető bemutatókkal 
illusztrálva. Sokan érkeztek 
lakóhelyi, ill. környéki ter-
mészetvédelmi érték bemuta-
tásával. Az előadások témája 
változatos, érdekes volt. A leg-
több csapat korához mérten 
megpróbált kutatni a témájá-
ban (kísérlettel, saját fényké-
pekkel, kérdőíves felméréssel) 
és az eredményeket összegez-
ték munkájuk végén.

A verseny helyezettjei: 
1. Katona Mihály 
Alapiskola, Búcs, felkészítő: 
Csákvári Zoltán   
2. Kodály Zoltán 
Alapiskola, Dunaszerdahely, 
felkészítő: György Judit
3. Bartók Béla Alapiskola, 
Nagymegyer, felkészítő: 
Kucsera Andrea
4. II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola, Gúta, 
felkészítő:  Bagita Judit
5. Ipolyszakállosi 
Alapiskola, felkészítő: 
Balla Csaba.

2010. április 15-én került megrendezésre a Sajó Károly Kárpát-medencei természetvédelmi csapatverseny 
ötödik évfolyamának szlovákiai döntője. A versenynek immár negyedik éve a gútai II. Rákóczi Ferenc 
Alapiskola adott otthont.

A két legjobb csapat meg-
hívást nyert a nemzetközi 
döntőre, amelyet 2010 júniu-
sában Győrben rendeznek. 

A zsűri tagjai (Mécs Csa-
ba, a Környezetvédelmi- és 
Természetvédelmi Oktató-
központok Országos Szövet-
ségének elnöke, Garancsy Mi-
hály, a Természetbúvár ma-
gazin főszerkesztő-helyette-
se, Simonyi István, a Magyar 
Köztársaság Oktatási és Kul-
turális Minisztériuma Köz-
oktatási Főosztályának veze-
tő főtanácsosa, Hajbáné Csuta 
Ildikó, a Sajó Károly verseny 
magyarországi főszervezője) 
külön értékelte a legjobb kis-
előadásokat. 

Különdíjban részesültek: 
Eötvös Utcai Alapiskola, 

Komárom – témájuk: A sze-
lektív hulladékgyűjtés, felké-
szítő: Simonics Katalin; Kár-
mán József AI, Losonc – té-
májuk: A Nógrád–Novohrad 
Geopark ökoturizmusa, felké-
szítő: Tankina Tóth Tímea; II. 
Rákóczi Ferenc AI, Gúta – té-
májuk: Elsivatagosodás, felké-
szítő:  Bagita Judit.

A versenybe bekapcsoló-
dott további iskolák névso-
ra: Corvin Mátyás AI, Alistál; 
Corvin Mátyás AI, Gúta; 
Feszty Árpád AI, Ógyalla; 
Hetényi János AI, Ekel; MTNY 
AI Dunamocs; MTNY AI 
Pozba; Majtényi Adolf AI 
Udvard; Nagyboldogasszony 
Egyházi Gimnázium, Gúta; 
Szemerényi Károly MTNY AI, 
Tardoskedd.

Bagita Judit, szervező

A verseny megnyitója: Hajbáné Csuta Ildikó, Mécs Csaba, Simonyi István 
(zsűritagok), Takács Imre (a Gútai Közös Tanügyi Hivatal vezetője), 
Horváth Árpád (Gúta város polgármestere), Csémi Erika  (a gútai II. 

Rákóczi Ferenc AI igazgatója), Garancsy Mihály (zsűritag)

 A zsűri elnöke,  Simonyi István és az 1. helyezett csapat: Csákvári Zoltán, 
felkészítő tanár, csapattagok: (balról jobbra) Sánta Kamilla,  

Gulyás Angelika, Tóth Angelika 
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A Katedra Társaság által 
meghirdetett négyfordulós 
levelezős verseny két téma-
kört ölelt fel. Az első három 
fordulóban a reneszánsz 
volt a fő téma. Az alaposan 
felkészült diákok betekin-
tést nyerhettek a reneszánsz 
csodálatos világába, megis-
merték a legismertebb mű-
vészeket, köztük Leonardo 
da Vincit, Michelangelot, 
Dürert. Egy-egy kérdés 
megválaszolásához alapo-
san fel kellett készülni – en-
nek a versenynek az egyik 
fontos célkitűzése az, hogy 
a tehetséges diákok a mű-
vészettörténet világát is jól 
megismerjék és megsze-
ressék. Így felnőtt korukra 
művészetet kedvelő, mú-
zeumba járó művelt embe-
rekké válhatnak. Miután a 
versenyzők választ adtak az 
elméleti kérdésekre, követ-
keztek a gyakorlati felada-

tok. Gyönyörű vitrázsképek 
készültek, csodálatos ke-
rámiák mutatták be a kor-
szak jellemző mintázatait, 
a korszak íróinak munkáit 
nagyon szép illusztrációk 
mutatták be. A nyolcadi-
kosok és a kilencedikesek 
könyveket készítettek a 
korszak legismertebb mű-
vészeiről, feltalálókról, írók-
ról. A hatodikosok feladatai 
között szerepelt Leonardo 
szerkezeteinek bemutatása 
makettek segítségével, az 
eredeti alkotással versengő 
képmásolatok születtek a 
kilencedikeseknek köszön-
hetően.

Az utolsó forduló a ba-
rokk korszakot érintette, 
ahogy a képek is mutatják, 
szebbnél szebb legyezők 
készültek, és bemutatásra 
került a barokk korszak di-
vatja is.

A Szabó Gyula Rajz- és 
Művészettörténeti Verseny 
országos döntőjére Sza-
bó Kinga fővédnökségé-
vel, a Katedra Alapítvány 
főszervezésében, illetve 
a dunaszerdahelyi Ko-
dály Zoltán Alapiskola és 
a dunaszerdahelyi Kortárs 
Magyar Galéria társszer-
vezésében került sor 2010. 
május 7-én. Mintegy 70 diák 
érkezett Dunaszerdahelyre, 
hogy átvegyék az év folya-
mán meghirdetett verse-
nyen nyújtott kiváló teljesít-
ményükért és tehetségükért 
a megérdemelt jutalmakat. 
De még mielőtt erre sor ke-
rülhetett volna, a délelőtt 
folyamán a Kodály Zoltán 
Alapiskolában a verseny-
zők a felkészítő pedagó-
gusaikkal együtt gyakorlati 
foglalkozáson vettek részt, 
amelyen olyan technikákkal  
ismerkedtek meg, amelye-
ket a későbbi munkák el-
készítésénél használhatnak 
majd. A két és fél óra alatt 
elkészült alkotásokból rög-
tönzött kiállítást szervez-
tünk a Galériában. Ebéd 
után ellátogattunk a Csalló-
közi Múzeum állandó kiállí-
tására, majd ugyanitt meg-
néztük a „Képzőművészeti 
Spektrum“ díjazott munkáit.  
A délután három órakor 
kezdődő kiállítás-megnyi-
tón átadásra kerültek a Sza-
bó Gyula Rajz- és Művé-
szettörténeti Verseny díja-
zottainak szóló ajándékok. 

A résztvevő diákokat 
és tanáraikat Gaál Derzsi 
Ildikó, a Kortárs Magyar 
Galéria vezetője, és Ibo-
lya Olivér, a Kodály Zoltán 

Szabó Gyula Rajz- és Művészettörténeti Verseny 
Immár három éve annak, hogy először szerveztük meg az alapiskola felső tagozata számára a Szabó 
Gyuláról elnevezett rajz- és művészettörténeti versenyt. A verseny immár óvodáskorba lépett. Ebben 
az évben több mint száz diák kapcsolódott be a megmérettetésbe, köztük néhány középiskolás is.

Az alkotás igézetében

Alapiskola igazgatója kö-
szöntötte, majd Krascsenits 
Dániel, a zsűri elnöke, és 
Murányi György, a gútai 
Magán Szakközépiskola 
igazgatója értékelte a ver-
senyre beküldött munkákat.  
 Végezetül Hodossy Gyula, 
a Katedra Alapítvány igaz-
gatója méltatta a versenyt, 
majd átadta az elismerő 
okleveleket és jutalmazta a 
verseny díjazottjait. Senki 
nem ment haza üres kézzel, 
hiszen a szervezők mind-
egyike ajándékot osztott 
gyereknek és tanárnak egy-
aránt, ezen kívül a versenyt 
támogatta Dunaszerdahely 
Város képviselő-testülete és 
a Partnerség a Képzésben 
Polgári Társulás is. 

A kiállításon szereplő 
diákok munkái a követ-
kező iskolákból érkeztek: 
dunaszerdahelyi Kodály 
Zoltán Alapiskola, a bősi 
Amadé László MTNYA, a 
gútai ll. Rákóczi Ferenc 
MTNYA, a füleki Ifjúság Ut-
cai MTNYA, a nagymegyeri 
Bartók Béla MTNYA, az 
érsekújvári Czuczor Ger-
gely MTNYA, az udvardi 
Majthényi Adolf MTNYA, 
a vágsellyei Pázmány Péter 
MTNYA, a zselízi MTNYA, 
a gútai Nagyboldogasszony 
MTNYE Gimnázium, a 
feledi Szombathy Viktor 
MTNYA, dunaszerdahelyi 
Szabó Gyula Alapiskola,  
dunaszerdahelyi Vámbéry 
Ármin Gimnázium, szelőcei 
Osztényi Leander Alapisko-
la, Felsőpatonyi Alapiskola.

Fodor Mária, versenyszervező
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Kilenc évtizeddel ezelőtt, 
1920. június 4-én a versailles-
i Grand Trianon palotában 
délután fél öt körül az első 
világháborúban győztes 22 
hatalom képviselői a magyar 
Simonyi-Semadam-kormány 
delegáltjaival, Bénárd Ágos-
ton népjóléti és munkaügyi 
miniszterrel és Drasche-Lá-
zár Alfréd követtel egyetem-
ben aláírták a francia nyelven 
készült, A Magyar Békeszer-
ződés címet viselő díszes ok-
mányt, amelyet a közvéle-
mény trianoni békeszerződés 
néven tart számon.

A nevezett napon Bu-
dapest és a vidéki városok 
gyászba öltöztek. Szesztila-
lom lépett életbe, a szórako-
zóhelyek, színházak, mozik 
nem nyitottak ki. A főváros-
ban egyszerre tartottak mi-
sét, illetve istentiszteletet a 
Szent István-bazilikában, va-
lamint a Kálvin téri reformá-
tus és a Deák téri evangélikus 
templomban – városszerte fél 
órán át zúgtak a harangok Az 
iskolákban nem volt rendes 
tanítás, a tanárok a békeszer-
ződésről beszéltek diákjaik-
nak. Délelőtt 10 órakor or-
szágszerte tíz percre megállt 
a közlekedés. A magyar nép 

nemzeti gyásszal vette tudo-
másul a történelmi Magyar-
ország széthullását.

A trianoni palotában alá-
írt békeszerződés ugyanis 
megfosztotta Magyarorszá-
got területének és lakosságá-
nak mintegy kétharmadától; 
e területeket – összesen 3,2 
millió magyar nemzetiségű 
polgárral – Románia, Cseh-
szlovákia, a Szerb-Horvát-
Szlovén Királyság és Auszt-
ria kapta meg. A 14 részből 
álló békeszerződés megfosz-
totta az országot az önvéde-
lem lehetőségétől is, mint-
hogy hadseregének létszámát 
35 000 főben korlátozta. Sok 
egyéb rendelkezéssel együtt 
igen részletesen szabályozta 
Magyarország, az ún. utód-
államok, a nagyhatalmak és a 
nemzetközi közösség politi-
kai és gazdasági kapcsolatait. 
A köztudatban azonban első-
sorban területvesztések és a 
magyarság jelentős hányadá-
nak kisebbségi sorba kerülése 
rögzült leginkább.

Miért? – teszik fel kilenc-
ven év óta a kérdést a magya-
rok. Miért éppen a mi nem-
zetünk kapott ekkora bün-
tetést? A kérdésre az elmúlt 
évtizedekben számos ma-

gyarázat születetett. „E ma-
gyarázatok általában a kül-
ső és belső ’gonosz erőkben’ 
keresték az összeomlás okát. 
(…) A bűnösök közé kerül-
tek a győztes nyugati hatal-
mak, amelyek tájékozatlansá-
guknak, rosszhiszeműségük-
nek és politikai vakságuknak, 
amikor a békekonferencián 
felültek a szomszédos orszá-
gok hamis propagandájának, 
jóváhagyták mohó biroda-
lomépítő törekvéseiket, és 
Magyarország felosztásáról 
határoztak. Súlyosabb meg-
ítélés alá estek a magyarorszá-
gi nemzetiségek, amelyek (…) 
hűtlenné váltak és elárulták 
kenyéradó hazájukat.”– írja A 
revíziós gondolat (Kalligram, 
2009) című munkájában 
Zeidler Miklós történész. 
Kétségtelen tény, hogy az 
1918 őszén lezajlott „ősziró-
zsás forradalom” révén hata-
lomra került Károlyi Mihály 
naiv pacifizmusa, a minden 
oldalról támadó szomszédos 
népekkel szembeni fegyveres 
ellenállás csaknem teljes fel-
adása, továbbá a bolsevizmus 
(rövid ideig tartó) térhódítá-
sa rontottak Magyarország 
pozícióin. Ám a Trianonhoz 
vezető út kapcsán nem feled-
kezhetünk meg a dualizmus 
korának politikai baklövései-
ről sem. Főleg a nemzetiségi 
politika terén. Az 1868-ban 
Európában elsőként nemze-
tiségi törvényt elfogadó Ma-
gyarország politikai elitje az 
1870-es évek második felétől 
a barátságtalanabb arcát mu-
tatta a határain belül élő nem 
magyar népek felé. Ugyanak-
kor a birodalmon belül teljes 
erővel akadályozta csehek-
nek arra irányuló törekvését, 
hogy őket a harmadik kivált-
ságos nemzetnek ismerjék el 
(trializmus). Nem véletlen, 

hogy a Monarchia szétzúzá-
sának leghangosabb szószó-
lói éppen a csehek közül ke-
rültek ki. Tomáš G. Masaryk 
és Eduard Beneš szakítottak 
a régi ausztroszláv típusú fö-
deralista elképzelésekkel, a 
nyugati hatalmak segítségé-
vel számolva az önálló cseh-
szlovák állam létrehozását 
tűzték ki célul. A megvaló-
sításhoz persze óhatatlanul 
szükség volt az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia felbomlasz-
tására. Kormányzati szinten 
azonban sokáig sem a britek, 
sem a franciák, de a velük szö-
vetségre lépő amerikaiak sem 
gondolkodtak másban, mint 
a Monarchia demokratizálá-
sában. S volt egy másik ter-
vük a Habsburgok birodal-
mával: leválasztani azt addi-
gi szövetségeséről, Németor-
szágról. Csak amikor ezek a 
tervek semmivé váltak (főleg 
az utóbbi), akkor került elő-
térbe az új verzió: Ausztria-
Magyarország felbomlasztá-
sa. S ez a koncepció csupán 
1918 első felében vált vég-
legessé. Az antanthatalmak 
a Monarchiában ekkor már 
nem látták azt az erőt, ame-
lyik képes Közép-Európában 
az egyensúly politikájának 
tartópillére lenni. Ezt a sze-
repet immár a Monarchia he-
lyén kialakítandó „nemzetál-
lamok” láncolatának szánták. 
Ennek a biztonságpolitikai 
koncepciónak esett áldozatul 
a soknemzetiségű Osztrák-
Magyar Monarchia, s benne 
a történelmi Magyarország. 
Ugyanis az antant – s főleg a 
franciák – Németország há-
tában erős szövetséges álla-
mokat kívántak létrehozni, 
amelyek egyúttal ún. egész-
ségügyi zónaként képesek 
lesznek megállítani a közben 
forradalmi útra tért Oroszor-

A nagy közép-európai kérdőjel
Nem tartott egy negyedóráig sem, mégis milyen  

traumát okoz még mindig.

A Trianoni palota
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Évkönyvekben lapozgatva
„Előttem vad sziklák merednek.
De nekivágok a meredeknek! Mert élek még!”

(Wass Albert)

Nagy örömünkre, baráti kö-
rünk, a Komáromi Öreg Diákok Ba-
ráti Köre tagságának  létszáma foko-
zatosan nő (300 körül vagyunk), ami 
annak a bizonyítéka, hogy a kör létét 
és tevékenységét egyre többen tart-
ják hasznosnak, fontosnak; s csakúgy 
Hírlevelünket is. Mindezek ellenére 
még most – működésünk 6. évében 
– is akadnak olyanok, akik összejöve-
teleinket (bár azokat nem látogatják) 
üres nosztalgiázásnak tartják, lapun-
kat pedig a nosztalgiázás fórumá-
nak. Az ilyen megítélés nevetséges, 
amelyet visszautasítunk! Ilyen vé-
leménye csak a borúlátó, hitevesz-
tett embernek lehet, az olyannak, 
aki ráadásul nincs tisztában a görög 
eredetű nosztalgia szó – sóvárgás, 
vágyakozás távoli elveszett, elmúlt 
dolog után – magyar megfelelőjé-
vel. Kijelentem: Mi nem sóvárogni, 
siránkozni járunk össze, hanem ten-
ni, cselekedni! Mi a költővel valljuk a 
mottóban idézetteket. Ha nem így 
lenne, a Baráti Kör már rég nem lé-
tezne. Hírlevelünk legfőbb célja pe-
dig nem más, mint éltetni, láttatni 
szeretett iskolánkat. Hisszük, hogy a 
lapban közölt – az egykori esemé-
nyekről, azok szereplőinek példaér-
tékű tetteiről s csakúgy az alma ma-
terünkben a jelenben történtekről, 
pedagógusainak és diákjainak elért 
sikereiről szóló – írások a Hírlevelet 
olvasók körében léleképítők lehet-
nek, hozzájárulhatnak a történelmi 
és a nemzettudat, valamint az együ-
vé tartozás tudatának erősítéséhez. 

Ilyen céllal idézem most az 
1938/39-es Évkönyvből dr. Hajdú 
Lukács – 23 éven át az intézmény 
tanára – Emlékezzünk c. írásából az 
alábbiakat.

„Mikor a trianoni ítélet után az 

első hónapok rettenetes, őrjítő fájdal-
mából felocsúdtunk, minden gondo-
latunk könyörgés, imádság volt az Is-
tenhez: Uram ne engedd, hogy elalja-
sodjunk, hogy becstelenek, hitványak 
legyünk.”

„Iskolánk második emeletén van a 
díszterem, ebben kis kápolna, oltár és 
az oltár felett Szent Imre herceg ké-
pe. Mikor a mi gimnáziumunkat is el-
özönlötték a cseh tenger hullámai, el-
borították folyosóinkat, osztályterme-
inket zászlóikkal, címereikkel, képeik-
kel, szobraikkal és elhatoltak még a 
díszterembe is, hiszen itt kellett ren-
deznünk parancsszóra a Masaryk- és 
Beneš-ünnepélyeket, a kápolna előtt 
megtorpantak. Ez a szent hely lett 
a mi fellegvárunk. Itt maradt minden 
úgy, mint Nagymagyarországban volt 
egykoron. És mikor vérző szívvel, szá-
raz torokkal, cserepes ajakkal énekel-
tük az ő himnuszukat (sohse gondol-
tam volna, hogy zenei hangok, har-
móniák ilyen gyűlöletesek lehetnek), a 
könnyes szemünk az oltárképre tekin-
tett, erre a bíztatóan mosolygó szent 
arcra és tőle várt és kapott reményt, 
segítséget.”

„...tudtuk, hogy a nemzeti neve-
lés, a magyar irodalom és történelem 
tanítása terén is nagy kötelességeink 
vannak. Nekünk, szerzetestanárok-
nak még nagyobbak, mint világi tár-
sainknak, hiszen nekünk nincs csa-
ládunk, melyet a hatalom bosszúból 
romlásba dönthetne

Gyerekkoromban mély megha-
tottsággal olvastam gróf Batthyány 
Lajosnak, a szabadságharc nemes 
lelkű vértanújának feleségéhez írt bú-
csúlevelét. Így fejezi be: »Gyermekei-
met csókold meg helyettem és mondd 
meg nekik, hogy ne szégyelljék, nem 
kell szégyellniük magukat miattam.« 

Így látta a kisebbségi magyarság a 
történelemoktatás feladatát. A fel-
növekvő új nemzedék tudja és érez-
ze át azt, hogy őseiért, atyáiért nem 
kell szégyenkeznie. Hiába gyalázza a 
magyar múltat az ellenséges hatalom, 
az az ezer év tele van önfeláldozással, 
hűséggel és becsülettel. Nemzetünk 
a kereszténység védőbástyája volt, és 
századokon át vére hullásával védte a 
nyugati kultúrát. ...Balolali körökben 
elterjedt a jelszó, hogy legyünk »új ar-
cú« magyarok. Mi pedig rámutattunk 
az örök magyar arcra, melyre száza-
dok szenvedése vont véres és könnyes 
barázdákat, arra az örök magyar te-
kintetre, mely látta Mohi után a te-
metetlen rom országot, Mohácsnál a 
nyitott sírt, hol nemzet süllyed el, és 
mégis 1849 októberének egyik ködös 
reggelén az aradi akasztófák árnyéká-
ban bizalommal, hittel tudott feltekin-
teni az ólmos, sötét égre.”

„A húsz év alatt sokszor éreztük, 
mennyivel erősebb a lélek, mint a test. 
Test szerint ide voltunk kötözve, hány-
szor nem tudtunk átmenni a hídon, lé-
lekben pedig könnyen építettünk egy 
másik hidat fel a felhőkbe, gondolat-
ból, imádságból, könyörgésekből, kul-
túrából, ahová nem tudtak utánunk 
jönni a hatalom emberei. Mikor a me-
nekülő Aeneas kikötött Itália partjain 
és ott oltárra helyezte a megmentett 
házi istenek szobrait, az a föld egy-
szerre a romba dőlt Trója földje lett. 
Mikor a magyar diák csendes szo-
bácskájában elkezdte olvasni valame-
lyik nagy magyar író könyvét, körötte 
egyszerre magyar világ lett, odahaza 
volt, szép Magyarországon.

Még egy nagy feladata volt a ki-
sebbségi magyar iskolának: a gyerme-
keket ránevelni a kisebbségi sorsra. Én 
úgy gondolom, hogy az életben talán 

az a legkegyetlenebb, mikor egy ár-
tatlan kis gyermek egy napon rádöb-
ben arra, hogy ő mostohagyermek. A 
kisebbségi iskolának kellett megma-
gyarázni, hogy ebből csak egy mene-
külés van: a tanulás. Aki tanul, annak 
a lelke drágakő lesz, ki nem tanul, 
azé kavics. A drágakövet pedig, akár 
az úton fekszik, akár ház omladé-
kai közt, az idegen mégis csak elviszi 
magával és felhasználja. Meg kellett 
magyarázni, hogy az életben min-
dent újra vissza lehet szerezni, csak 
az elveszett, eltékozolt időt nem. Pe-
dig a lelkünk mélyén mindig ott élt a 
remény, hogy egyszer visszatérünk 
és amink van, azt édesanyánknak 
adhatjuk. »Az nem lehet, hogy ész, 
erő és oly szent akarat hasztalan 
sorvadozzanak egy átoksúly alatt. 
Még jönni kell, még jönni fog egy jobb 
kor, mely után buzgó imádság epe-
dez százezrek ajakán.« Ha pedig ar-
ra gondolunk, hogy mégis tört szívvel 
és reménnyel szállunk sírba, felemelt 
bennünket az a gondolat, hogy ha a 
fizikai világban nem vész el semmi, 
még kevésbé a lelkek világában. És 
akkor a mi küszködésünk beleszövő-
dik a nemzet lelkébe és a mi szen-
vedéseinkkel még diadalmasabban 
halad tovább a történelem útjain az 
ezeréves nemzet.

Oly szépen mondja a szent evan-
géliumban Krisztus Urunk: »Atyám, 
azokat, kiket rám bíztál, mind meg-
őriztem, nem veszett el közülünk 
más, mint a gonoszság fia, a filius 
perditionis.« Nálunk buktatás az évek 
folyamán alig volt. Pedig súlyosan át-
éreztük nevelői kötelességünket, egy-
részt a gondjainkra bízott ifjúsággal 
szemben, melynek cseh egyeteme-
ken, idegen nyelven kellett diplomát 
szereznie, másrészt a kisebbségi ma-
gyarsággal szemben, melynek nehéz 
harcában egész embereket, komoly 
felelősséget érző, munkás lelkeket 
kellett adnunk.”

Lapozgassuk alma materünk 
évkönyveit minél gyakrabban; ne 
feledjük nagy nevelőnk, Kodály Zol-
tán üzenetét: „A fa koronája olyan 
magasra nő, amilyen mélyen fúró-
dik gyökere a talajba.”

Stirber Lajos

szágból terjedő bolsevik esz-
méket is. Ezzel magyarázha-
tó, hogy Magyarország rová-
sára csaknem minden esetben 
a román, délszláv és csehszlo-
vák igényeket támogatták. 
Ennek a következményei let-
tek a végtelenül igazságtalan, 
a korábban fennen hangozta-

tott „nemzetek önrendelke-
zési jogá”-t sárba tipró tria-
noni határok, amely határok 
még napjainkban is nemzeti-
ségi torzsalkodások forrásai.

Romsics Ignác, kiváló ma-
gyar történész írta 1993-ban 
Az Osztrák-Magyar Monar-

chia felbomlása és a Duna-táj 
nemzetiségi feszültségeinek 
továbbélése című tanulmánya 
végén:

„Nagyon igaza volt (…)  
Teleki Pálnak, amikor az 
1930-as évek végén egyik elő-
adásában azt mondta, hogy 

az, ami az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyén létrejött, 
nem más, mint egy nagy kér-
dőjel.

A megoldást a térség né-
pei és a világ azóta is kere-
sik.”

Pelle István
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Május 16-án eljött az indulás nap-
ja. Nekünk, pelsőcieknek tartott a leg-
tovább az út, hiszen hajnalban keltünk, 
hogy az indulás időpontjára, fél tizen-
egyre Pozsonyba érkezzünk. Pozsony-
ban kiszállva kicsit elkapott a rémület, 
hiszen hajnalban még esős, azonban 
kellemesen enyhe időben indultunk. 
Pozsonyban azonban 4°C fok meleg(?), 
viharos szél és kellemetlen, szúrós eső 
fogadott. Csonttá fagyunk az elkövet-
kezendő négy nap alatt május közepén? 
Erről az attrakcióról nem volt szó a 
mindenre kitérő pontos programfüzet-
ben! Vincze Norbert, a vezetőnk, azon-
ban megnyugtatott: arrafelé más szelek 
fújnak, vagyis nem várható rossz idő. 
Így indultunk el, várakozással tele, 
ötvenen. Ausztriát elhagyva valóban 
megenyhült az idő, és már csak az au-
tópályát övező tájban gyönyörködhet-
tünk. A hosszú út során meg is ismerked-
tünk egymással. Tizenkét órás utazás 
után érkeztünk meg Offenburgba, ahol a 
szállásunk volt, kellemes szobákkal.

Másnap, hétfőn gazdag prog-
ram várt bennünket. Először Haut 
Koenigsburg várát tekintettük meg, s 
gyönyörködtünk az elénk táruló festői 
kilátásban. A várat egy 755 méter magas 
hegy tetején emelték rózsaszín mészkő-
tömbökből, és ez különleges hangulatot 
adott az építménynek. A várat a 12. 
században említették először, de a 30 
éves háború során felgyújtották és ki-
fosztották. Ezután két és fél évszázadig 
elhagyatottan állt, csak II. Vilmos német 
császár állíttatta helyre, s rendeztette 
be múzeumnak. 

A várlátogatás után Obernaiban 
ebédeltünk, ahol megkóstoltuk a francia 
konyha remekeit. Itt találkoztunk elő-
ször Bauer Edittel – vendéglátónkkal 
– és csapatával. Elragadtatással sétál-
gattunk a kisváros utcáin, ahol gondosan 
őrzik az évszázadok óta változatlan 
építészeti hagyományokat. Mint egy 
mesevilágban, szebbnél szebb házak 
tárultak elénk. A favázas, szolid díszí-
tésű épületek vonzzák az idelátogató 
turistákat, amit a helyiek maximálisan 

kamatoztatnak is. Vendéglátásukra jel-
lemző, hogy még a gyalogos átkelőnél 
szolgálatot tartó rendőrnő is kedvesen 
szólt hozzánk. Megkérdezte, hogyan 
kell köszönni a mi nyelvünkön, aztán 
mindenkinek magyarul köszönt. Vala-
hogy nem volt gond megérteni egymást, 
pedig senki sem tudott közülünk franci-
ául. A pincérnek is volt néhány kedves 
magyar szava hozzánk. A véletlen 
úgy hozta, hogy autóbuszunk egy iskola 
előtt parkolt. Mivel a továbbindulásig 
volt még egy kis időnk, néhányan beké-
redzkedtünk az iskolába. Az igazgató-
nő fogadott bennünket, és készségesen 
megmutatott nekünk egy osztályt és a 
könyvtárat. 

Délután Strasbourg központját lá-
togattuk meg. Nagyon szép város, sok 
sétálóutcával, mesterséges csatorna-
rendszerrel az Ill folyón.  A városkép-
ből nem hiányoznak a kerékpárok és a 
villamosok sem. A legnagyobb hatással 
a monumentális katedrális volt ránk. A 
városban már 496-ban építettek egyhá-
zi jellegű épületeket, ezek mai utóda a 
gótikus stílusban épült katedrális, melyet 
még a 13. század előtt kezdtek építeni. 
A templomban jól megkülönböztethető, 
hogy az oltárrész még román stílusban 
épült, különleges freskókkal és aranydí-
szítéssel. Itt találhatók a legrégebbi, ke-
resztény templomban található festett 
üvegablakok is.  Nem tudtunk betelni 
a látvánnyal. Elvarázsolt a kapu fe-
letti kőrózsa, a hatalmas óraszerkezet, 
az orgona. Amikor pedig megálltunk a 
torony alatt és felnéztünk rá, nagyon 
picinek éreztük magunkat a világhoz 
képest. Csak csodálni lehet azokat az 
építőmestereket, akik mindezt létrehoz-
ták vonalzóval, körzővel, kalapáccsal, 
két kezük erejével. 

A keddi napot úszással kezdtük a ho-
tel medencéjében, majd hajóút várt ránk. 
Még előtte megvásároltuk az otthonra 
szánt emléktárgyakat: reklámpólókat, 
tollakat, táskákat és az elmaradhatatlan 
Elzászt szimbolizáló plüssgólyát, amit 
lépten-nyomon kínálnak a turistáknak. 

A hajókörút során sok mindent megtud-
tunk a város történetéből. 

Városnéző utunk az Európa Parla-
ment előtt ért véget, amelyet hatalmas 
épületkomplexum vesz körül. Belépés-
kor szigorúan ellenőriztek bennünket, 
átvilágították a csomagjainkat is. A par-
lamentben megfogott a hihetetlen nyelvi 
kavalkád. Amerre mentünk, mindenhol 
más nyelven beszéltek egymással az 
emberek. A vendégek részére fenntar-
tott hatalmas ebédlőben asztalunk egyik 
végén franciául, másik végén angolul, 
szemben velünk olaszul, hátunk mögött 
magyarul beszéltek, de találkoztunk 
cseh iskolásokkal, spanyol nyugdíjasok-
kal is, nem is beszélve a távol-keleti 
látogatókról. 

Ebéd után újra találkoztunk ven-
déglátónkkal, Bauer Edittel. Nem jött 
egyedül, meglepetésként több kollégáját 
is meghívta. Így alkalmunk volt szemé-
lyesen találkozni Tőkés Lászlóval és Só-
gor Csabával, akik az erdélyi magyaro-
kat képviselik a parlamentben, valamint 
a magyarországi Gál Kingával. Eljött 
Mészáros Alajos vendéglátónk párttár-
sa is. A jelenlévők kérdéseket tehettek fel 
nekik a munkájukkal kapcsolatban, me-
lyekre ők készségesen válaszoltak.

Bauer Edit zárószavaiban elmond-
ta, hogy olyan embereket hívott meg 
erre a látogatásra, akik sokkal többet 
tesznek közösségükért, mint az elvár-
ható lenne: a komáromi vöröskereszt 
kitüntetett véradóit, a Médiasztár di-
áklapok versenyének győztes szerkesz-
tőségét Dunaszerdahelyről, a Carissima 
alap aktivistáit, akik a fogyatékkal élő 
gyermekek családját támogatják, a Sza-
bad Újság Európai Unióval kapcsolatos 
kvízjáték nyerteseit, és a Kincskereső-
ket, azokat a tanulókat és pedagógusai-
kat, akik helyi értékeket kutatnak. 

A beszélgetés után közös fénykép 
készült a képviselő asszonnyal, majd 
egy fél órára bemehettünk a hatalmas 
ülésterem látogatói részére, az erkély-
re. Minden látogató fülhallgatót kapott, 
amin keresztül szinkrontolmácsok 

fordításában hallgathattuk az éppen 
folyó felszólalásokat. Senkit nem za-
vart, hogy a képviselők anyanyelvükön 
szólaltak fel. Ez is csak bizonyítja az 
Európai Unió sokszínűségét. A teremben 
tüzetesebben szétnézve aztán további 
ismerős arcokat is felfedeztünk, a hazai 
politika uniós képviselőit.

A parlamentet elhagyva egy rövid 
sétát tettünk a Petőfi Sándor térre, ahol a 
költő emléktáblája található. A kéméndi 
iskola képviselői koszorút hoztak, hogy 
így róják le tiszteletüket iskolájuk név-
adója előtt. Vezetőink elmondták, szo-
kássá vált, hogy a Strasbourgban dolgo-
zó és élő magyarok minden év március 
15-én itt találkoznak, és közösen ünnep-
lik meg nemzeti ünnepünket.

Este hét órakor már várt bennün-
ket az autóbusz. Elbúcsúztunk vendég-
látóinktól. Megköszöntük a kétnapos, 
gondosan megszervezett vendéglátást. 
Maradandó élmény volt velük együtt 
lenni, hozzáértésüket megtapasztalni. 
Köszönet Bauer Editnek és assziszten-
seinek Vincze Norbertnek, Klenovics 
Gábornak és Száraz Krisztinának.

Az út során együtt fedeztük fel 
más népek kincseit. A gyerekek mindent 
érdeklődve figyeltek, fényképeztek, le-
gyen az templom, ház, ember vagy vi-
rág.  Mert aki egyszer belép a kincskere-
sők táborába, az attól kezdve másképp 
néz a világra.

Máté Eleonóra, MTNYAI Pelsőc

Kincskeresők Strasbourgban
Februárban kaptuk a hírt, hogy a Kincskeresők 
országos diákkonferencián való többszörös sikeres 
szereplésünkért meghívást kaptunk Strasbourgba, 
hogy ott kilencen képviselhessünk sok-sok 
kincskeresőt és azok lelkes felkészítőit. Csoportunk 
tagjai Pelsőcről, Kéméndről és Ógyalláról érkeztek, 
összesen három pedagógus hat diákkal. Tudtuk, az 
út fárasztó lesz, de más világ tárul majd elénk. 
Különösen a gyerekek izgultak, hogy olyan helyekre 
juthatnak el, amiket eddig csak tévében láttak. A Kincskeresők vendéglátójukkal,  Bauer Edittel az Európai Parlametben

A  kéméndiek  megkoszorúzzák  
Petőfi  strasbourgi  emlékművét
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Szuper év Farsang István számára
A komáromi Selye János Gimnázium harmadikos diákja, Farsang István az elmúlt tanévben valószí-

nűleg egyedülálló, megismételhetetlen teljesítményt nyújtott különféle tanulmányi versenyeken. Ered-
ményei annál is inkább elismerésre méltóak, mert nemcsak egy tantárgyból érte el őket. 

Novemberben, a III. Országos földtudományi diákkonferencián Miskolcon a kőzettan, földtan, csillagászat szek-
ció versenyében az 1. helyen végzett, a Magyar Tudományos Akadémia abszolút 1. helynek járó Szádeczky-Kardoss 
Elemér különdíját is megkapta. Még ugyanebben a hónapban a TUDOK szlovákiai döntőjében Dunaszerdahelyen 
a biológia szekció 1. helyét is megszerezte, majd a verseny Kárpát-medencei döntőjében áprilisban Sárospatakon 
a földrajz, hidrológia szekció nagydíját szerezte meg. A SOČ (Középiskolai szaktevékenység) kerületi fordulójában 
Nyitrán a geotudományok (geográfia, geológia, geodézia) szekció 1. helyén végzett, majd a kassai országos döntő-
ben is 1. lett, emellett a Komenský Egyetem Természettudományi Kara dékánjának különdíját is megkapta. A geo-
gráfia olimpia kerületi fordulójában Aranyosmaróton 1. lett, majd az országos döntő 4. helyén végzett. A szlovák és 
angol nyelven folyó EUCYS (EU Contest for young scientists) áprilisi pozsonyi országos döntőjének díjazottjaként 
júniusi svájci kutatótáborban való részvételt nyert, emiatt sajnos nem tudta elfogadni Középiskolai szaktevékenység 
országos győzteseként nyert egyhetes utat a moszkvai egyetemre.

Andruskó Imre, a Selye János Gimnázium igazgatója

Szeminárium a tömegmészárlás emlékhelyén
Már két hete nem alszom. 

Sorakoznak a könyvek az 
ágyam mellett: Anne Frank 
naplója, Sorstalanság, Radnóti-
kötet, Námestie svätej Alžbety, 
Schindler listája…  Amióta ha-
zajöttem egy ötnapos szakmai 
szemináriumról – amelynek cí-
me: „Hogyan tanítsuk a holoca-
ustot” –, nem tudok szabadulni 
a témától.

Április 8-tól 12-ig a cseh-
országi Terezínben, autentikus 
környezetben foglalkoztunk a 
„zsidókérdés végleges megoldá-
sával”. Egy autóbusznyi tanár 
érkezett Szlovákiából a képzés-
re, köztük mindössze egyetlen 
magyar tanítási nyelvű iskola 
képviseltette magát: az érsek-
újvári Pázmány Péter Gimná-
zium. Peternai Zsuzsanna igaz-
gatónővel és Dózsa Roland tör-
ténelem szakos kollégámmal az 
egykori gettóban laktunk. 

A települést körülvevő erő-
dítményt II. József uralkodása 
idején építették, ő nevezte el a 
várost is édesanyja, Mária Teré-
zia tiszteletére Terezienstadtnak. 
Az eredeti lakosságot 1942-ben 
evakuálták, hogy az egész város 
zárt gettóként működhessen. A 
háború végéig a csehországi, né-
met, osztrák, holland, dán, szlo-
vák és magyar zsidók gyűjtőhe-
lyéül szolgált. A javaiktól, állá-

saiktól, otthonaiktól, jogaiktól 
megfosztott izraelita vallású la-
kosok embertelen körülmények 
között éltek: éheztek, nem volt 
elegendő víz, rettenetesek vol-
tak a higiéniai körülmények, 
tífuszjárvány pusztított. Innen 
szállították tovább őket a vona-
tok a koncentrációs és megsem-
misítő táborokba. Legtöbbjüket 
Auschwitz-Birkenauba. 

Az egykori nyomorúsá-
gos lakhatási helyzetet hitele-
sen „bebútorozott” helyiség-
ben ellenőrizheti a látogató a 
Magdeburgi kaszárnyában. Egy 
ilyen szobába helyszűke mi-
att 200 embert is bezsúfoltak. 
A terezíni Gettó Múzeum régi 
bőröndök és egykori gyerekraj-
zok segítségével mesél a korról, 
amikor egyik napról a másikra 
nyomtalanul eltűnhetett az em-
ber szomszédja.

Az itteni gettóban összesen 
140 000 személy lakott, 87 000 
került marhavagonba, közülük 
a felszabadulást alig 4000 érte 
meg. 

A közeli Kis-erőd megépí-
tésétől kezdve börtönként szol-
gált. Raboskodtak itt az 1848-
as szabadságharc mártírjai is, 
az 1. világháború idején pedig 
maga Gavrilo Princip, Ferenc 
Ferdinánd trónörökös merény-
lője.  1940-től a prágai Gesta-

po börtöne lett, 2600 politikai 
fogoly és zsidó lelte itt halálát. 
A mellette létrehozott Nemzeti 
temetőben 10 000 áldozat nyug-
szik – egykori foglyok, zsidók 
és a néhány kilométerrel arrébb 
működő litoměřicei koncentrá-
ciós tábor halottjai. 

Nemcsak a régi kaszárnyá-
kat, krematóriumokat, mun-
katábort, gettót jártuk sorra, 
workshopokon vettünk részt, 
előadásokat hallgattunk, filme-
ket néztünk. Az utolsó napot 
Prágában töltöttük, ellátogat-
tunk a helyi zsinagógákba, mú-
zeumokba és a régi zsidó teme-
tőbe. 

Beszélgettünk két túlélővel, 
egykori terezíni rabokkal. Nem 
gyűlölködnek, bár felejteni nem 
tudnak. Azt mondják, csak a 

megbékélés az egyedüli járható 
út. Azért mennek az iskolások 
közé mesélni az egykori esemé-
nyekről, hogy soha többé ne is-
métlődhessen meg újkori tör-
ténelmünk e szégyenfoltja – a 
holocaust. 

Mondtam: nem alszom két 
hete. Nem vagyok különöseb-
ben érzékeny, most mégsem 
tudok szabadulni a látottak-
hallottak hatása alól. Minden 
tanárnak ajánlom a képzést – 
szakjától függetlenül.  És min-
den diáknak osztálykirándulás 
céljából, hogy neonáci eszmék 
ne tudják őket megtéveszteni. 
És hogy még véletlenül se talál-
junk soha többé füzetborítóra 
firkantott horogkeresztet.

Benkő Timea

A résztvevő tanárok egy csoportja Prágában
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A jövő iskolái

„Školy pre budúcnosť” 
címmel az Orange Alapítvány 
pályázatot hirdetett, amely-
nek feltételei között szerepelt, 
hogy az iskola falain kívül és 
rendhagyó módszerekkel kell 
tanulniuk a gyerekeknek, va-
lamint a pedagógusok kreati-
vitását is értékelték az elbírá-
láskor.

Összesen 434 pályázó-
ból került ki az a 135 győztes 
alap- és középiskola, amelyek 
elképzeléseit vonzónak, nem 
hagyományosnak, újszerű-
nek találták. Köztük 150 000 
euro összeget osztottak szét. 
Néhány cím a nyertes pályá-

zatokból: Mentsük meg boly-
gónkat, Művészek vagyunk, 
Honismereti kutatók a szlová-
kiai rekordok nyomában, Lá-
togatáson az emberi testben, A 
Föld kincseit keressük, Vissz-
hang... 

Az érsekújvári Pázmány 
Péter Gimnázium az egyetlen 
magyar tanítási nyelvű intéz-
mény az említett 135 között. 
Projektjük címe: Időkapu a 
múltba. Diákjaikkal egy-egy 
napra (2010. május 21. és 28.) 
birtokba vették a tardoskeddi 
tájházat, ahol kézművesek 
mutatták be nekik a régi mes-
terségek fortélyait, és családias 

környezetben, játékos módon 
ismerkedhettek a régi paraszti 
életmóddal.

A gyerekek mézeskalács-
díszítéssel, vesszőfonással, ré-
gi népi hangszerekkel ismer-
kedtek. A hagyományosan 
berendezett lakásbelsőben ré-
gi legendákat, népdalokat ta-
nulva utaztak vissza ükanyá-
ink korába. Felpróbálták a régi 
népviseletet, megszólaltatták 
az öreg harmóniumot, meg-
csodálták a népművészet ösz-
szegyűjtött kincseit. Azokból 
pedig van itt bőven, hiszen a 
tardoskeddiek 40 évig gyűj-
tötték a kiállított tárgyakat. 
Öt hagyományosan beren-
dezett, gerendás mennyezetű 
szobában kalandozhat a múlt-
ba a látogató. 

A gimnazisták a helyi Fe-
hér akác asszonykórus segít-
ségével ismerkedtek az auten-
tikus népdalkinccsel, a hang-
szeres népi muzsikáról egy 

helybeli citerakészítő mester 
mesélt nekik. Fűzfavessző-
ből elkészíthették a maguk kis 
kosárkáját, korbácsát vagy fal-
díszét, a saját maguk díszítette 
mézeskalácsokat hazavihették 
ajándékba. Az udvaron festő-
állványok mögött dolgoztak 
a kis művészek, különböző 
technikákkal örökítették meg 
a tájház épületét, a régi festett 
tányérok mintáit, köcsögöket, 
mozsarakat, kávédarálókat.

Az Orange Alapítvány 
2003 óta támogatja ilyen mó-
don az iskolákat, céljuk az 
aktív tanárok motiválása, dí-
jazzák, ha sikerül a szülőket 
is bevonni a közös munkába. 
Az iskolaév végén minden in-
tézmény élménybeszámolót ír 
saját tapasztalatairól, e levelek 
legjobbjait is jutalmazzák, ezt 
az összeget maguk a résztve-
vő gyerekek dönthetik el, mire 
kívánják költeni. 

Benkő Timea

Egy csapatnyi diák az időkapu bejáratánál

Hetényre került  
a vándorserleg

A búcsi Katona Mihály Alapiskolában idén június-
ban tizenhatodszor rendeztük meg az Atlétikai Napot. A  
rendezvényen már hagyományosan a dunamocsi, hetényi, 
madari, bátorkeszi és búcsi sportolók mérték össze erejüket 
2 kategórában, 5 versenyszámban. A jó hangulatú versenyt 
idén megtisztelte jelenlétével PaedDr. Dobay Beáta, a Selye 
János Egyetem Tanárképző Kara Testnevelés Tanszkének  ve-
zetője, Dr. Bánhidi Miklós, főiskolai tanár Győrből, valamint 
Mgr. Hegedűs László, a dunaszerdahelyi Sportgimnázium 
igazgatóhelyettese. A pontszerző versenyben a polgármester 
által meghirdetett vándordíjat idén a hetényi Marcinkó Ár-
pád szerezte meg a szintén hetényi Sméja Zsuzsa és a madari 
Répás Adrián előtt. 

Győző Andrea igazgató, Katona Mihály Alapiskola, Búcs
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Összevonják a gimnáziumokat?

A komáromi Selye János 
Gimnázium vonatkozásában 
egyértelműen úgy érzem, 
hogy egy ilyenfajta lépésnek 
semmi  alapja nem lenne, hi-
szen azt sem a diáklétszám 
drasztikus csökkenése, sem 
pedig egyéb negatív jelensé-
gek nem indokolják. Az isko-
la rendszeresen a megye leg-
jobb iskolája a különféle ta-
nulmányi versenyek kiértéke-
lése alapján. A múlt tanévben 
érettségizett 127 diákból 121-
en bekerültek főiskolára, ami 
több, mint 95%-os sikeressé-
get jelent. Az iskola irányvo-
nalát a következő alappilérek 
határozzák meg: magas szin-
tű szellemi tudás, egészséges 
magyar öntudatra nevelés, 
tolerancia, a másság elfoga-
dása és gyökereink ápolása. 
Erre alapozva szervezzük az 
iskola életét, melynek kereté-
ben évente több fontos ren-
dezvénynek  adunk otthont. 
Ilyen például a Holocaust-
emléknap, a Gidró Bonifác 
Matematika–Fizika Napok,  
az Aradi vértanúk emléknap-
ja, a Nagy Károly Matemati-
kai Diáktalálkozó, a Cornides 
István Matematika–Fizika Em-
lékverseny, a Zrínyi Ilona és 
Gordius Matematikaverseny, 
megemlékezés az 1848-49-
es forradalomról és szabad-
ságharcról,  Dobré slovo 
– nemzetközi szlovák nyelvű 
szavalóverseny, de a Komá-
romi Pedagógiai Napoknak is 
az iskola ad otthont. Az isko-
la esetleges összevonásának 
gondolata az elmúlt 60 év 
eredményeinek megtagadá-
sa lenne, hiszen a komáromi 
magyar gimnázium minden-

kori igazgatói nagyon sokat 
tettek az oktatás színvonalá-
nak emelése érdekében.

A felvidéki magyarság szá-
mára nagy veszélyt és pótol-
hatatlan veszteséget jelente-
ne, ha ezt az iskolát egy szlo-
vák tannyelvű gimnáziummal 
vonnák össze. Most megbi-
zonyosodhatunk annak a po-
litikai irányvonalnak a hibá-
járól, amely az élet minden 
területén a szlovákokkal való 
feltétlen együttműködést vall-
ja – lemondva akár nemzeti 
identitásunkról is. 

Remélem, hogy a médi-
ában megszellőztetett »hír« 
csak egy meggondolatlanul 
légnek eresztett buborék, 
mely nem érinti majd a Selye 
János Gimnáziumot, és az to-
vábbra is a felvidéki magyar 
oktatás egyik zászlóshajója 
marad. Nem áldozhatjuk fel 
hagyományainkat, eredmé-
nyeinket, az iskola magyar 
jellegét a jövőben is minden-
áron meg kell őrizni. Ez köte-
lességünk is, hiszen a két vi-
lágháború közti időszakban 
Gidró Bonifác igazgatósága 
alatt a bencés tanítók akár 80 
fős osztályokban is tanítottak, 
csak azért, hogy ne kelljen 
szlovák nyelvű osztályt nyit-
ni. Már csak az ő munkájuk 
és emlékük előtti tisztelgés is 
arra kötelez minket, hogy a 
21. században is önállóan és 
magas színvonalon folytas-
suk munkánkat, ápoljuk elő-
deink hagyományait. Iskolánk 
önállóságának megőrzéséért 
készen állunk akár polgári en-
gedetlenséget is felvállalni.

A „hazafisági törvény”  
végrehajtásáról

A Szlovák Köztársaság 
Oktatási Minisztériuma 11/
2010-R számon közzétette az 
állami jelképek és szimbólu-
mok használatának módosí-
tásáról szóló törvény végre-
hajtási rendeletét, amely az 
állami címer, a zászló, a him-
nusz szövegének és az alkot-
mány preambulumának el-
helyezését szabályozza azok-
ban a termekben, melyekben 
az iskolákon tanítás folyik.  
Ezek értelmében minden tan-
terem főfalán, a táblától bal-
ra kell elhelyezni a legalább 
90 cm x 100 cm méretű mű-
anyag lapot a törvény által 
előírt szimbólumokkal, mikor 
és hogyan kell a himnuszt el-
játszani az iskolákban.  

Nem egyszerű a hely-
zete az iskolaigazgatóknak, 
akik számára a törvényben 
büntetések ugyan nincsenek 
meghatározva, ám egyéb 
törvények értelmében mégis 
büntethetők (akár leváltha-
tók), amennyiben a hazafias 
törvény rendelkezéseit nem 
tartják be. A Kerületi Tan-
ügyi Hivatal a közelmúltban 
már felmérte, hogy milyen az 
iskolákban az iskolarádiók fel-
készültsége a törvény betar-
tására. Amennyiben egy isko-
lában a tanfelügyelők megál-
lapítanák a hazafisági törvény 
megsértését, úgy egy figyel-
meztetés után az iskolataná-
csot is megkerülve javasol-
hatják a fenntartónak az igaz-
gató visszahívását, s ameny-
nyiben a fenntartó ezt nem 
tenné meg, pénzbüntetések-
kel kényszeríthetik majd rá.

Úgy tűnik, hogy a fentebb 
említettek miatt nem marad 
más hátra, mint a kiskapukat 
megtalálva a szlovák haza-
fiság jelképeinek kihelyezé-
se mellett a magyar nemze-
tiségi iskolák tantermeiben 
elhelyezni például a Szózat 
díszített példányát is. Ezzel 
betartanánk a törvény ren-
delkezéseit, de saját nemzeti 
tudatunkat sem kellene csor-
bítani. Így sikerülhetne tompí-
tani a törvényalkotók erede-
ti célját, hiszen a szlovák ha-
zafiságra nevelés keretében 
valójában a mi saját identitá-
sunk elnyomására is töreked-
nének. Gondoljunk csak az 
alkotmány preambulumának 
kezdetére: „Mi, a szlovák 
nemzet…” .

A Selye János Gimnázi-
umban a szülői szövetség-
gel megbeszélve úgy döntöt-
tünk, hogy a ránk erőltetett 
„propagációs anyagok” mel-
lett tehát a Szózat és magyar 
nemzeti himnuszunk versé-
nek 1x1 méteres díszkiadá-
sát is elhelyezzük az osztá-
lyokban, melyen Feszty Árpád 
„A magyarok bejövetele” című 
festményének egyik részlete 
a háttér. A tanévnyitó, tanév-
záró ünnepségeken a szlovák 
himnusz mellett elhangzik az 
EU himnusza is, a rendezvé-
nyek végén pedig a Szózatot 
játsszuk majd. Benkő Géza 
színművész pedig már fel is 
ajánlotta iskolánknak, hogy a 
következő tanévnyitón a Him-
nusz teljes szövegét elszaval-
ja, ezáltal is emelve iskolai ün-
nepélyünk fényét.

Andruskó Imre, a Selye János 
Gimnázium igazgatója

Különböző hírportálokon már jelentek meg (fél)hírek arról, hogy a tervek szerint négy városban 
(Érsekújvár, Zselíz, Ipolyság és Komárom) a jövőben összevonnák a szlovák és magyar tannyelvű 
gimnáziumokat. Bár hasonló eseteket néha valós racionalizációs igyekezetek is alátámaszthatnak, 

minden tőlünk telhetőt el kell követnünk, hogy ezeket az iskolákat ne érje retorzió. A jelenlegi 
helyzetben a  szlovák politikusok sajnos eléggé hisztérikusan reagálnak mindenre, ami magyar, így 

elképzelhetőnek tartom, hogy keresztülviszik ezt a »tervet«. 
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Kedves Kollégák,

ezúton szeretnénk tudatni és felhívni a figyelmet,  hogy  
már a múlt évben  az iskolákba került az  5. évfolyam szá-
mára a szlovák nyelv és irodalom új tankönyve. 

Kérjük, hogy ismertessék kínálatunkat a szlovák nyelvet 
oktató pedagógusokkal.

A szerzőcsoport – Dömény Andrea, Papp Szilvia, 
Szetyinszký Veronika, Varga Zsuzsa és Alabán Mária – tan-
könyvcsaládot készített, melynek részei:

 tankönyv  és irodalmi olvasókönyv hanganyaggal 
 munkafüzet 
 módszertani   segédanyag

A tankönyv  a kommunikatív 
nyelvoktatást,  a jártasságok 
kialakítását, a képességek 
fejlesztését segíti sok képpel, 
helyzetgyakorlattal, szövegér-
tési és szövegalkotási feladat-
tal. 

Az irodalmi olvasókönyv 
szerkezete újszerű. Az ed-
digiektől eltérő szempontok 
szerint csoportosítja a tanu-
lóknak szánt irodalmi olvas-
mányokat.

A módszertani segéd-
anyag az SZMPSZ honlap-

ján (www.szmpsz.sk) Haté-
kony nyelvoktatás rovatban olvasható és tölthető le.

A 90 oldalas munkafüzet szervesen kapcsolódik 
a tankönyvhöz. Segít  a differenciált és önálló begyakorol-

Munkafüzet a szlovák nyelv oktatásához 
az 5. osztály számára

DOBRÉ SLOVO szavalóverseny  
a  Selye János Gimnáziumban

A komáromi magyar gimnázium saját szervezésében már hosszú ideje ad otthont a „Jó szó – Dobré slovo“ szlovák 
nyelvű szavalóversenynek, melynek idei fordulóját április 27-én  tartották. Az elmúlt 10 év alatt több száz diák volt 
résztvevője ennek az immár nagy hagyományokkal rendelkező megmérettetésnek. A szavalóversenybe az alapiskolák 
felső tagozatosai, valamint a nyolcéves gimnáziumok alsó évfolyamainak diákjai kapcsolódhatnak be. A verseny az 
elmúlt évek során a szlovákiai magyar diákok részére indított helyi kezdeményezésből több járás iskoláit megmozgató 
rendezvénnyé nőtte ki magát, a 2001/2002-es tanévtől pedig már nemzetközivé vált, a szervezők ugyanis  nemcsak a 
szlovákiai magyar fiataloknak akartak szereplési lehetőséget adni, hanem megszólítottak olyan nemzetiségi iskolákat 
is Magyarországon, ahol oktatják a szlovák nyelvet. Idén a verseny fővédnökségét Pavol Paška, a szlovák parlament 
elnöke és Katona Béla, a magyar országgyűlés elnöke vállalta magára. A versenyt jelenlétével megtisztelte Ján Fuzik, 
a magyarországi szlovák országos önkormányzat elnöke is. Ez a verseny is segített abban, hogy a nemzeti öntudat 
és identitás  megőrzése mellett fejlődhessenek a kapcsolatok nemzetek és iskolák között, hozzájárulva ezzel egymás 
jobb megértéséhez.

tatásban. Kiegészítő, alkotó, témazáró,  drill- és  rejtvény-
feladatokat is tartalmaz.

Mellékletként témazárókat és  év végi dolgozatot kíná-
lunk, melyekhez nyelvtani táblázatokat csatoltunk. 
Az SZK Oktatási Minisztériuma nem járult hozzá a kiadási 
és terjesztési költségekhez, ezért a munkafüzet kiadását 
ismét az SZMPSZ segítségével sikerült megoldani, s csu-
pán nálunk rendelhető meg az alábbi címen: 
Szetyinszký Veronika, 0915 425 600, szetyiv@azet.sk. A 
megrendelőlap az SZMPSZ honlapjáról is letölthető.

1 db ára 3,50 € és a pedagógus számára 1 db 
ingyenpéldányt küldünk.

A térítés módja átutalással a következő bankszámlára tör-
ténik:
26390043/0900 Slovenská sporiteľňa
Kérjük feltüntetni az iskola nevét és a következő  variabilis 
szimbólumot: 201013
Cím: SZMPSZ, P.O. BOX 49, 945 10 Komárno

Az átvétel módja:
 postai küldeményként - U jelzésű pos-

tai utalványon - postaköltség 3,- €  
 vagy  személyesen: 
 a Vágsellyei Pázmány  P. AI-ban   

Szetyinszký Veronikánál
 A Dunaszerdahelyi Vámbéry Á.   

AI-ban Papp Szilviánál  0902 408 404
 Komáromban az SZMPSZ irodában - 035 7713 572
 Rimaszombatban az  

RPK irodában Ádám Zitánál - 0907 051 188
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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 munkatársainak közre-

működésével valósul meg.
Időpont: 2010. augusztus 23-26. (hétfő-csütörtök)
Helyszín: Szállás: Sporthotel, Gúta, képzés: Magyar  
Tannyelvű Magán Szakközépiskola épülete, 5 percre a 
szálláshelytől.
Elhelyezés: 4–8 ágyas komfortos szobákban – WC, mos-
dó, zuhanyzó. 
Jelentkezési határidő: 2010. június 26.
Bővebb információ a www.scholaprivata.edupage.org 
honlapon. Jelentkezés emailben a kalinik.icu@gmail.
com  címen.
Mindenkit szeretettel várunk! :)

KINCSKERESŐK  VI. 
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége  

hatodik alkalommal hirdeti meg a 
Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok  

konferenciáját

Cél: a szlovákiai magyarság tájaihoz, településeihez és közösségeihez 
kapcsolódó, a téma iránt a pályázó személyes kötődését is nyilvánvalóvá 
tevő pályamunka készítése tetszés szerint választható témakörben (kul-
túrtörténet, helytörténet, néprajz, vallástörténet, művészet, irodalom, 
földrajz, természetvédelem, gazdaságtörténet, építészet vagy további, itt 
nem szereplő témakörökben). 
A helyi értékek bemutatása 10 perces előadás keretében, számítógépes 
vetítés (pl. PowerPoint) segítségével. (Az előadáshoz tárgyi emlékek be-
mutatása is kapcsolódhat.) 
Célcsoport: 
I. kategória: az alapiskolák 5–9. és a nyolcosztályos gimnáziumok 1–4. év-
folyama
II. kategória: középiskolások
Feltételek: Jelentkezhetnek szlovákiai diákok, egyének vagy csapatok 
(maximum 2 fő!), bármely szabadon választott témával. 
Nem feltétel a magyar iskola látogatása, de a pályamunkákat magyar 
nyelven kell elkészíteni és bemutatni!
Jelentkezés: Jelentkezni a kitöltött jelentkezési lapon lehet – letölthető az 
SZMPSZ honlapjáról: www.szmpsz.sk, – amelyhez csatolni kell a pálya-
munka 1-2 oldalas összefoglalását és a forrásanyagot.
Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 30., országos konferencia: 
2009. október 28–29. 

A jelentkezési lapokat és az összefoglalót postán és elektronikus  
levélben kell eljuttatni a következő címre: 

Szanyi Mária, Revolučná štvrť 970/17,  92401 Galanta,  
e-mail: szanyi.maria@gmail.com  

További információk: Szanyi Mária, 031 / 780 4864, 0911 451 024

F E L H Í V Á S    F E L H Í V Á S    F E L H Í V Á S
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

a SzK Oktatási Minisztériuma, a Kutató Diákok Országos  
Szövetsége  és Dunaszerdahely város támogatásával szervezi meg

a TUDOK 2010
szlovákiai országos konferenciáját, amely egyben  

a Magyarországon meghirdetett TUDOK Regionális Konferenciája.
A verseny Súťaž mladých prírodovedcov címen szerepel a Szlovák  

Köztársaság Oktatási Minisztériuma versenylistáján az elismert  
és támogatott versenyek között.

Helyszín: Dunaszerdahely, Vámbéry Ármin Alapiskola
Időpont: 2010. november 25–26.

Jelentkezési határidő: minden régió TUDOK versenyére azonos, ezért 
az eddigi gyakorlatnak megfelelően a www.kutdiak.hu honlapon ke-
resztül lehet jelentkezni a hazai versenyre is. A részletekről az érdek-
lődők lapunk szeptemberi számában olvashatnak, addig kövessék fi-
gyelemmel a fenti honlapon a jelentkezés módjának és határidejének 
kiírását, valamint a honlap számunkra is hasznos híreit. 
A verseny feltételei: Saját kutatásra alapozott, szabadon választott té-
májú szakdolgozat készítése írásban (max. 20 oldal), és bemutatása 
magyar nyelven (előadás 10 percben, 5 perces vitával), elektronikus 
adathordozók, fotók, hanganyag, poszter stb. segítségével,  a zsűri és a 
nyilvánosság előtt. 
Az 5. alkalommal megrendezésre kerülő verseny Súťaž mladých 
prírodovedcov címen a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma 
elismert és támogatott versenye, ez indokolja, hogy a hazai versenyre 
max. 20 oldalas dolgozat benyújtása kötelező.
A témaválasztásban segíthet a http://kutdiak.hu/56-4319.php honlapról 
letölthető mentorok listája, ahol a mentorok neve mellett a kutatási te-
rületeik is megtalálhatók.
A munkák elkészítéséhez hasznos tanácsok találhatók a www.kutdiak.
hu honlapon a fontos információk, illetve a GYIK (gyakori kérdések) 
almenü alatt; az előadás elkészítéséhez megszívlelendők a Magyar 
Szemiotikai Társaság honlapján lévő tanácsok: http://www.szemiotika.
hu/engine.php?page=pagegen.php~id=80.

További információk: a www.kutdiak.hu és a www.szmpsz.sk  
honlapokon, a szervező iskola címén: Masszi János igazgató,  
Vámbéry Ármin Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Dunaszerdahely, 
tel.: 031 552 53 85, e-mail: mj.vambery@gmail.com, illetve:  
Szanyi Mária, tel.:0911 451 024, e-mail: szanyi.maria@gmail.com.

KINCSKERESŐ – honismereti tábor  
pedagógusoknak és diákoknak

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Galántai Regionális 
Központja honismereti tábort (továbbképzést) szervez a szlovákiai 
illetőségű, 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, szlovákiai magyar tanároknak és te-
hetséges, érdeklődő tanítványaiknak.
Részvételi díj: 35 €/fő diákokat kísérő tanárnak, ill. szülőnek  
25 €.
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 
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KORPÁS PÁL
Mély fájdalommal értesültünk, hogy 2010. június 15-én, 

életének 69. évében elhunyt iskolánk volt igazgatója és tanára, Korpás Pál.

1963-2001 között –  38 éven át – tanított iskolánkban 
magyar és szlovák nyelvet, tankönyveket írt és a szlovákiai magyar 

értelmiség százait indította útjára. 
Pedagógusi érdemeit több kitüntetéssel díjazták: 

Komenský-díj, Szent Gorazd-díj, Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.

Emlékét tisztelettel megőrizzük!
Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium  tanári kara

Kedves Gyászoló Család, tisztelt végtisztességtevő gyülekezet!*
Megrendülve állok Korpás Pál koporsója előtt. Hinni sem merem, 

hogy ilyen kegyetlen a sors. A nemrég még oly vitális tanár, városi 
képviselő, újságszerkesztő elvesztette a csatát az áldatlan kórral.

Korpás Pál Újlóton született. Az érsekújvári gimnáziumi évek után a pozsonyi 
Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar-szlovák szakos 

tanári diplomát. Ipolyságra 1963-ban került, de a tényleges katonai szolgálat miatt 
csak 1964-ben kezdte meg gazdag és végtelenül gyümölcsöző tanári pályáját. Legendás 

tanára volt az ipolysági magyar gimnáziumnak. 38 évet töltött az ipolysági diákok 
között, tanítva őket a szlovák és magyar nyelv, irodalom szépségére, az irodalom 

nevelő hatására, az erkölcsös, toleráns életre. Elmondhatjuk, hogy életét a szlovákiai 
magyar értelmiség nevelésének és e közösség kulturális gazdagításának szentelte. 

A 90-es évek végén megpróbálták elgáncsolni a nacionalista körök, de igazát megvédte.
Hosszú és végtelenül eredményes pályafutását mi sem fémjelezte jobban, mint hogy számos 

országos szintű kitüntetésben részesült. Megkapta a 
Komenský-díjat, a Szent Gorazd-díjat, ill. a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat. 

 Úgy gondolom, hogy azt a szellemi útravalót, amit diákjainak adott, díjakkal 
képtelenség volt teljes mértékben honorálni. Egy rövid ideig iskolánk igazgatója is volt, de 
Németh Lászlóval vallotta: „amikor ... csak tanítottam, akkor voltam talán életemben a 
legboldogabb“. Az általa elvetett „tudás és emberség“-mag nemcsak kikelt és növekedett, 

hanem a bibliai magvető példázata szerint gyümölcsöt is termett, sok százat.
Szigorú, de szeretetteljes és megértő pedagógusként 

nemzedékek egész sorát formálta, alakította.
Most itt, a ravatal mellett érzem igazán, mennyivel szegényebb lett eltávozásoddal tanári 

karunk. Iskolánk tanári kara és a magam nevében búcsúzom Tőled. A jó harcot megharcoltad, 
a pályát végigfutottad, hitedet megtartottad. „Most készen vár az igaz élet koronája.“

Isten veled Pali, soha nem feledünk!
*Szkladányi Endre, az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgatójának 
gyászbeszéde Korpás Pál ravatalánál, 2010. június 18-án, az ipolysági temetőben.
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 A dunaszerdahelyi alapis-
kolák helyzetét ismerők számá-
ra csak egyetlen kérdés fogal-
mazódhat meg  a fenti cím kap-
csán: Ki lehetett az a Vámbéry 
Ármin, akinek a nevét felvette 
az addig sportiskolaként ismert 
dunaszerdahelyi alapiskola? 
A kérdés lényegében jogos, 
hiszen Vámbéry Ármin neve, 
munkássága a legtöbb magyar 
előtt szinte teljesen feledésbe 
merült. Meglepő módon nem-
csak a felvidéki magyarok, de 
az anyaországiak is zavarba 
jönnének, ha Vámbéryről kér-
deznék őket. Pedig Vámbéry 
Ármin nevétől a 19. század má-
sodik felében hangos volt az 
európai – főként az angliai saj-
tó. A nagy titkok ismerősei kö-
zött nyílt titok volt, hogy Ang-
lia történelmében voltak olyan 
évek, amikor az ország külpoli-
tikáját egy pesti dunaparti ház-
ból irányították…igen, Vámbéry 
Ármin pesti lakásából. Királyok, 
szultánok, trónörökösök, kül-
ügyminiszterek kértek külpoli-
tikai kérdésekben tanácsot ba-
rátjuktól, Vámbérytől, aki szü-
lővárosának Dunaszerdahelyt 
tekintette, ámbár nem is itt szü-
letett, hanem a Pozsony várme-
gyében lévő Szentgyörgyön. A 
szegény, bal lábára béna fiú 
Dunaszerdahelyről indult el az 
igazi tudományok, a felfedező 
nagy utazások, a tudóssá vá-
lás, a világhír felé. Pedig csak 
a magyar nép, a magyar nyelv 
eredete körüli vitás kérdések-
re szeretett volna egyértelmű 
válasz t találni .  Tény feltáró 
utazásai előtt, alatt, után hi-
hetetlenül gyors felfogásának 
és csodálatra méltó kitartásá-
nak köszönhetően több mint 
negyven nyelven megtanult 
írni, olvasni és beszélni – a leg-
többjén anyanyelvi szinten. Az 
adott témakörökben angolul, 
németül írott művei az euró-
pai szakirodalom mindmáig 
megbecsült alkotásai. Az értő 
ember számára az is elgondol-
kodtató, hogy Jókai Mór, a re-
gényíró zseni Vámbéry Ármint 
tartotta legkedvesebb írójának. 
Igazzá váltak tehát a társai által 
sokszor megalázott béna kisfiú 
édesanyjának vigasztaló sza-
vai: – Tovább érsz te, kisfiam, 
valamennyi pajtásodnál, legyél 

csak kitartó. Igen, tovább ért! 
Dervis ruhában több alkalom-
mal bejárta Közép-Ázsiát, és 
hatalmas ismeretanyaggal gaz-
dagodva hazatért onnan, ami 
akkortájt nem volt jellemző, 
hiszen a térség urai az idegen-
ben kémet láttak, akit nagyon 
gyorsan ki kellett végezni… Új 
ismereteit, tapasztalatait fel-
dolgozandó új tudományágat 
hozott létre: a Kelet-kutatást, 
az orientalisztikát, mely a tér-
ség belső politikai feszültségét 
tekintve napjainkban is rendkí-
vüli fontossággal bír.

Az új Törökországot meg-
alapító államférfiak barátjaként 
megismerte az Oszmán politi-
ka minden csínját-bínját és már 
fiatalon megtisztelő új nevet 
kapott Huszein Daim pasától: 
Resid efendi, tehát a derék, be-
csületes, művelt  úr. Kevés ma-
gyarnak adatott meg, hogy az 
iszlám világban ilyen megtisz-
telő néven váljon általánosan 
ismertté. 

Tehát: becsületes, művelt, 
derék, nagy tudású, mérhe-
tetlen kitar tású, népéhez és 
anyanyelvéhez hű, ismert és 
elismert ember.  Választhatott 

volna egy iskola ennél méltóbb 
példaképet a diákok, pedagó-
gusok, sőt a szülők számára? 
Ápolhatna-e ennél követen-
dőbb szellemiséget, üzenetet 
és hagyatékot, mely szerint 
kellő kitartással, elkötelezett-
séggel és tanulással az életben 
minden értelmes célt el lehet 
érni? 

2001-től iskolánk elkötelez-
te magát Vámbéry szellemi ha-
gyatékának, üzenetének követ-
kezetes ápolására. Egyértelmű 
szemléletváltásunk hatja át az 
iskola egész életét, mindennapi 
munkáját. Iskolánkban a leg-
főbb érték a gyermek. Minden 
az ő érdekében történik, ő áll 
figyelmünk, munkánk, törek-
véseink középpontjában. Az is-
kola, a pedagógus szolgáltatást 
nyújt a diáknak, a szülőnek. A 
legtöbb pedagógus számára az 
iskola nem munkahely, hanem 
a hivatás gyakorlásának szín-
helye, mert dolgozni bárho-
gyan lehet, de a hivatást gya-
korolni csak szeretettel és nagy 
elkötelezettséggel szabad. Így 
válhatott kezdetben céllá, ma 
már gyakorlattá, hogy az alsó 
tagozaton nincs otthoni tanu-

lás, nincs házi feladat és nehéz 
iskolatáska. A kisdiák mindent 
az iskolában tanul meg, tehát 
másnap felkészülten, félelem 
nélkül jön iskolába. Csak ilyen 
hozzáállás következtében vál-
hatott kulcsszóvá a sikerél-
mény, amely minden diák és 
pedagógus számára egyaránt 
fontos, hiszen újabb és újabb 
sikerek elérésére ösztönöz. 
Siker a mindennapi munká-
ban, siker a különféle tan-
tárgyi versenyeken és egyéb 
megmérettetéseken, a fizikai 
és matematikai olimpiákon, a 
vers- és prózamondó verse-
nyeken, nyelvi versenyeken, 
spor tvetéledésekben. Okle-
velek, kupák, érmek – sikerek, 
ismertség, elismertség – tiszte-
let, megbecsülés és bizalom a 
szülők részéről. Mindezek kö-
vetkezményeként folyamatosan 
növekszik diákjaink létszáma 
– az utóbbi 5 év alatt 36 %-os 
növekedés (380-ról 519-re). 
Nem sok iskolában tapasztal-
hatók ilyen változások… Mind-
amellett egyre szépül minden 
tanulóink körül, modern olva-
sóterem, felújított tornatermek, 
a rácsos öltözőketrecek helyett 
csodaszép szekrénysorok.  A 
legfontosabb azonban a humá-
nus, szabad légkör, melyben jól 
érzi magát diák, pedagógus, 
szülő egyaránt.  A nagy név-
adó neve nem az iskolánk ál-
tal szervezett számtalan akció 
„előneveként” tündököl, nem 
szervezünk Vámbéry sportna-
pokat, Vámbéry matematika 
versenyt, Vámbéry módszer-
tani napokat… Mi „csak ” az 
ő szellemi üzenetét ápoljuk a 
tanítási órákon a mindennapi 
gyakorlatban, és igyekszünk 
megteremteni minden feltételt 
ahhoz, hogy ez a hagyaték di-
ákjaink számára ismert és elér-
hető legyen.

Tantestületünk minden tan-
év végén közösen dönti el, ki az 
a két végzős tanuló, aki kitartá-
sával, eredményeivel bizonyí-
totta, hogy érdemes az évről-
évre értékesebb Vámbéry-díjra, 
az iskolánk által adományozott 
legnagyobb elismerésre.

 Fibi Sándor, igazgató
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Vámbéry Ármin Alapiskola 
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Vámbéry Ármin Alapiskola 
Dunaszerdahely


