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Ünnepeink

Húszéves a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége
2010. november 20-án a hazai magyar pedagógusok, valamint bel- és külföldi vendégek – közöttük Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának helyettes államtitkára, Szantner Viktor, a Nemzeti
ErőforrásMinisztériumának Oktatási Államtitkárságának kabinetfőnöke –, valamint a Magyar Köztársaság pozsonyi nagykövetsége, a Balassi Intézet, a városi önkormányzat, oktatási intézmények, kulturális szervezetek képviselőinek sokasága népesítette be a komáromi Tiszti Pavilon dísztermét. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium, az Oktatási Államtitkárság és a Szülőföld Alap
által támogatott jubileumi ülés résztvevői az SZMPSZ két évtized alatt – olykor gigászi küzdelmek árán – elért eredményeit, saját
áldozatkész munkájuk gyümölcseit, és a nagy álom megvalósulását: a „Felvidéki Magyar Pedagógus Ház“ átadását ünnepelték.

Balról jobbra: Wurst Erzsébet, Tóth János, Komzsik Attila,
Vörös Mária és Petőcz Kálmán

A Szózatot, illetve a Vass
Lajos Kórus közreműködését
követően Vörös Mária alelnök
idézte fel a rendszerváltás utáni erőfeszítéseket, amelyeknek köszönhetően megalakult
a hazai pedagógusok első magyar, civil, szakmai szervezete. Első fecskeként Kárpát-medencei viszonylatban is, ahol
– e jó példán felbuzdulva – a
későbbiekben további magyar
testvérszövetségeket hoztak

létre. Elhangzott, hogy „ez az
együvétartozás 20 éve töretlen
és példaértékű, s a folyamatos
szakmai megújulás jellemzi...
Pék László, országos elnök
ünnepi köszöntőjében többek
között szólt a 135 tagszervezettel, 2 700 taggal rendelkező SZMPSZ hiánypótló, sokrétű szakmai munkálkodásáról és a jogsérelmek orvoslása
végett folytatott – nemzetközi
visszhangot is kiváltott – ér-

Négyen a sok kitüntetett közül: Pelle István, Stredl Terézia,
Szabó Andrea és Szalay Szilvia

dekvédelmi harcaikról, amelyek az uniós, demokratikus
Szlovákiában sem érhetnek
véget. Köszönetét fejezte ki
a szövetség folyamatos létét
biztosító, főként anyaországbeli támogatóknak és az önzetlenül tevékenykedő tagoknak, akik a ma tetteivel a jövő
útjait is megrajzolják. A
vendégek (Répás Zsuzsanna,
Szantner Viktor, és a kárpátmedencei testvérszövetségek
képviselői) felszólalásaikban
az állami nyomásgyakorlással erőltetett assszimiláció sikeres megfékezésére, magyar
tannyelvű iskoláink és valós
értékeink megóvására, a diáklétszám növelésére, a szakmai
fejlődés bebiztosítására és további hatékony összefogásra
szólították fel az egybegyűlteket. A jubilánsoknak többen díszoklevelekkel és ajándéktárgyakkal
kedveskedtek. Majd Ádám Zita alelnök
igyekezett két évtizednyi tevékenységet „dióhéjban“ bemutatni. Többek között szólt
a nyári egyetemek iránti növekvő érdeklődésről, a szakmai elképzelések megvitatásának helyszínéül szolgáló rozsnyói pedagógustalálkozókról,
az alkotó pedagógusok és tehetséges diákok rendszeres
megjutalmazásáról, saját tantárgyi versenyeikről, diáktáboraikról, országos műhelyeikről, a regionális pedagógiai
központok és szakmai társaságok szolgáltatásairól, az országos tanévnyitó ünnepségek és
szórványprogramjuk céljairól,
a Híreink és a Pedagóusfórum
kiadásáról, a tematikus emlékkonferenciákról, a tanul-

mányutakról és a 2003-ban
létrehozott Comenius Pedagógiai Intézetről. Majd a
szakmai tevékenységet bemutató dokumentumfilm levetítésére is sor került.
Az ülés záróakkordjaként
díszoklevelekkel és emlékérmekkel jutalmazták az arra
érdemes 12 területi választmányt, a legaktívabb tagokat, a
támogatókat és a partnerszervezeteket, valamint a kárpát-medencei testvérszövetségeket.
Azután a jelenlevők átvonultak a Fürdő utcában létesített
Felvidéki Magyar Pedagógusok Házához, ahol Jókai Tibor irodavezető megköszönte
a nagy álom megvalósítását
lehetővé tevő, magyarországi
anyagi támogatást. Szantner
Viktor felolvasta Hoffmann
Rózsa államtitkár üdvözlő levelét, majd a történelmi egyházak képviselői megáldották
a házat, amelynek folyosóján
emléktábla-avatásra is sor került. A meghitt hangulatú találkozó a Himnusz közös eléneklésével és ünnepi fogadással zárult.
Nagy-Miskó Ildikó

Ádám Zita Tomolya Adriennek és
Csúsz Lászlónak gratulál
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Hangulatjelentés
Megint a végét járjuk az esztendőnek. Már
megteltek a tantermek faliújságjai a karácsonyi képekkel, szimbólumokkal, üzenetekkel, jókívánságokkal. A katedrákra
a különböző nagyságú koszorúk is rákerültek a négy gyertyával. Hol jelképesen, hol ténylegesen meg is gyújtják hétről
hétre az ádventi gyertyákat. Nemsokára a
táblákra egy-egy évfolyam ügyes grafikusa kezd hozzá a karácsonyi üzenet betűinek pingálásához. Ameddig a színeskréta
készlete tart. De ne feledkezzünk meg a
legkisebbekről sem, az óvodásokról, akik már túlvannak az izgalmakkal
teli Mikulás-ünnepségen és a napokban kezdik a fenyőfákat díszruhába
öltöztetni. Mondókákat, új énekeket tanulnak és ki-ki kézügyessége szerint készíti az ajándékot az óvó néni segítségével. S ha másnapra nem olvad el a hó, egy-két szánkó is előkerül a szertárból. Ők még igazán tudnak
örülni a tél beköszöntének, a lehullott hópelyheknek, a felcicomázott hóember répaorrának, kalapjának és szemének. Vajon szénből vannak-e még
a gombok vagy ezek már lassan eltűnnek? S a kinti hancúrozás után pirospozsgás arccal az ebéd és az alvás is jobban esik, mint más időszakban.
Télvíz idején talán nekünk, felnőtteknek is jut gyermekeink, tanítványaink önfeledt öröméből. Rajtunk is múlik, hogy mennyire hagyjuk a ránk bízott, kisebb és nagyobb csemetéket beszéltetni, énekeltetni, rajzoltatni és történeteket meséltetni. Rajtunk is múlik, hogy a kötelező tananyag
mellett mennyire tudunk a karácsonyi ünnepkörrel azonosulni, mennyire hagyjuk, hogy ők maguk idézzék fel élményeiket, s vajon adunk-e időt
mindarra, hogy ők maguk meséljenek, miközben odaillő kérdéseinkkel
közelítünk a szájak meg- és lelkek felnyitásához. S vajon a csodaváráson, az ajándékhalmozáson és a díszítéseken túl mi magunk meg tudunke nyílni tanítványaink előtt? Szólunk-e a korosztályoknak megfelelően a
Kisded születéséről, a napkeleti bölcsek elindulásáról, az állatok belehellte
jászol melegéről és a Kisded anyjáról, Máriáról? Hiszen mindezek benne vannak népdalgyűjteményeinkben, verseinkben, prózaszövegeinkben,
felelevenített hagyományainkban, játékainkban, a színre vitt bibliai történetekben. Csak kellő érzékkel, az ünnepre való megfelelő hangolódással kell betölteni az űrt, de időt és teret kell hagyni a Csendnek is. Ez inkább a középiskolás korosztálynál érhető tetten. Ők fogékonyak leginkább
a művészi alkotás befogadására és annak értelmezésére. De itt is fontos az
arányérzék, a mű, az olvasnivaló, a mondandó meg- és kiválasztása. A pedagógus karmesteri pálcáján múlik a legtöbb. A megfelelően kiválasztott
partitúra segítségével vezeti és irányítja tanítványait. S ez is az adott osztályközösségeken múlik. A jó pedagógusnak ismernie kell a közösség tagjait is. Mert másképp kell közeledni a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekhez, a félárvához, a többgyermekes család sarjához, az elkényeztetett
egykéhez, az elvált vagy alkoholista szülők gyermekéhez. Mindegyik egy
külön világ. De épp az a szép a pedagógusi pályában és hivatásban, amikor
az Osztályfőnök ha kell, Pótmama és Pótapa, bizalmas beszélgetőtárs vagy
a megértő hallgató szerepében próbálja eggyé, igyekszik együvé hangolni
és kovácsolni a közösség tagjait. A karácsonyi ünnepkör erre megfelelő alkalmat kínál. Csak élni kell a lehetőséggel! Most van igazán esély a tékozló fiúk, az elveszett bárányok és az elrejtett tálentumok megtalálására.
Éljünk ezzel az eséllyel!
Lám, jómagam is kimerítettem a rovat kereteire szánt paramétereket.
Pedighát lett volna mit leírni és elmondani a 2010-es év társadalmi, közéleti és oktatásügyi vonatkozásairól is. De erről majd a következő évben.
Sajnos az önkormányzati választások miatt nyomdai okokból lapunk sem
jelenhetett meg kellő időben. E miatt a kihagyás miatt pedagógustársainktól és olvasóinktól elnézést kérünk. Ennek ellenére remélhetőleg tartalmas és hasznos olvasnivalóval szolgálhatunk az óév utolsó, terjedelmesebb
lapszámában. Meghitt karácsonyi ünnepeket, békés új esztendőt kívánok
minden kedves Olvasónknak a Pedagógusfórum szerkesztősége nevében.

Hajtman Béla
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Húszéves a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Pék László:

Személyes példával,
konok hittel,
szakmai felkészültséggel
A kiválasztott nemzedékeknek megadatik, hogy a
Sors kedvező lehetőséget
kínál fel számukra. Az már
tőlük függ, hogy élnek-e a
lehetőséggel, s jól élnek-e
vele? Ilyen kínálkozó alkalom volt a szlovákiai magyar értelmiségiek számára is az 1989-as változások
időszaka. A magyar iskolák
pedagógusai érezték, hogy
a pártállami vezérlés szűkösségéből – mely nem ad
teret sem a közösség, sem
az egyén kiteljesedésének
– ki kell törni. Dél-Szlovákia több helyszínén szövetkeztek egymással és szlovák kollégáikkal, megindult
az oktatásirányítás lebontása és átalakítása, akár a
kikényszerítés eszközével
is. A szakmai és a közéleti gondok megoldása iránt
elkötelezett magyar pedagógusok által 1989. decemberében egymástól függetlenül szervezett galántai és
komáromi fórumok csírái
lettek a Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége
létrehozásának. Az akkori
résztvevők számára izgalmas, tevékeny, reményteljes
napok voltak ezek, melyeknek többedmagammal részese lehettem. Tüntettünk,
felhívásokat fogalmaztunk,
egyeztetésekre mentünk,
tárgyaltunk. Sokakra szükség volt akkortájt – a régi
oktatásirányítási szerkezet
fellazítóira, ötletadókra, támogatókra, feladatvállalókra. Rátaláltunk, s valahol
mélyen a lelkünkbe vésődött a Sütő András egyik
írásából kiragadott idézet:

„Jövőnk oda van letéve az
iskola falai közé”, mely cselekvésünk mottójává vált.
Talán soha annyit szlovákiai
magyar pedagógusok nem
értekeztek egymással „iskoláink fölöttébb szükséges
voltáról”, mint akkoriban.
Próbáltuk megfogalmazni
önmagunkat, elképzeléseinket. Néhány héten belül
1990 január 13-án Nyitrán
az alakuló közgyűlésre öszszegyűlt pedagógusok elfogadták a szervezet ideiglenes alapszabályát és programját, majd május 12-én
az első közgyűlésen a járások küldöttei megválasztották az SZMPSZ vezetését.
Azóta 20 esztendő telt el.
Az első 3-4 év a szövetség tevékenységi területeinek és formáinak kialakításával telt el.
Az SZMPSZ vezetése
politikai pártjaink vezetőivel
és a miniszterrel tanácskozott a nemzetiségi főosztály
átszervezéséről. Újra nyíltak
a körzetesítés miatt bezárt
kisiskolák, magán és egyházi iskolák alapítására került sor. Kapcsolatok jöttek
létre a budapesti oktatási
minisztériummal, és az erdélyi pedagógusokkal. Deákiban nyári egyetemi programok indultak. Magyarországi egyetemek kihelyezett
részlegei, konzultációs központjai kezdték meg működésüket Komáromban,
Kassán. Nyitrán tervbe vették a Nemzetiségi Kultúrák
Karának létrehozását. Megalakult a magyarországi teljes és részképzést felügye-

lő ösztöndíjtanács, Nevelés címmel magyar nyelvű pedagóguslap jött létre,
megjelent a szövetség belső tájékoztató kiadványa a
Híreink. Kiépült az SZMPSZ
komáromi központja, miközben a pedagógusok mindinkább kijózanodtak a rendszerváltás mámorából.
Az 1994–98 közötti évek
az anyanyelv megőrzésének
és iskoláink megvédésének
időszaka volt. Az oktatási minisztériumban előkerült az „alternatív tervezet”,
mely – az egyes tantárgyak
szlovák nyelven való oktatásának bevezetésével – a
magyar nyelvű oktatás felszámolására irányult. Szövetségünk 46 ezer petíciós
aláírással próbált ellenállni
a veszélyes koncepciónak.
A rozsnyói pedagógustalálkozón történt incidenst követően, 1995. április 22-én
került sor az SZMPSZ és a
Csemadok által kezdeményezett komáromi tiltakozó
nagygyűlésre, ahol szülők,
további civil szervezetek,
politikai pártjaink, parlamenti képviselőink tiltakoztak a jogsérelmek ellen. Az
igazgatói leváltásokra 1995
júniusában tiltakozó rendezvényekkel, néma felvonulásokkal, polgári engedetlenségi akciók sorával
válaszoltunk. Szeptember
5-én a magyar iskolák diákjainak 70 %-a nem vett
részt a tanításon. A tiltakozások nemzetközi visszhangot is kiváltottak. Ennek ellenére 1997-ben egy újabb,
a kétnyelvű bizonyítványok

kiadását megtiltó rendelet
született. Ismét csatasorba
álltunk iskoláink védelmére.
Az érdekvédelmi harcok mellett, a legkeményebb mečiari időszakban
sem adhattuk fel a szakmai
programok szervezését. A
Nagymegyeri, Rimaszombati Nyári Egyetemeken, a
rozsnyói pedagógustalálkozókon az oktatási rendszer
demokratizálásáról, az autonóm iskoláról vitáztunk.
Az igazgatók és az alapszervezeti elnökök találkozója, diák-önkormányzati
konferencia, tantárgyszakértők bevonása a munkába, és a tantárgyi versenyek szervezése jelzi, hogy
a szakmai építkezés útján
előre léptünk. Az 1998as parlamenti választások
után kedvezőbb légkör alakult ki a magyar közoktatás
számára is.
Megerősödött a reménykedésünk, hogy az oktatási
rendszer általunk óhajtott
változása végre bekövetkezik. Megszűnik a parancsuralom, kibontakozhat a
sokszínűség, erősödhet az
intézmények önállóssága,
felértékelődik a szakértelem, kiépülnek az iskolákat, óvodákat, s a bennük
munkálkodó pedagógusokat szolgáló háttérintézmények. Rendszeressé vált a
budapesti oktatási tanács
munkája. Együttműködés
indult a Rákóczi Szövetséggel és a Célalapokkal a beiratkozási program sikere
érdekében.
Egy szervezet életreva-
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lóságának mércéje, hogy
megfelelően válaszol-e a
kihívásokra. A tagság növelése, a merev szervezeti
felépítés lazítása, a feladatok fontossági sorrendjének
tisztázása, az anyagi források hatékony felhasználása,
mind sikerességet befolyásoló tényező. Az ezredvég
elanyagiasodott világa már
nem kedvezett az önkéntes vállaláson alapuló civil
szerveződéseknek. A vállalt feladatok általában nem
az OV döntéseiből, de az
iroda munkatársainak kezdeményezéseiből adódtak.
Az ő érdemük volt, hogy
a működés tizedik évéhez
közeledve pedagógiai fejlesztések indultak, igényes
továbbképzési programok
születtek, szakmai fejlesztő
műhelyek alakultak, melynek példái a CED program kifejlesztése, az iskolák pedagógiai programjaira, a minőségbiztosításra
és a pedagógiai értékelésre való odafigyeltetés. Mind
több képzés valósult meg a
régiókban. Magyarországi
támogatással informatikai
eszközöket juttattunk el a
középiskolákba. Hatékony
együttműködés alakult ki a
határ menti megyei pedagógiai intézetekkel. A szakmai
programok mellett közéleti
rendezvényeket indítottunk
útjára, melyek közül a magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségei emelkednek ki, mellyel célunk
volt még inkább tudatosítani közösségünk tagjaiban a
művelődés és az anyanyelvi
oktatás fontosságát.
A 2000–2006 közötti időszak oktatáspolitikai eredményeire: az iskolák önkormányzati fenntartására, a
kisebbségi koefficienssel is
számoló normatív támogatási rendszer pozitívumaira,
az iskolatanácsok jogköreinek kodifikálására, a helyi
sajátosságokat is figyelembe vevő iskolaprogramok
előnyeire szövetségünk
is építhetett. „Önkormány-
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zat és iskola“ konferenciákat szerveztünk, és egy
Phare projekt is segítette a
törvényekkel, a finanszírozási szabályokkal való alaposabb megismerkedést.
Szövetségünk tagjai a megyei és a helyi önkormányzatokban, a tanügyi és a városi hivatalokban, akárcsak
a tanfelügyelőségek apparátusában, segítségére voltak iskoláinknak. Megalakult az Intézményvezetők
Országos Társulása, melynek keretében a középiskolák igazgatói a szakképzés
problémáit, míg az alapiskolák vezetői a kistérségi
iskolai hálózat fejlesztését
egyeztették. Az óvodától az
egyetemig kiépült a nemzetiségi oktatás. A komáromi
Selye János Egyetem létrehozásával, és a nyitrai felsőoktatási lehetőségek bővülésével új perspektívák
nyíltak meg a magyar iskolát végzett fiatalok számára.
Jutott pénz az iskolaépületek felújítására is. Sajnálatos azonban, hogy a magyar
iskolák munkáját segítő állami módszertani központ
létrehozására tett kísérletünk nem járt sikerrel. A szövetségen belül létrehoztuk a
Pázmány Péter Alapítványt
és a Comenius Pedagógiai
Intézetet. Az alapítvány az
SZMPSZ anyagi forrásainak
megalapozása, míg az intézet a sokszorosára duzzadt
szakmai feladatok ellátása
céljából született. Egy-két
éven belül mindkét szervezeti egység változásokon
esett át. A PPA átalakításával, bevonva a Szlovákiai
Magyar Szülők Szövetségét
felvállaltuk az anyaországi
támogatások eljuttatását az
iskolák szülői szövetségeihez, míg a Selye Egyetemmel közös működtetésűvé
váló Comenius Pedagógiai
Intézete transzformációjának célja az intézet működésének anyagi megalapozása volt, mely rövid ideig,
az újabb kormányváltozásig
a hazai Oktatásügyi Minisz-

térium támogatásával indíthatta programjait. Szövetségünk a PPA Kuratóriumában kialakult feszültségek
miatt elvesztette befolyását az alapítvány működtetésére. Az alapítvány sorsa
közügy, ezért bízunk abban,
hogy a magyar állam a kormányváltás után a támogatások eddigi hasznosulását
figyelembe véve megtalálja
a hatékonyabb megoldást a
felvidéki magyar oktatás segítésére, mely az identitás
megtartását a családban és
az iskolában egyaránt szolgálni fogja.
A 2006-tól a 2010-ig terjedő időszakban a szakmai
építkezés mellett mind erőteljesebben kényszerültünk
arra, hogy az Oktatásügyi
Minisztériumnak a nemzetiségi oktatás ellenében tett
intézkedéseire reagáljunk.
Az OM Nemzetiségi Osztályáról a magyar munkatársak eltávolítása, a földrajzi nevek használatának
tankönyvi szabályozása, az
országos tudásfelmérések
botrányos megvalósítása
arra kényszerítette szövetségünket, hogy nyilatkozatok, állásfoglalások formájában hallassa szavát. Felhívtuk a figyelmet az EU-s
támogatási keretek elosztásának aránytalanságára a
magyar iskolák rovására. Az
új oktatási törvény megalkotásakor jeleztük, hogy elhamarkodott bevezetésével
éppen a tartalmi változások
megalapozása marad el. A
törvény számunkra is elfogadható változata érdekében tiltakozásokat kezdeményeztünk. A magyar civil
szervezetek összefogásával felújítottuk a koordinációs tanácsok működését.
A dunaszerdahelyi sportpályán a nyelvtörvény ellen
kinyilvánítottuk elmarasztaló ítéletünket. Mindezen lépések csak az eseményekre való reagálást jelentették, legjobb esetben is csak
a támadások visszaveréséig jutottunk el. Sajnos az
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anyaország akkori kormánya sem igazán vállalt sorsközösséget, nem nyújtott
hatékonyabb segítséget
szándékaink megvalósítására.
Mindezek ellenére elmondhatjuk, hogy szövetségünknek évtizedet átívelő
sikeres rendezvényei vannak:
A rozsnyói országos pedagógustalálkozók szakmai
konferenciái, a nagyszerű
előadókkal, a kiállítások, a
kerekasztal-beszélgetések,
a szakmai viták százakat
vonzanak évente ebbe az
egykori bányavárosba.
A hazai nyári egyetemi
programok Deákitól kezdve
Komáromon, Rimaszombaton, Kassán, Nagymegyeren
át Dunaszerdahelyig rendkívül népszerűek voltak és
ma is azok a kollégák körében mind a képzések szakmai színvonala, mind a szabadidős programok miatt.
Kiválóak és hasznosak az
anyaországi képzések, napjainkban pedig mindinkább
fokozódik az érdeklődés a
határon túli pedagógusszövetségek által szervezett
nyári akadémiák iránt.
Az őszi időszakban a jelentős évfordulókhoz kötődő
emlékkonferenciák a tantárgyi-szakmai ismereteken túl
nemzetünk kulturális és történelmi öröksége, nagyjaink
életművének kisugárzó erejére irányítja pedagógusaink figyelmét.
Az országos programok
mellett regionális központjaink és területi választmányaink is sikeres szakmai
napokat szerveznek, melyekhez alapítványi támogatások közvetítésével teremtünk anyagi forrásokat.
A legrangosabb komáromi
mellett minden régió sajátos programokkal jelentkezik. Társszervezőként kapcsolódunk be a nógrádi, a
honti, a palócföldi regionális pedagógustalálkozók
rendezvényeibe és a Kated-
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ra napokba. Közös szakmai programokat valósítunk
meg az egyházakkal, a szülőkkel és a civil szervezetekkel.
Az Óvodapedagógusok
Sz a k m a i Tá r s u l á s a a z
SZMPSZ megalakulása óta
tevékenykedik. A népviseleti
babák létrehozása indította
el az óvónők egymásra találását, ennek napjainkba
ható lecsapódása a népviseleti babák múzeumának ez évi megnyitása. Az
évente megrendezett óvodapedagógiai konferencia,
a partneróvodákkal közös
rendezvények, az iskolai
és az óvodai közös intézmények gondjainak segítése, az óvónők részvétele a
beiratkozási
programban
– fontos része az SZMPSZ
munkájának. Óvónőink tisztában vannak vele, hogy a
gyerek kiskorában nem az
életre készül, de él, s minél hosszabb a gyermekkor, annál harmonikusabb
és boldogabb lesz a felnőtt
élete. A kedvezménytörvény
kiterjesztése az óvodásokra
bizonyára kedvező hatással
lesz ezeknek a tevékenységeknek a fokozására.
Az elmúlt öt évben fokozottabb figyelemmel kísértük a magyar iskolák tankönyvellátását. Véleményt
formáltunk a honismereti
és a történelem tankönyvek
ügyében. Napjainkban felmértük a tankönyvhiányt a
magyar iskolákban. Az érdekeltek bevonásával szakmai
tanácskozást szerveztünk a
tankönyvek írásáról, fordításáról, kiadásáról. Kezdeményeztük a magyarországi
tankönyvek adaptációját és
használatuk jóváhagyását.
A regionális ismeretek bevonására az oktatásba a komáromi, a mátyusföldi és a
gömöri régióban segédtankönyvet jelentettünk meg.
Európai uniós program
és anyaországi támogatásokkal tantárgyi fejlesztéseket valósítottunk meg a
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digitális technika felhasználásával. Informatikus kollégáink érdeme az ECDL
képzések szervezése, az interaktív tananyagok kialakítása, akkreditált továbbképzések elindítása.
A fejlesztő pedagógiai
programokat a tanulási zavarokkal küzdő diákok iránti fokozottabb odafigyelés
hozta létre, a megvalósult
színvonalas továbbképzések és a szakembergárda létrejötte a Selye Egyetemen a gyógypedagógiai
szakirány elindítását is motiválja.
A hatékony szlovák nyelvoktatással foglalkozó munkacsoportunk tevékenysége ma már államilag kiadott
tankönyvekben mérhető. Az
idegen nyelvek
eredményes, kommunikatív oktatási módszereire épülő koncepciója figyelembe veszi
a nyelvhasználat regionális
sajátosságait és a többnyelvűséggel kapcsolatos kutatások eredményeit.
Szövetségünk
rendkívüli figyelmet szentel a tanulmányi
versenyeknek,
műveltségi vetélkedőknek,
szaktáboroknak. Nagy hagyománya van a helyesírási versenynek, a Tudok tudományos
diákkonferenciának, a helyi értékeket
feldolgozó
Kincskeresők
bemutatónak és tábornak,
az országos rajzpályázatnak, a vers- és prózamondó
tábornak, a gyermekszínjátszó- és bábcsoportok vetélkedőjének, a földrajz és környezetvédelmi versenynek
és szaktábornak. Új színfoltot jelentenek a gömöri régióban a projektpedagógiai módszerre épülő, évente
megvalósuló bemutatók.
Az SZMPSZ kezdeményezésére tehetségpontok
alakultak az ország több
pontján, melyek új elemekkel, pl. képzőművészeti foglalkozásokkal,
tanösvény
létrehozásával, a sporttehetségekkel való szervezett

foglalkozással, és további
programokkal gazdagítják
a diákokkal való foglalkozások körét.
Képzésekkel segítjük a
tehetségek felkarolását, fejlesztését, a mentorrendszer
kiépítését, a diákok bevonását a tudományos kutatásokba és a művészeti alkotó folyamatokba.
A közeljövő egyik fontos feladatának tartjuk a
szlovákiai magyar közoktatás szakmai intézményeinek a kiépítését. Előzetes
tárgyalásaink alapján egy
módszertani központ, vagy
intézet kialakításának tervezetét néhány héten belül beterjesztjük a kormány
miniszterelnök-helyetteséhez. Úgyszintén kezdeményezzük az OM-ban és az
állami intézményekben a
magyar iskolák specifikus
problémáinak megoldását
ellátó részlegek létrehozását.
A szlovákiai magyar pedagógusok elvégzett munkájuk alapján megérdemelnének egy olyan intézetet,
központot, pedagógusházat, mely országos hatáskörrel szolgálná közoktatásunkat, ahol a szakmát
lehetne művelni, továbbképzéseket, konferenciákat
szervezni, szakmai szolgáltatásokat ellátni az iskolák
igényei alapján, hasznos
kiadványokat megjelentetni, oktatáskutatást végezni,
ahol pedagóguskönyvtár,
DVD tár is működne. Ahol
a közoktatást és a felsőoktatást képviselő szakemberek hatékonyan együttműködnének
egymással
és a további kisebbségi
intézménnyel, a Fórum Kisebbségkutató Intézettel, a
Gramma Nyelvi Irodával a
kisebbségi oktatás gondjainak megoldásában. Ehhez
a szakma, a politika, a közélet összefogására, a hazai
és az anyaországi támogatások célirányos befektetésére lenne szükség.

A demográfiai mutatók
és az asszimilációs veszteségek azt jelzik, hogy iskoláink diáklétszámának fogyatkozása jelentős. Alapiskoláink egynegyedébe 20nál kevesebb diák jár. Ezért
újra kell gondolnunk, hogy
a következő években milyen
formában segíthetjük a magyar közoktatás önigazgatási elemeinek továbbépítését.
Hol és hogyan kezdtünk 1990-ben?
A legkülönbözőbb helyekről szerzett és kölcsönkért székek, néhány regál,
könyvespolcokká alakítható kiselejtezett óvodai bútorok, anyaországi gyűjtések termése, melyeknek az
együttérzést kifejező értéke
volt nagyobb, mint a küldemény gyakorlati felhasználhatósága, telefon, fénymásoló, számítógép híján egy
Olivetti írógép merítette ki
az irodatechnika fogalmát
és tárát.
Jellemezte a 20 év előtti
helyzetet egyik kollégánk.
Ma szövetségünknek
2700 tagja van. A tagok 12
területi
választmányának
135 alapszervezetébe tömörülnek. A szövetség fő
döntéshozó szerve az országos választmány. Tájékoztatási rendszerünk alapját a folyamatosan felújított
honlap és a Pedagógusfórum alkotja. Az e-mailes
kapcsolattartást és a videokonferenciát is kihasználjuk
munkánk során. Elmondható, hogy a szövetségben, a
két évtizedben több száz
felvidéki pedagógus aktívan
tevékenykedett, több ezren
vettek részt a szakmai és
a közéleti rendezvényeken.
Ma szövetségünknek már
halottai is vannak, olyanok,
mint az elveiben következetes és meg nem alkuvó
Kovács Péter, az óvónőket
szárnyai alá fogó Vankó Terézia, a közösségi erőfeszítéseket és a szakszerűséget
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egyaránt képviselő Korpás
Pál, a szülőföldünk tájértékeinek megismeréséért sokat tevő Pomichal Richard,
és a többiek. Szeretettel
és megbecsüléssel emlékszünk rájuk!
A 20. évforduló késztet
arra, hogy a szövetségben
tevékenykedők újragondolják, merre és hogyan folytassuk a munkát. Személyes példával, konok hittel,
szakmai felkészültséggel,
elszántsággal, hogy ne vetéljenek el kezdeményezéseink, elképzeléseink, sem
a politika ellenárja, sem
önmagunk
tehetetlensége miatt! Vajon hazai és
anyaországi támogatással
szervezeti formáiban regionálisan is megerősödik-e a
szövetség? Lesz-e stratégiai beruházás a kisebbségi közoktatásba is, nemzeti
fontosságúvá emelkedik-e
a szövetség státusza, vagy
a felsőoktatás kistestvére
marad továbbra is, kimaradva a politikacsinálók és
a politikát háttérből befolyásoló lobbyk látóköréből?
A felsőoktatási intézmények
húzóágai lesznek-e a közoktatásnak, a tudományos
élet személyiségei segítike az ifjú tehetségeket, s mi,
pedagógusok diákjainkban
felszínre hozzuk-e az ambíciókat?
Az eredmények köteleznek. A pedagógusok hasznos módszereket sajátítottak el a szövetség szakmai
rendezvényein. A programok megvalósítása során a
pedagógustársadalom cselekvő közösségé alakult. A
kisebbségi létben őrzői kell,
hogy maradjunk az örökségnek, mert viszonyulásaink, tetteink, jellemünk lesznek építőkövei a jövőnknek.
Sokszor esetlenek vagyunk,
nyom a felelősség, nyelvtörvényekkel próbálnak béklyóba kötni bennünket. Ma
20 év után is meg kell harcolni az anyanyelvünkben
való megmaradásért. Az
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őrzőkre továbbra is szükség
van, hogy óvják iskoláinkat,
vigyázzák a tartást. Az a
szervezet, amelyik nem tudja teljesíteni küldetését, ahol
az emberek belső motivációja nincs összhangban a
közösség céljaival, az súlytalanná válik és elenyészik.
Én hiszem, hogy ezt a szövetséget a szlovákiai magyar pedagógusok képesek
továbbéltetni.
Meddig bírja erővel a civil szervezeti formában tevékenykedő SZMPSZ és a
Comenius Pedagógiai Intézet négy pedagógiai munkatársa, mennyiben képesek mozgósítani, szakmai
megalapozot tsággal és
közéleti elkötelezettséggel
tenni a dolgukat, anyagi forrásokat előteremteni, pályázni, ügyeket bonyolítani,
s az iskolai elfoglaltságuk
mellett a regionális és a helyi tisztségviselők és szervezők mennyiben lesznek
társaik mindebben?
Eddig politikai vezetőink
vállalták a közösségi öszszetartozás
képviseletét.
Ma közösségünk politikailag kettészakadt. A pedagógustársadalom, mely hoszszabb távú érdekek, értékek
és normák mentén munkálkodik, szeretné elkerülni ezt
a megosztottságot. A természeti törvényekkel nincs
esélyünk szembe menni, de
az ember által hozott törvényekkel már gyakran szembefordulunk.
Életünkben szükségünk
van a vezérlő elvekre. Az
ember lényében benne találtatik a hitetlenségén át a
bizonyosságig eljutó Tamás,
Saulusból a szeretet himnuszáig nagy utat megtett Pál.
Olykor Júdásokká alacsonyodunk, máskor Péternek
hisszük magunkat. És azt
sem tudjuk, mi az oka, hogy
„e világon sokszor a gonoszoknak előmenetelek és
jó szerencsékkel virágozó
állapotjok vagyon: az igazak
pedig galibákkal, keresztek-

kel, fogyatkozásokkal környékeztetnek?“ Tehetnénk
fel a kérdést Pázmány Péterrel.
Mindezek ellenére már
őseink is kolostorokat, iskolákat építettek ezen a tájon, hogy a tudás megtartsa őket. Feladatunk, hogy a
konfliktusok helyett a műveltség szellemében mi is
a megoldásokat keressük.
A műveltség az emberiség
nagy szellemi teljesítményeinek ismeretét jelenti.
Aki végigjárja ezt az utat,
annak alapvetően megváltozik a viszonya a valósághoz, egyfajta lényeglátással és bölcsességgel képes
vizsgálni a világ dolgait. S
aki a közösség javára tenni,
alkotni tud, olyan tartalmat
ad az életének, amely személyiséget megtartó, boldog állapotot idéz elő és
tart fenn.
A mai világ csábításai arra irányítják a figyelmünket,
hogy az érdekeinket fogalmazzuk meg. Sokan járnak
ezen az úton, de sokan keresnek egy másik utat, az értékekhez vezetőt. Az 1960as évek beat nemzedékének
tehetősebbje Indiába indult
el a jógik titkait ellesni, ma
ezrek zarándokolnak Santiago de Compostellába,
hogy önmagukra leljenek.
Parányi világokat és távoli
csillagokat kutatunk, hogy
a titkok nyomára bukkanjunk, mert szeretnénk, ha
hasznosak lennénk, ha időtálló értékeket tudnánk létrehozni, olyan hittel, mint ahogyan régen a székesegyházak falaiba épültek be a hit
kőtömbjei. Mert hinnünk kell
abban, hogy az örökkévalóságba beleférnek a mi múlandóságunk építményei,
munkánk eredménye, a pedagógusok erőfeszítései is.
Megesik olykor, hogy pedagógusi munkánk eredményének sajátos kimenetele
van, és nem érjük el diákjainknál az általunk elképzelt
hatást. Diákjaink mégis a
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beléjük plántált küldetéscsírákat saját maguk növesztik
tovább. Ha az elvetett mag
jó földbe hull, kikel, és gazdag termést hozva visszaköszön kezünk nyoma.
Az egyik, ma külföldön
élő diákom azt kérdezte tőlem nemrégen, hogy van-e
még 100 igaz ember, van-e
még 100, netán 1000 felvidéki magyar pedagógus,
aki számára fontos, hogy
mit tesz naponta, hetente,
tanévről tanévre az iskolában? Mert ha van, akkor
érdemes fenntartani ezt a
szövetséget.
Ma ünnepelni jöttünk
össze – azokat, akik tartalommal töltik meg a szövetség nyújtotta kereteket. Az
ünnep alkalom arra is, hogy
elérjünk egymáshoz.
Szövetségünk vezetése
nevében szeretném megköszönni a magyar óvodák, iskolák minden tevékeny pedagógusának, a szövetség
tagjainak, az egykori és mai
tisztségviselőknek, a szakmai rendezvények, a diákversenyek önzetlen helyi
szervezőinek, a programok
megvalósítóinak a Pedagógusszövetség keretei között
elvégzett munkát. Ők azok,
akik a ma tetteivel a jövő útjait is megrajzolják. Köszönöm támogatóinknak a segítséget, partnereinknek az
együttműködést.
Szövetségünknek és pedagógusainknak
kívánok
még sok számos sikeres
esztendőt!
Köszönöm vendégeinknek, hogy eljöttek velünk
együtt ünnepelni. Kívánok
szép és kellemes közös
együttlétet, és további jó
együttműködést!
(Elhangzott a Pedagógusszövetség 20. évfordulóján tartott
ünnepségen, 2010. november
20-án, a komáromi Tiszti Pavilonban)
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Ádám Zita:

Szolgálatunk a közösség,
a jövő, az anyanyelvünkben
való megmaradás
szolgálata
Az SZMPSZ szakmai
programjai dióhéjban
Nincs dióhéjnyi történelem, dióhéjban csak száraz
számsorozat és a hozzá kötődő tények, ok és okozat fér el.
A történelem kultúrák harca, a harcot eszmék nevében
emberek vívják, s ahol emberek vannak, sorsok íródnak, megtörténnek a dolgok
a most filozófiai kategóriájában, amik kihatnak generációk és nemzetek jövőjére,
érzések dúlnak, az eredmény
megváltott vagy megtépázott
álmok, megszenvedett javítási kísérletek: öröm vagy
tragédia. S nincs dióhéj, amibe ez belefér!
Ifjú demokráciánk vívmánya: civil szervezetünk
története civilizációnk történelmének egy szelete.
Ennek a civil szervezetnek, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 20. évfordulóját ünnepeljük. Az ünnepre
felöltöttük ruhatárunk legdecensebb darabját, a lelkünket is ünneplőbe öltöztettük.
Akkor emlékezzünk most a
felemelő pillanatokra, a közösséget előre vivő cselekedetekre, a nemes tettekre, melyek kivívták mások elismerését is!
Kicsit azért nézzünk viszsza a múltba, nem a merengés
céljával, hanem hogy számba
vegyük, mit hagyunk a jövőre, miért nem kell szégyenkeznünk, hiszen megtettük,

amit egymástól elvártunk,
megtettük, amit a szülőföld
követelt tőlünk!
A közép-kelet-európai országok negyvenesei 1990-ben
az újdonság erejével tanulták a demokráciát, a forradalom a mi forradalmunk volt,
akiknek sejtelmünk volt csak
a demokráciáról. Ez volt 1968
eltiport reménye, meghiúsított álma, a prágai tavasz 89es győzelmes ősze, a tavasz
beérett gyümölcse. 1989 novemberében és decemberében a meg nem élt szabadság
óhajával, a legigazabb hittel,
a szeretet és összetartozás élményében emberek százezrei
emelték magasba tiszta kezüket, Prága és Pozsony közterein énekelte a jobbra váró
tömeg a bársonyos forradalom himnuszát.
1989. november 17. az ígéret volt, amíg a tömeg az utcán követelt, a szabadság mámorában bátran és boldogan
énekelt. Minden olyan egyszerűnek és valóságosnak
tűnt, nem volt gyakorlatunk
a mindennapok demokráciájának működtetésére, elfeledtük a Rosszat, csak a Jót
feltételeztük. Amikor végre
elérkeztek a munkás hétköznapok, nem volt egyszerű kitalálni, hogyan is működjön
az új rendszer. Azt a mai napig is tanuljuk. Tanuljuk azt,
hogy demokrácia akkor van,
ha gyakoroljuk a véleménynyilvánítást, ha a szabadság
kis köreit fogadjuk el vita- és

alkotóköröknek, ha kitaláljuk magunkat, ha nem választunk magunk fölé önkényurakat, ha teremtő közösségben
gondolkodunk,
ha céljainkat építő feladatok határozzák meg, ha kiállunk jogainkért, ha létrehozzuk jogvédő egyesületeinket,
ha nem alattvalók, hanem
állampolgárok módján élünk
és cselekszünk, ha mindanynyian tudjuk, hogy az élet
kötelesség, a kötelesség munka és öröm, léleknemesítés.
Kisebbségben élve az anyanyelvben való élet, összetartás, közösségépítés meghozza
a munka méltóságát. Az élet
akkor öröm, ha közös tőről
fakad a kötelességgel, a tett,
a cselekvés pedig a kötelességből származó nyugodt
örömet hozza meg.
A sikeres vállalkozásokat nem rendkívüli emberek
hozzák létre, hanem rendkívüli dolgokra képes, hétköznapi emberek.
“Az ember egyedül gondolva nem több a magányos
vadállatnál, amely élete fenntartásáért zsákmányt keresve bolyong. Emberi ész és erő
csak társaságban fejlik ki“...
Kölcsey Ferenc gondolatait igazolja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége civil szervezet létrehozása. A demokrácia vívmánya
a civil társadalom érdekszövetsége, mely az önkormányzatiság elveit viseli magán.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége életre
hívásának okait kisebbségi
életterünk visszásságai indokolták és igazolják mind
a mai napig. A mindenkori
hazai szaktárca nem volt
hajlandó tudomásul venni
a másságot, a specifikumot,
ezért kellett megtenni az első
lépést: hallatni kellett, élünk,
vagyunk, nekünk is vannak
elképzeléseink, mi is tudjuk,
merre kell indulni, bennünket is meg kell hallgatni, mi
is társadalomalakító közösség vagyunk, s csak anyanyelvünkben különbözünk
másoktól.
Mi, szlovákiai magyar
pedagógusok szolgálni akartunk és szolgáljuk a demokrácia ügyét a szolgálat képességével. Nem szervilizmussal, nem a méltóság nélküli
kiszolgálással, de a szolgálat
alázatosságával. Szolgálatunk
a közösség szolgálata, a jövő
szolgálata, melynek alapja
nemzeti öntudatunk, alapjai
deklarált emberi jogaink.
Civil szervezetünk a társadalmi alrendszer meghatározó részének, a közoktatásnak a fejlesztésében vállalt
szerepet sokszor erőn felül is.
1996-ban a deáki kultúrház
óriási diófája alatt beszélgetve ellenzéki szlovák politikusokkal, elismerésüknek adtak hangot, mondván, hogy
az SZMPSZ úgy viselkedik,
mintha a szlovákiai magyar
iskolák minisztériuma len-
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ne. Biztattak, viselkedjen is
úgy. Könnyű volt azt mondani, mert ígérni semmit sem
ígértek. S ma is bizonyossággal lehet mondani, a helyzet
„keleten“ változatlan.
De ebbe a változatlanba
mi sohasem nyugodtunk bele. Szövetségünk Programjának erősségét a közoktatás
irányításának, tartalmának
reformja alkotta mindig, ami
azt jelentette, hogy éberen
ügyeltük a közoktatást érintő törvények iskoláinkat, pedagógusainkat érintő részét,
illetve a pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztését nagy odafigyeléssel és
szakértelemmel végeztük.
A Kárpát-medencében
elsőként szerveztük meg az
első nyári egyetemet a hely
szelleméhez méltó helyen,
Deákiban. Emlékszem a körülményekre, a deáki kultúrház zsúfolásig megtelt nagytermére, ahol délelőtt előadások voltak, délben ugyanott
ebédeltünk. A községháza
épületének irodatermeiben
volt a szállás, ahol egymáson
átlépkedve tudtuk csak elfoglalni a szorgalmi időben óvodások használta heverőket.
De ez nem okozott akkor
gondot, a tanulás és egymás
megismerése, a jóízű beszélgetések, a feladat maradéktalan megvalósítása, a szolgálat,
a Csikszentmihályi Mihály
által megfogalmazott „flow“
– „áramlat“ állapotába hozott
bennünket. 1995-ben már
Kárpát-medenceivé vált a
Deáki Nyári Egyetem. Egyik
este a különböző országokból
érkező magyar pedagógusok
bemutkoztak egymásnak, elénekelték a magukkal hozott
népdalkincsük legszebb darabjait. Torokszorító volt a
pillanat, mert együtt dobogott a Kárpát-medence szíve,
akkor találtunk újra egymásra, közös kultúránk és hagyományaink gyökerei, hajszálerei után kutatva, azt öszszekötve.
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Deáki után Nagymegyer
következett, majd Dunaszerdahely, közben Komárom, Kassa; Rimaszombat 13
évig adott otthont a NYE-nek,
majd újból Komárom, Kassa.
Nem a hely a leglényegesebb,
hanem a helyi szervezők vállalása. Olyan ez, mint a staféta. Hajt az akarat, az igyekezet, rajtad nem bukhat meg
a feladat, láncszerűen tovább
kell adni az építő gondolatokat. 2010-ben 19. évfolyamába lépett a hazai nyári egyetem. A nyári tanulási igényt
1998-tól
a magyarországi
kedvezménytörvény alapján
megvalósuló, a Bolyai Nyári
Akadémia, a szabadkai, újvidéki és kárpátalji pedagógustovábbképzések szolgálták.
Nincs még ilyen a Kárpátmedencében, ez a magyar
pedagóg usszövetségek
„hungarikuma“, amire büszkének kell lennünk és meg
kellene mutatni a világnak.
A határok légiesítésével így
áll össze, ami egybetartozik.
1994-ben megjelent a Szövetségben az irányított, tervezett pedagógiai munka, ami
igyekezett pótolni a hiányzó
szakmai háttérintézményt.
Az akkor kezdődő, mára alaposan kiépített kapcsolati
tőke ma is háttere a Szövetségben folyó szakmaiságnak.
Országos rendezvényeink
sorából kiemelkedik az 1995tól szervezett rozsnyói pedagógustalálkozó, lelke az a
közoktatási konferencia, ami
a szakmai elképzelések és oktatáspolitikai megvalósítások közös megbeszélésének
a helyszíne. Témái az oktatás
irányítása, tervezése, a nevelés, a tanulás-tanítás folyamatának hatékonyabbá tétele, az autonóm iskola, a pedagógus szakmai szabadsága,
pedagógiai program készítése, a közoktatás rendszerének
minőségbiztosítása, helyi innovációk és szakmai fejlesztések felkarolása. 2006-ig bemutatkoztak az alkotó peda-

gógusok, illetve a tehetséges
tanulók megjutalmazására
is sor került. 2010-ben a 16.
alkalommal megszervezett
pedagógustalálkozó és konferencia az embernövelés –
értékteremtés témát járta körül neves szakemberek segítségével. A szlovákiai magyar
pedagógusok megbecsülése
jeléül itt kerül kiosztásra a
Czabán Samu Pedagógiai Díj
utódja, a Felvidéki Magyar
Pedagógus Díj és a Szlovákiai Magyar Pedagógus Díj.
Fontosnak
tartottuk,
hogy tantárgyi versenyeink
anyanyelven
történjenek,
mert az identitás erősítését
és az anyanyelv fontosságát hangsúlyozzák. 1996-tól
szervezzük hazai versenyeinket, illetve kapcsolódunk
be a Kárpát-medence egészét
érintő magyarországi versenyekbe. Számunkra 2010 kiemelkedő jelentőségű volt,
mert a Simonyi Zsigmond
Helyesírási Verseny Kárpátmedencei döntőjében a 7. évfolyamos korosztályban első
helyet hozott haza a felbári
Batthyány-Strattman MTNY
Alapiskola tanulója, Somogyi
Palika. Hatodik alkalommal
szerveztük meg a Jókai Mór
vers- és prózamondók nyári
táborát, ami a tehetséggondozás egyik iskolán kívüli formája. Ehhez kapcsolódik a Rákóczi emléktábor és
a földrajztábor. A kutató diákok a Kincskeresők és a TUDOK seregszemléin mutatják
meg rátermettségüket.
2000-ben Deákiban került sor az első országos tanévnyitó ünnepségre. Célja:
az SZMPSZ közösségteremtő erejének megmutatása, a
kis elsősök köszöntése, üzenet a szülők felé: a magyar
iskola értékorientáltságának
bizonyítása, a pályakezdők
köszöntése, a magyar pedagógusok családjába való felvétel, a valahová tartozás érzésének kinyilvánítása. Így
laktuk be Szlovákia magyar
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településeit, ebben az évben
Pozsony adott otthont az országos tanévnyitónak.
Szövetségünk 1994 óta
Híreink címmel havonta tudósította a tagságot az Országos Választmány és Elnökség döntéseiről, az országos, regionális és helyi szintű
továbbképzésekről, a tagság
állományáról, illetve összegyűjtötte a régió eseményeit. 2002-ben született meg
a Fórum havilap a szlovákiai magyar iskolák életének,
az SZMPSZ tevékenységének
a krónikájaként, ami ugyanezen év őszétől Pedagógusfórum néven jelenik meg mind
a mai napig.
A fenti sokrétű szakmai
tevékenység alapja az anyanyelvi kultúra ápolása, amit
2003 óta gazdagítanak a tematikus emlékkonferenciák
nemzeti önbecsülésünk megerősítésére, hagyományaink
mélyebb átélése céljával.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Programjában elkötelezetten óvja
a nemzeti hagyományokat,
fejleszti az anyanyelvi kultúrát és programokat biztosít
mindezek egyéni és csoportos megéléséhez.
Ezek a tanári konferenciák nemzeti nagy évfordulóinkhoz kötődnek, amit áthat
az identitásőrzés, kulturális hagyományaink ápolása,
tiszteletadás, főhajtás nemzeti példaképeink és nagyjaink
életműve előtt. Ezek a találkozások a közösségi ünnepek
teremtésének célját is betöltik,
hiszen a teremtő együttlétek
csak erősítik egymás hovatartozásának érzését. Rákóczi Ferenc, Balassi Bálint, Jókai Mór, József Attila, 1956,
a szabadságharc, Bartók Béla, Batthyány Lajos, Mátyás
király és a reneszánsz, Kazinczy Ferenc, Erkel Ferenc
olyan névsor és olyan vonulat, amelynek üzenetei gerincet erősítenek, üzenetei az alkotó nemzet erőit minősítik.
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A konferenciához kötődő tanulmányutak még emlékezetesebbé és személyessé tették
az élményt.
Az SZMPSZ Programja minden esetben megfogalmazta egy módszertani központ vagy kihelyezett
oktatáskutató központ igényét, mely megalapozta volna a szlovákiai magyar iskolák fejlesztését, kitűzte volna
az irányvonalakat az európai
fejlesztések ismeretében. Fejleszteni csak összehangolt,
komoly kutatási háttérrel lehet, ismerve a honnan alapot,
megtervezve a hová célrendszerét. Az intézet feladata lett
volna egy szakembergárda
kinevelése kiszámítható állami támogatással. Többszöri nekirugaszkodás után sem
sikerült elérni semmit. Nagyon hamar megtanultuk,
hogy rajtunk csak saját magunk segíthetünk. Így jött
létre 2003-ban a Comenius
Pedagógiai Intézet. Eddigi
rövid életű tevékenysége, kiszámítható támogatás híján
csekély számú munkatársakkal figyelemre méltó eredményt tudhat maga mögött,
melyek közül említést érdemel a differenciálás az alapozó szakaszban program
szlovák nyelvi munkafüzetének, több akkreditált programnak a fejlesztése, a vezetőképző tanfolyam megszervezése és lebonyolítása. Napjainkban egyik legfontosabb
feladata a különböző programok akkreditációra való előkészítése.
Á l l a m i h á t t é r i nt é z mény és támogatás híján az
SZMPSZ szakmai fejlesztései
civil szinten történnek, a régiók igényei alapján. Iskoláinknak óriási szüksége lenne
egy koncepcióra, mely tartalmazná a rendszerszintű gondolkodást, az intézményirányítási feladatok megújítását,
a tartalmi reform átgondolását, a minőségbiztosítást,
kompetenciafejlesztést, szak-
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mai műhelyekben történő
programok fejlesztését. Intézményrendszeri kiépítettség és állami támogatás nélkül a munka embert próbáló.
Ennek ellenére a Szövetség teszi a dolgát, erőn felül,
önként átvállal állami feladatokat, mert tanítóinknak, tanárainknak szükségük van a
minőségi tudásra. A 2000-es
évek elején a Differenciálás az
alapozó szakaszban hollandmagyar fejlesztés adaptációjába fogtunk, melynek lényege tantervbarát, differenciált
feladatokat tartalmazó munkafüzet kifejlesztése volt az
alapiskola alsó tagozatos tanulói részére magyar nyelvből, matematikából; szlovák
nyelvből már saját fejlesztés történt. A további feladatok egyike volt az EU által
finanszírozott digitális tananyagfejlesztés, ami különböző tantárgyak, programok
digitalizálását ölelte fel.
A halmozottan hátrányos
és képességhiánnyal iskolába
lépő tanulók megsegítését a
pedagógusok 170 órás fejlesztő pedagógiai képzésével próbáltuk orvosolni. Volt kolléganő, aki úgy fogalmazott,
hogy ez a képzés volt élete
iskolája, mert sokat kapott,
amit visszaforgat növendékei
fejlesztésébe. Kedvesek ezek
a megnyilvánulások, és jól is
esnek, de a szakma: program,
fejlesztés, minőség.
A képzések megvannak,
de a műhelyek hiányoznak,
ahol kistérségi lehetőségekre lebontva születnének meg
a programok célrendszerrel,
a folyamat megtervezésével,
az értékelés kidolgozásával, a
visszacsatolással.
A Szövetség szórványprogramja a szórványrégiók
19 iskolája tehetséggondozás
és felzárkóztató programjával az anyanyelvben való
megmaradást és a minőségi
iskolát szolgálja.

Az új közoktatási törvény
értelmében lehetőség teremtődött az iskola arculatának
megtervezésére, a helyi értékek beemelésére a tanulás-tanítás folyamatába. Különböző műhelyekben kiadványok
születtek. Ilyen a Galánta és
környéke, Komárom és környéke, illetve a Gömör és
Észak-Nógrád
művelődéstörténeti értékeit, természeti kincseit összefoglaló munkáltató értékkönyv A hely,
ahol élünk címmel. A közeljövőben a tantárgyhoz kötődő programot kell kifejleszteni, feladatbankot készíteni,
a szöveggyűjteményt megalkotni, hogy az így egybegyűjtött értékek a tájhaza ismeretét, a hűséget, kincseinek számontartását és őrzését alakítsák ki a növendékekben.
Nagyon gazdag szakmai
szolgáltatásokat végeznek a
régióban tevékenykedő regionális pedagógiai központok,
az Óvodapedagógiai Társaság, segítve a Szövetség munkáját: a Galántai, Komáromi
és a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központok a
régióbeli szakmai szolgáltatásokat szervezik, irányítják,
programokat, konferenciákat, pedagógustalálkozókat,
pedagógiai napokat terveznek, bonyolítanak le, mint a
füleki Nógrádi Pedagógustalálkozó, Komáromi Pedagógiai Napok, a gömör-nógrádi
régióban a féléves tematikus
pedagógiai projektek, projektnapok, tehetséggondozás,
tehetséggondozó programok.
A helyi értékek és az egyetemes magyar kultúra, művelődéstörténet találkozási pontjai a pedagógiai projektek,
amivel a Gömör-Észak-Nógrád régió hagyományt teremtett, találkozást a pedagógusoknak, örömet és élményt a
növendékeknek.
Programjaink megvalósítása a Magyar Köztársaság
mindenkori oktatási minisztériuma kiszámítható támogatásának köszönhető, amit

kiegészített az Illyés, Apáczai
Közalapítvány, a Szülőföld
Alap támogatása. Hogy kiépülhetett egy rendszer, mely
révén a szlovákiai magyar
óvodák, iskolák fejlesztése
történik, annak valós alapját
a magyarországi támogatások teremtették meg. Tisztelettel köszönjük a kiszámíthatóságot, az odafigyelést, a
tisztességes és komoly partneri viszonyt.
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tagsága és
tisztségviselői hiszik, hogy értelmes célok érdekében munkálkodnak. Ez a cél: a szlovákiai magyar nemzeti közösség, a magyar pedagógusok
és magyar gyermekek nemzeti önazonosságtudatának kiművelése, a kultúránkban és
anyanyelvünkben való megmaradás szolgálata. Minden
gondolat, terv, cél, megvalósított feladat ennek alkotórésze.
A megvalósítást elkötelezett
emberek vállalják, akik közös
civil szervezetünket tisztelik,
bizalommal vannak iránta,
a szlovákiai magyar iskolák
fejlesztéséről való bizonyosságot látják benne.
A 800. generáció még nem
fejezte be küldetését. Jobbnak, profibbnak kell lennünk
hagyományainkat és kulturális értékeinket megőrizve, ha
anyanyelvünkben meg akarunk maradni egy többségi
államban Európa szívében.
Megéri az erőfeszítés? Németh László megadja a választ:
„...De mi marad az elégett
szénből, a forgó lapátra hulló
vízből, az elbomlott atomból?
S mégis ezek hajtják a társadalmat... Mert az anyag széthull, más ismeretekbe megy át,
a szív azonban őrzi a jó emlékeket.”

(Elhangzott a Pedagógusszövetség 20. évfordulóján tartott ünnepségen, 2010. november 20-án,
a komáromi Tiszti Pavilonban)
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Jókai Tibor:

Feladat és ember találkozott,
erős hit, amely sosem hagyja el az igazakat

„Kérjetek és adatik
néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki
kér, mind kap; és aki keres,
talál; és a zörgetőnek megnyittatik.“
Máté evangéliumi sorai
nemcsak a magát kereső
emberre vonatkozik, de találóak azok a határokon túl
szakadt kisebbségben élő
közösségekre is. Kérni csak
attól tud az ember, akihez
tartozónak véli magát, akihez valamilyen eltéphetetlen belső szállal kötődik.
Adni csak az tud, aki meghallván a kérést önzetlenül nyújtja segítő kezét és
ajánlja fel tartalékait is.
Mert
szülőföldünkön
nem volt háza, lakhelye a
közösségnek, kérni kellett
hát, és megadatott. Lakni
házat jelent, ahol az ember
otthon érzi magát, ahol közösségi életet élhet, ahol kibontakozhat, kiteljesedhet
élete.
A szlovákiai
pedagógusoknak

magyar
az első

köztársaság idején téglajegyekből épült fel a háza Pozsonyban, amit a jogfosztottság idején az arrogáns
hatalom elkobozott. A régi
hatalmak és hatalmasoknak régen vége. A közösség
azonban megszenvedte házának elvesztését, otthontalan maradt több értelemben is.
A bársonyos forradalom
után húsz évig váratott magára, hogy a Kárpát-medencei magyar pedagógusszövetségek után a felvidéki
magyar pedagógusok is
birtokba vegyék szellemi
lakhelyüket, a pedagógusok házát Komáromban.
Álom és valóság találkozása a mai nap. Íme, itt
a ház, az alkotó műhelyek,
a közösség találkozásainak
helye. Ha van házad, van
otthonod, van hová haza
menni. Van a dolgok elrendezésének, a lélek elmélyülésének méltó helye. Ház a
szülőföldön, amit az anyaország adott, mert az anya
mindig ad, akkor is, amikor
maga szűkében van tartalékainak.
A felvidéki magyar pedagógusok háza létrehozásával feladat és ember találkozott, erős hit, ami sosem
hagyja el az igazakat. Megvan tehát a ház, ahol szikra
szunnyad, ami a megmaradás és a szellem bástyája. A ház, a kicsi haza, ami
bennünk lakik. A ház, ami
szakmai műhelyeknek ad
majd otthont, amit remélhetőleg alkotás, építés tölt
be, ami nem csak a mának
készült, de a holnapnak, a
jövőnek, a megmaradásnak.

Rajtunk múlik, szellemi
inspiráció helyszínévé válik-e a hely. Lesz-e kisugárzása, meg tudjuk-e idézni
a hely szellemét, jövőt építő, identitást erősítő alkotások születnek-e majd e falak
között? Mert lehet bár hivalkodó a külső, ha a belül
hiányzik a bölcselet három
pillére: a szép, a jó, az igaz
gondolata, amihez a teremtő
és segítő akarat édestestvérként tartozik.
A szellemi műhelyek
megteremtésének
nehéz,
de áldott feladata vár ránk.
A ház akkor tölti be küldetését, ha benne a szlovákiai
magyar közoktatás minőségi munkáját segítő, teremtő
feladatok valósulnak meg.
Akkor lesz vonzóvá, ha az
innen kiáradó szellem fénye
becsalogatja a tettre kész
óvónőket, nevelőket, tanítókat, tanárokat, ha a benne
lakók megtalálják az együttlétek értelmét.
A ház jó és teremtő szelleme segítse a szlovákiai

magyar pedagógustársadalmat, hogy olyan dolgokat alkosson, amin nem
fog a halál.
A ház kultúránkat, hagyományainkat hivatott éltetni teremtő energiáink és
sikeres, a közösség érdekében végzett tetteink segítségével. A ház legyen befogadó, a teremtés és a szellem lakhelye. Tegyük azzá
mi, tanítók, tanárok, nevelők mindannyian a Bodrogköztől Pozsonyig, teljen
benne kedvünk!
Kérjetek és adatik néktek!
Az adakozónak, a magyar nemzetnek hálás köszönetünket fejezzük ki,
hogy szülőföldünkön házat
épített a kultúrának, az oktatás napszámosainak.
Köszönjük.
(Elhangzott a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házának
ünnepélyes átadásán, 2010.
november 20-án).

Heizer Antal, az MK szlovákiai nagykövete pohárköszöntőt mond
Elek László, komáromi esperes-plébános és Szabó József tanácsos
(MK pozsonyi Nagykövetsége) társaságában
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Felsőoktatásunkról, jogainkról
és a támogatási rendszerekről

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala III. Országos konferenciáját tartotta Komáromban 2010. október 15–16án. A tanácskozáson 70 szervezet – köztük a Pedagógusfórum szerkesztősége is – képviseltette magát, amelyek
az elkövetkező évben a Kerekasztal tagszervezeteit alkotják. A szekcióüléseken, illetve a plenáris ülésen 135en vettek részt.
A konferencia pénteken
(október 15-én) vette kezdetét
a szekcióülésekkel. Két szakmai tanácskozásra került sor.
Az első szekcióban, melyet
Vančo Ildikó, dékánhelyettes
(Konstantín Filozófus Egyetem) vezetett, a szervezetek
képviselői és megjelent szakemberek a felsőoktatás jelenével és jövőjével foglalkoztak.
László Béla, egyetemi tanár
(Konstantín Filozófus Egyetem) Demográfiai mutatók a
szlovákiai magyarok felsőoktatásáról címmel tartott előadást arról, hogy mennyiben
sikerült csökkenteni a szlovákiai magyarok arányszámát a
felsőoktatási intézményekben
az elmúlt években. Tóth Erzsébet Fanni és Morvai Tünde, a
Kempelen Farkas Társaság kutatói a középiskolások körében 2008-ban végzett kutatásaik eredményeit ismertették.
Németh Szilvia, oktatáskutató
(TÁRKI – Tudásmenedzsment
és Oktatáskutató Központ Zrt.)

az oktatáskutatás helyzetéről,
illetve hiányáról szólt a szlovákiai magyarok körében, szorgalmazva ezen intézményhátterének a megteremtését. Pék
László, elnök (Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége) pedig a képzett pedagógusok megbecsültségéről tartott
előadást. A szakmai felvezetés
után Tóth János, a Selye János
Egyetem rektora és Komzsík
Attila, a Konstantín Filozófus
Egyetem dékánja a felsőoktatás
helyzetéről és stratégiai kérdéseiről tartottak előadást, amelyet vita követett. A szekcióban
résztvevők javaslatot tettek egy
állandó Felsőoktatási Tanács
létrehozására a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett,
amely folyamatosan elemezné
a felsőoktatás helyzetét és hoszszú távú javaslatokat dolgozna
ki a helyzet jobbítására.
A második szekciót Cúth
Csaba, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat) vezette és két
problémakör megtárgyalására

került sor. Egyrészt a szlovákiai magyarok jogállásával kapcsolatos aktuális kérdésekkel,
másrészt a kisebbségi támogatások átalakulásával foglalkoztak a szakértők. Ugyanúgy,
mint az első szekcióban, szakmai beszámolók hangzottak
a kérdéskörrel kapcsolatban.
Orosz Örs, doktorandusz (Diákhálózat) A vizuális kisebbségi nyelvhasználat érvényesülése Dél-Szlovákiában – a nyáron
végzett dokumentálás eredményei címmel tartott bemutató
előadást a Fórum Kisebbségkutató Intézet által végzett vizuális nyelvhasználatról Dél-Szlovákia 535 településén. Mrva
Marianna és Szilvássy Tímea,
szociológushallgatók (Fórum
Kisebbségkutató Intézet) pedig
az ehhez kapcsolódó kérdőíves
felmérés néhány kiemelt eredményéről számolt be A kisebbségi nyelvhasználat a magyarlakta települések önkormányzataiban – az önkormányzatok
körében végzett szociológiai
felmérés eredményei címmel.
Lampl Zsuzsanna, szociológus (Fórum Kisebbségkutató
Intézet) a Fórum Intézet által
az elmúlt években végzett kutatások alapján megdöbbentő
adatokkal szolgált a magyar
nyelvhasználat térvesztéséről
Dél-Szlovákiában. A kutatási előadásokat a Jogsegélyszolgálat szakértőinek beszámolói
követték. Horony Ákos, jogász
(Kerekasztal,
Jogsegélyszolgálat) az államnyelvtörvény
módosításáról tartott nagyon
lényegretörő és részletes tájékoztatást, A. Szabó László, iskolaigazgató (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat) pedig a közoktatási törvény szükséges módosításairól beszélt. Fiala János,
jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat) a kisebbségi nyelvhasználati törvény módosítására tett javaslat alapelveit, illet-

ve normaszövegét ismertette. A
szlovákiai kisebbségi kultúrák
fejlesztéséről szóló törvénytervezet alapelveit Szekeres Klaudia, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat) ismertette, majd
Tóth Károlytól, igazgató (Fórum Kisebbségkutató Intézet)
a magyarországi támogatási rendszer változásaival kapcsolatban a Kerekasztal elvárásainak vitaindító gondolatait hallhatták a résztvevők. A
szekcióülésen a hozzászólások
értelemszerűen leginkább a
nyelvhasználati jogokkal, illetve a támogatási rendszerek
átalakításával kapcsolatban
hangzottak el.
A plenáris ülés központi
témája a jövő évben esedékes
népszámlálás volt. A szlovákiai
magyarok demográfiai változásai az elmúlt évtizedben címmel Gyurgyík László, demográfus (Selye János Egyetem)
tartott előadást, majd Cúth
Csaba, jogász (Kerekasztal, Jogsegélyszolgálat) a népszámlálás
előkészületeiről és jogi kereteiről beszélt. A Kerekasztal kampányt indít annak érdekében,
hogy minél többen valljuk magunkat magyarnak Szlovákiában, ennek részleteiről Mézes
Rudolf, elnök (Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége) tartott részletes tájékoztatást. A
kerekasztal munkájában résztvevő országos szervezetekből
akcióbizottság alakult a kampány koordinálására.
A tanácskozás, amelyen
megfigyelői státusban részt
vett a Magyar Koalíció Pártja (Berényi József, elnök), a
Híd (A. Nagy László, elnökségi tag), illetve magyarországi
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
munkatársai
(Czimbalmosné Molnár Éva,
Haraszti Attila) is a késő délutáni órákban ért véget.
(szerk.)
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A Kerekasztalról és tevékenységéről
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2009. január 29-én jött létre Somorján, 51 szlovákiai magyar országos és regionális szervezet és intézmény, illetve vállalkozók és jeles
személyiségek részvételével. A korábbi hasonló kezdeményezésektől (Szlovákiai Magyar
Értelmiségi Fórum, a Márai Alapítvány programjai stb.) abban különbözik, hogy nem
egyéneket, hanem a legfontosabb szlovákiai magyar szervezeteket és intézményeket
tömöríti delegált képviselőiken keresztül (kulturális és civil szervezetek, múzeumok,
színházak, oktatási intézmények, kiadók, médiák stb.), gyakorlatilag egy reprezentatív
testület, amely a szlovákiai magyar intézményrendszer legfontosabb szervezeteiből áll
Pozsonytól egészen Királyhelmecig. A részvétel önkéntes és minden szervezet (amennyiben más forrás nem áll rendelkezésre) a részvétellel kapcsolatos költségeket maga állja.

Döntéseit közmegegyezéses alapon hozza meg, és azoknak végrehajtásában minden
szervezet és intézmény részt
vállal. A Kerekasztal politikai
pártoktól független, munkájában a pártok képviselői nem
vehetnek részt.
A Kerekasztal 2009 januárjában három fontos célt tűzött ki maga elé:
1. Az asszimilációs folyamatok megfékezése, illetve
megállítása.
2. A hatékony kisebbségi érdekérvényesítés intézményi, szakmai és egyéb feltételeinek a kialakítása.
3. Jogvédelem és jogsegélyszolgálat létrehozása a
kisebbségi és nyelvi jogok
területén.
A 2009-es esztendőben két országos találkozó
(2009. január 29., Somorja,
2009.
november
27.,
Dunaszerdahely) és egy szakmai fórum (A szlovákiai magyar médiák helyzete, 2009.
november 25., Somorja)
megrendezésére került sor.
A Kerekasztal társszervezője
volt a 2009. szeptember 1-én
Dunaszerdahelyen a DACStadionban több mint 10 000
ember részvételével megvalósított tiltakozó nagygyűlésnek
a szlovák államnyelvtörvény
ellen.
A szlovák államnyelvtörvény kapcsán 2009 tavaszától
kifejtett nagyon aktív hazai és

nemzetközi tevékenysége komoly legitim civil intézménynyé avatta a Kerekasztalt. Az
EBESZ kisebbségügyi főbiztosa, az Európa Tanács és a
Velencei Bizottság képviselői
minden alkalommal, amikor
Szlovákiában jártak, külön
tárgyaltak a Kerekasztal képviselőivel. A Kerekasztal pedig
folyamatosan, szinte naponta
tájékoztatta ezeket az intézményeket a szlovákiai eseményekről és a Kerekasztal álláspontjáról.
Nem kisebb jelentőséggel bírt a Kerekasztal hazai
tevékenysége.
Folyamatos
kapcsolatot tartott fenn a hivatalos szervekkel, a szlovák
szakmai és civil szervezetekkel. 2009 januárjában és novemberében megszervezte
a szlovák−magyar egyeztető
fórumot, amelyen mindkét alkalommal mintegy 80 meghatározó szlovák közéleti személyiség vett részt. Ezeknek a találkozóknak nagy jelentősége
volt a szlovák−magyar viszony
kezelésében Szlovákiában.
Egyeztető fórumot hozott
létre a Szlovákiában élő ún.
őshonos (magyar, ruszin, ukrán, német, lengyel, roma)
kisebbségek képviselőivel, és
elérte, hogy a legfontosabb
kisebbségpolitikai kérdésekben ezen kisebbségek képviselői egységesen léptek fel.
Ilyen együttműködés korábban nem alakult ki.

A Kerekasztal munkájának
koordinátora és lebonyolítója
jogi személyiségként a Fórum
Kisebbségkutató Intézet.
Feltehetőleg ezeknek az
eredményeknek a tudatában
2010. január második felében
a magyarországi Miniszterelnöki Hivatal megkereste a
Fórum Kisebbségkutató Intézetet, illetve a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalát, hogy
legyen kezelője annak a Nyelvi Alapnak, amelyen keresztül
a magyar kormány a nyelvi
jogsértést szenvedett szlovákiai magyarokat kívánja segíteni, illetve kárpótolni.
A Kerekasztal Koordinációs Bizottsága az ajánlatot
elfogadta, és a Fórum Kisebbségkutató Intézettel közösen
kidolgozott egy munkaprogramot, belső szabályrendszert, amelyet azután a MEH
és az FKI között február végén megkötött szerződés
rögzített is.
Ennek lényege az volt,
hogy a kárpótlás mellett az
anyagi eszközöknek az anyanyelvhasználat erősítését kell
szolgálniuk. A tevékenységi
körök ennek megfelelően alakultak.
Szakmailag nagyon felkészült csapatot sikerült kialakítani, akik naprakészen tudnak
dolgozni, ismerik a jogi környezetet, az államigazgatást
stb.
Elkezdtük a Törvénytár kialakítását, amely analitikusan

ismerteti és kereshetővé teszi
a kisebbségi jogi normákat az
interneten.
Havonta legalább egyszer
van megbeszélés a szakértőkkel, ahol egymás között
beszélik meg az aktuális szakmai kérdéseket. Júliustól több
szakmai egyeztetésre is sor
került havonta. Egyébként pedig a belső kommunikáció az
interneten keresztül történik.
A Kerekasztal portálja: www.
jogsegely.sk.
A nyelvhasználati jogokkal
kapcsolatos tájékoztató füzet
szövegi része elkészült, már
csak az államnyelvtörvény
módosítására várunk, (ez
megtörtént, a szerk. megj.)
hogy pontos megfogalmazások legyenek vele kapcsolatban.
A Füzetet, amelynek címe:
„Joga van beszélni!” a nyelvhasználati jogokról tervezett
kampányhoz
kapcsolódik.
45 000 példányban jelenik
majd meg és a rendezvényeinken fogjuk osztogatni, illetve kivehető mellékletként
megjelenik a legfontosabb
lapokban. Magyar és szlovák
nyelven készül, hogy mindenki használni tudja a hivatalokban.
Tóth Károly, igazgató,
Fórum Kisebbségkutató Intézet
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Demográ�ai mutatók a szlovákiai
magyarok felsőoktatásáról
Szlovákiában valójában az 1989-es politikai rendszerváltást követően kezdődött el a felsőoktatás
fokozatos és tartós tömegesedése. 1990 óta a nappali tagozatos hallgatók száma 2,64-szeresére
nőtt. A magyar nemzetiségű hallgatók számának 2,46-szoros növekedése csaknem követni tudta ezt a nagyarányú fejlődést. A második világháború óta a magyar nemzeti közösségen belül a
diplomások aránya azonban messze elmaradt a magyar kisebbségnek egyrészt az ország teljes
lakosságához, másrészt az illető korcsoporton (20–24 évesek) belüli arányától.
Az egyetemista korcsoporton (20-24 évesek) belül
a magyar
nemzetiségűek
aránya 1991 és 2001 között 15,76%-kal csökkent
Szlovákiában. Ez az aránycsökkenés a 2001 és 2011
között, előrejelzésünk szerint
12%-ra módosul, amely arra
is utal, hogy a magyar fiatalok asszimilációjának üteme
a mostani évtizedben némileg mérséklődik.Azonban a
12%-os csökkenés még így
is túl magas ahhoz, hogy e
jelenség a kisebbségi társadalomnak és politikai képviseletének figyelmét elkerülje.
Ezeket a statisztikai adatokat
összevetve az intézményes
oktatásban résztvevő fiatalok
alacsonyabb korcsoportjainál mutatkozó aránycsökkenéssel, leszögezhető, hogy
az új évszázad első tíz évében a szlovákiai magyarság
asszimilációja tovább folytatódik, intenzitása lényegesen
nem csökken, anélkül hogy
annak valós okait sikerült volna feltárni. E nélkül pedig lehetetlen hathatós programok
megalkotása az asszimiláció
csökkentésére. E nemzeti kisebbségi alapprobléma, ha
nincs időben kezelve, akkor
tovább generálja önmagát.
A magyar nemzetiségűek hiánya a felsőoktatásban
1991-ben 52,17%-os volt. Ez
a hiány 2001-ben 46,89%

volt, majd 2009-re 40,59%ra csökkent. Ennek ellenére
az összhallgatói szám nagy
arányú növekedése miatt tovább nőtt 3713-ról 4287-re a
magyar nemzetiségű hallgatók hiánya. A magyar nyelvű felsőoktatás bővülésével
még azt sem sikerült elérni,
hogy a hiány eme hallgatószáma ne növekedjen. Mivel a szlovákiai magyarság
talán legfontosabb és ilyen
nagyarányú modernizációs
tartalékáról van szó, a 18 év
alatt elért fejlődés nem tűnik
kimagasló eredménynek. Ezt
támasztják alá többek között
a 2009-es statisztikai adatok is. A magyar nemzetiség
korcsoporton belüli aránya
szerint 10684 magyar nemzetiségű hallgatónak kellett
volna lennie Szlovákiában,
de csak 6347 volt. Már ez is
azt mutatja, hogy a magyar
kisebbségnek a felsőoktatás
iránti igénye csak lassan ébredezik. Ezt a folyamatot lényegében a magyar egyetem
létrehozása sem gyorsította
fel. Az okok tehát máshol
keresendők, és sokkal mélyebbre nyúlnak. A magyar
nemzetiségű hallgatók arányainak változásai is sok tanulsággal szolgálnak. Ezeket
célszerű összekapcsolni a
Selye János Egyetem (SJE)
létrehozásával, amely 2004ben kezdte el működését. A
magyar nemzetiségű hallga-

tók 1991-es 4,83%-os aránya 2002-re 4,55%-ra változott, majd 2009-ben 4,56%ot tett ki. A 90-es évek
aránycsökkenését sikerült az
utóbbi években megállítani és
a magyar nemzetiségűek korcsoporton belüli csökkenése
miatt ez valójában kedvező
fejlődési folyamatnak tekinthető. Ezzel a korcsoport egészén belül, illetve a hallgatók
között a magyar nemzetiségűek aránya közelebb került
egymáshoz, hiszen ezek különbsége 3,99 %-ról 3,12%ra módosult az elmúlt kilenc
év alatt. A korcsoporton belül tehát a magyar nemzetiségűek arányának csökkenése
folytán a magyar hallgatók
arányának stagnálása valójában a magyar kisebbség
felsőfokú
művelődésében
beállt javulását jelzik.
Egy másik statisztikai
megközelítéssel a szlovákiai
magyar nemzetiség felsőfokú
művelődésében meglevő lemaradás részleteit fedhetjük
fel. Szlovákiában 2009-ben
az egy évfolyamra eső felsőfokú hallgatók száma az egy
évfolyamra eső középiskolás
diákok számának 39,29%-át
teszik ki. Ez az arány a magyar
nemzetiségűek esetében
26,98% és a magyar tannyelvű képzés esetében 26,62%.
Ha a szlovákiai 39,29%-os
átlagot a magyar nemzetisé-

gű hallgatókra és a magyar
nyelvű középiskolai képzésre alkalmazzuk, akkor egy
egyetemi-főiskolai évfolyamban 579 magyar nemzetiségű, illetve 415 magyar tanynyelvű középiskolát végzett
hallgatóval kellene többnek
lenni. Ennyivel kellene tehát
évenként több magyar középiskolásnak bekerülni az
egyetemekre ahhoz, hogy
a felsőfokú művelődésben
a magyar nemzetiség az országos szintet elérje. Ezek kiindulási adatok lehetnek egy
esetleges konkrét cselekvési
program kimunkálásához.
A felsőoktatás is globalizálódik. Megnőtt az igény
a külföldi tanulás iránt, főleg
ott, ahol nyelvi akadályok
nincsenek. Ennél fogva a
szlovák fiatalok előtt megnyíltak a csehországi egyetemeken való továbbtanulás
lehetőségei. Ugyanez elmondható a szlovákiai magyar fiatalokról is a magyarországi egyetemek irányába.
A külföldön tanuló szlovák állampolgárságú hallgatók némileg módosíthatják a hazai
statisztikai adatokat. Teljesen
megbízható összehasonlítható adatokkal a külföldön
tanuló hallgatókkal kapcsolatban nem rendelkezünk.
Nagy valószínűséggel azonban ezek statisztikailag jelentősen nem idéznek elő vál-
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tozásokat a hazai statisztikai
arányokban. Ezt támasztják
alá azok az adatok, amelyek
szerint a csehországi egyetemeken több mint 25 ezer
szlovákiai fiatal és Magyarországon pedig több mint
2 ezer magyar nemzetiségű szlovákiai hallgató tanul
(lásd Új Szó 2008. július 11.).
Figyelemre méltó azonban,
hogy 2001 és 2007 között
gyakorlatilag alig változott
a Magyarországon
tanuló
szlovákiai magyar nemzetiségű hallgatók száma (2071 ill.
2178). A csehországi felsőoktatásban azonban a nem
cseh állampolgárságú hallgatók száma 2000 és 2006
között 7486-ról 24641-re növekedett. E hallgatók túlnyomó részét szlovákiai fiatalok
alkotják, nem beszélve arról,
hogy a szomszédos Ausztriában is sok szlovákiai egyetemista tanul.
Jelenleg
Szlovákiában
négy nyilvános egyetemen
folyik magyar nyelvű oktatás.
Ezek a komáromi Selye János Egyetem (SJE), a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok
Kara (KFE – KTK), a pozsonyi
Comenius Egyetem Magyar
Nyelv és Irodalom Tanszéke
(CE – MNyIT) és a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszéke
(BME – HT). Mind a négy
intézményben a tanulmányi
programoktól függően változik a magyar nyelven folyó
oktatás aránya, de az oktatás egyetlen programban
sem folyik teljes terjedelemben magyar nyelven. Ezen
programok hallgatóit soroljuk
Szlovákiában a magyar nyelvű felsőoktatásba.
2001-ben
a szlovákiai
felsőoktatási
intézmények
magyar nemzetiségű hallgatóinak 13,05%-a részesült
magyar nyelvű képzésben.
2008-ban már a magyar
ne mzetisé gű hallgatók
31,44%-a volt a magyar
nyelvű felsőoktatásban. Ha
azonban a 2001-es adatokat
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kiegészítjük a magyarországi
intézmények ún. kihelyezett
nappali képzéseivel, amelyek 2004 után a SJE részévé váltak, akkor a 2001-es
adat 23,75%-ra módosul.
A SJE 2008-ra már eljutott
a teljes ötéves képzési időig,
így a magyar nyelvű képzés
31,44%-os hallgatói arányának javulása az elkövetkező
időben már nem várható.
A négy magyar intézmény
1982 nappali hallgatója közül
1119 készül pedagógusnak,
659 hallgató végzi tanulmányait két közgazdasági tanulmányi szakon és 204 hallgató
humántudományi képzésben
részesül három tanulmányi
szakon. Szlovákiában tehát nyilvános egyetemeken
összesen hét tanulmányi
szakon folyik magyar vagy
részben magyar nyelven az
oktatás.
Ha a szlovákiai magyarok
által lakott régiók szakemberigényét vesszük figyelembe, akkor a Szlovákiában tanulható 362 tanulmányi szak
mellett a magyarul tanulható
7 szak eltörpül, és a magyar
nemzetiségű diplomás szakemberek helytelen struktúrájának kialakulását vetítik
előre. Az ilyen struktúrájú
szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás szerepe és jelentősége a magyar kisebbség
gazdasági, szociális problémáinak hosszú távú megoldása szempontjából már
most erősen megkérdőjelezhető. A statisztikai adatok
egyértelműen jelzik a magyar
pedagógusképzés túldimenzionáltságát más szakok rovására.
Most vizsgáljuk meg,hogy
milyen változásokat hozott
a magyar nyelvű felsőoktatás bővülése a négy magyar
intézményen kívüli felsőoktatásban.
A magyar nemzetiségű
hallgatók aránya a szlovákiai felsőoktatásban az elmúlt
kilenc év alatt alig változott.
Viszont a SJE nappali ta-

gozatos hallgatói 2009-ben
már a magyar nemzetiségű
hallgatók 22,34%-át tették
ki. Ebből máris következik,
hogy a SJE-en kívüli szlovákiai egyetemeken a magyar
nemzetiségű hallgatók aránya elég lényegesen, 4,51%ról 3,58%-ra csökkent le. Egy
másik megközelítésben: ha a
többi egyetemen a 2001-es
arányt 2009-re alkalmazzuk,
vagyis ha ezen egyetemeken tanuló 137670 hallgató
között 4,51%-ban volnának
a magyar
nemzetiségűek,
amely 6209 hallgatónak felelne meg, akkor ezeken az
egyetemeken 2009-ban 1280
magyar nemzetiségű hallgatóval van kevesebb, amely
20,62%-os magyar szakember veszteségnek könyvelhető el. Ugyanis olyan szakokon
tanuló magyar nemzetiségű
hallgatókról van szó, amely
szakokon magyar nyelvű
képzésre nincs mód.
Ezt az országos adatsort
most bontsuk le az egyetemek szintjére. Mivel a SJE kívül a szlovákiai magyar nemzetiségű hallgatók nagy többsége (2001-ben 93,49%-a és
2009-ben 88,33%-a) nyolc
egyetemen – Comenius
Egyetem (UK), Šafárik Egyetem
(UPJŠ),
Konštantín
Egyetem (UKF), Bél Mátyás
Egyetem (UMB), Szlovák Műszaki Egyetem (STU), Kassai Műszaki Egyetem (TUK),
Közg a zd a s á g t u d o m á n y i
Egyetem (EU), Szlovák Mezőgazdasági Egyetem (SPU)
– tanul már évek, sőt évtizedek óta, ezért vizsgálatainkat
ezen nyolc egyetemre terjesztjük ki különös tekintettel
a utolsó öt évre. A magyar
nyelvű felsőoktatás bővülése,
mindenekelőtt a 2004 utáni
intézmények
megalakulása észrevehető változásokat
hozott több szlovákiai egyetemen. E tekintetben a SJE
létrehozásának nagy vesztesei a kassai Šafárik Egyetem
(UPJŠ) ahol 2004 és 2009
között a magyar nemzetiségű hallgatók aránya 7,64%-
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ról 3,07%-ra csökkent le,
a nyitrai Konštantín Filozófus
Egyetem (UKF) (18,23%-ról,
13,77%-ra), a Kassai Műszaki Egyetem (TUK) (4,02%-ról,
3,26%-ra) valamint a nyitrai
Szlovák
Mezőgazdasági
Egyetem (SPU) (5,51%-ról,
3,74%-ra). Talán nem meglepő, hogy ezáltal a magyar hallgatók két hagyományos
erős bástyája, Nyitra és Kassa gyengült meg. Meglepő,
hogy a SJE-n indult közgazdász képzés nem csökkentette a pozsonyi Közgazdaságtudományi
Egyetemen
(EU) a magyar nemzetiségű
hallgatók számát, sőt ezen az
egyetemen az utóbbi öt évben
közel egyharmadával megemelkedett a magyar hallgatók száma. Ez alatt az idő alatt
a pozsonyi Szlovák Műszaki
Egyetem mutatja fel a magyar nemzetiségű hallgatók számának legnagyobb gyarapodását (701-ről 994-re) amely
figyelemreméltó 41,80%-os
emelkedést jelent.
A magyar nemzetiségű
felsőoktatásban fent elemzett szerkezeti változásoknak tehát vannak pozitív és
negatív jelzései is. Viszont
újból elmondható, hogy
a magyar nyelvű felsőoktatás
elsősorban nem azt a 2,5–3
ezer magyar iskolába járó,
a felsőoktatás iránt eddig
nem érdeklő modernizációs tartalékot képező fiatalt
serkentette továbbtanulásra,
hanem azokat a hallgatókat
vonta magához, akik amúgy
is a felsőoktatásban szándékoztak továbbtanulni. Az
alapkérdés tehát még mindig
megoldatlan: hogyan lehetne
elérni azt, hogy Szlovákiában
a magyar nemzetiségű felsőfokú hallgatók számának
aránya elérje a korcsoporton
belüli arányokat, és képzésének szakstruktúrája megfeleljen a szlovákiai magyar
nemzeti közösség sokirányú
igényeinek?
László Béla, egyetemi tanár
(Konstantín Filozófus Egyetem,
Nyitra)
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Tájékoztató

A FELVIDÉKI BEIRATKOZÁSI ÖSZTÖNDÍJ
PROGRAMRÓL
A Rákóczi Szövetség 2009 őszén
hatodik alkalommal hirdette meg felvidéki beiratkozási ösztöndíj programját. A kezdeményezés előzménye
annakidején az volt, hogy a szomszédos országok közül egyedül Szlovákiában egy szlovák-magyar államközi
egyezmény értelmében nincs mód a
kedvezménytörvény által minden magyar iskolába járó gyermeket megillető ösztöndíjnak a családokhoz történő eljuttatására. A Rákóczi Szövetség
azóta minden évben a magyarországi
civil társadalom adományaira alapozva 10.000 Ft beiratkozási ösztöndíjat
ad át iskolai ünnepségek keretében a
tanulást megkezdő kisdiákok családjának. A program első öt évében közel tízezer gyermek kapott beiratkozási ösztöndíjat. A források szűkössége
miatt csupán a szociális és gazdasági
szempontból hátrányosnak tekintett
régiókban és a szórványvidékeken
sikerült a programot teljes körűen
meghirdetni, a többi régióban csak a
nagycsaládosok és a más településre
bejáró diákok családja pályázhatott az
ösztöndíjra.
A programnak minden évben
része az óvodások megszólítása karácsonyhoz kapcsolódóan, amikor közel
13 000 magyarul beszélő óvodáshoz
juttat el egy ajándékcsomagot a Rákóczi Szövetség egy szülőknek szóló levél kíséretében, a magyar iskola mellett szól érvekkel együtt. A beiratkozási program lebonyolításban a Szlovákia magyar lakta területein működő
Város és Vidéke Célalapok nyújtanak
nélkülözhetetlen segítséget az oktatási
intézményekkel karöltve.
Október 15-ig 44 helyszínen került sor az ösztöndíjak ünnepélyes keretek között történő átadására, több
esetben a program támogatóinak, illetve neves közéleti személyiségeknek
a részvételével. Az ösztöndíj átadási
ünnepségekre több régióban a következő hetekben fog sor kerülni. Eddig
1665 család kapta meg az ösztöndíjat,
ugyanezekben a régiókban múlt évben az ösztöndíjazott elsősök száma
1616 volt, vagyis a múlt évhez képest
örvendetes növekedés következett be.
Az idei magyar iskolakezdőkre
vonatkozó pontos számok és tendenciák, jelenleg még nem állnak rendelkezésre, ugyanakkor több régióban
egyértelműen megállapítható az elsős
diákok számának növekedése a tavalyi számokkal összevetve. Az alábbi
táblázat az ösztöndíjátadások helyszínei és időpontjai mellett tájékoztató
jelleggel, az idei és a tavalyi ösztöndíjazottak számát is mutatja, ami több
esetben pozitív változást mutat.
A Szövetség továbbra is kéri az
ügy iránt elkötelezett magánszemélyek, civil szervezetek, alapítványok és
önkormányzatok támogatását ehhez a
nemzetstratégiailag fontos programhoz.
A Rákóczi Szövetség számlaszáma: 11705008 – 20488172

Felvidéki oktatás-nevelési ösztöndíj akció megvalósult ütemterve 2010-ben
S. sz.

Időpont

Célalap

1.

2010.06.08.

Nyitra

2.

2010.07.23.

Érsekújvár

3.

2010.09.06.

4.

2010.09.10.

5.

Település
Nyitra

Ösztöndíjazott
iskolakezdők 2010
13

Ösztöndíjazott
iskolakezdők 2009
22

Nagykér

4

10

Kassa

Kassa

28

21

Nagykapos

Nagyszelmenc

18

27

2010.09.10.

Nagykapos

Vaján

28

44

6.

2010.09.10.

Nagykapos

Nagykapos

70

66

7.

2010.09.14.

Losonc

Losonc

36

29

8.

2010.09.20.

Pozsony

Pozsony

25

30

9.

2010.09.21.

Nagykürtös

Ipolybalog

31

18

10.

2010.09.21.

Nagykürtös

Ipolynyék

11

7

11.

2010.09.21.

Nagykürtös

Lukanénye

6

9

12.

2010.09.22.

Nagymegyer

Nagymegyer

40

29

13.

2010.09.23.

Párkány

Szalka

6

–

14.

2010.09.23.

Párkány

Muzsla

5

5

15.

2010.09.23.

Párkány

Szőgyén

18

23

16.

2010.09.27.

Tornalja

Tornalja

160

127

17.

2010.09.27.

Tornalja

Rimaszécs

74

73

18.

2010.09.29.

Ipolyság

Ipolyszakállos

11

9

19.

2010.09.29.

Ipolyság

Ipolyság

46

37

20.

2010.09.30.

Gúta

Gúta

51

46

21.

2010.10.01.

Somorja

Nagyszarva

13

42

22.

2010.10.01.

Somorja

Lég

10

9

23.

2010.10.01.

Somorja

Tejfalu

11

10

24.

2010.10.01.

Somorja

Somorja

56

58

25.

2010.10.01.

Somorja

Nagymagyar

46

–

26.

2010.10.05.

Rimaszombat

Bátka

78

73

27.

2010.10.05.

Rimaszombat

Rimaszombat

103

79

28.

2010.10.05.

Rimaszombat

Feled

150

148

29.

2010.10.06.

Galánta

Galánta

88

86

30.

2010.10.06.

Galánta

Nádszeg

62

21

31.

2010.10.07.

Rozsnyó

Dernő

27

21

32.

2010.10.07.

Rozsnyó

Tornagörgő

8

15

33.

2010.10.07.

Rozsnyó

Rozsnyó

60

37

34.

2010.10.07.

Rozsnyó

Pelsőc

18

21

35.

2010.10.12.

Fülek

Ragyolc

36

30

35.

2010.10.12.

Fülek

Fülek

97

74

36.

2010.10.12.

Fülek

Síd

22

23

37.

2010.10.13.

Érsekújvár

Tardoskedd

17

18

38.

2010.10.13.

Érsekújvár

Érsekújvár

36

62

39.

2010.10.19.

Vágsellye

Vágsellye

34

25

40.

2010.10.19.

Vágsellye

Pered

38

37

41.

2010.10.19.

Vágsellye

Negyed

33

29

42.

2010.10.26.

Szenc

Szenc

34

29

43.

2010.10.27.

Érsekújvár

Szímő

10

15

44.

2010.10.27.

Érsekújvár

Udvard

23

22

45.

Összesen

1665

1616
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A legdrágább kincs
a gyermek
A Via Nova ifjúsági csoport idén 4. alkalommal indította útjára országos beiratkozási körútját. Ez a
rendezvény azzal a céllal valósult meg, hogy minden
gyermeket anyanyelvű iskolába írassanak szülei – lehetőséget adva ezzel a megfelelő logikai-szellemi fejlődésre.
Magyar vagyok, magyar – szólt a dal Korber Dorina ajkáról,
a képen szüleivel

Tisztelői vagyunk az előző korok bölcseinek – legyenek azok bármilyen nemzetiségűek is. Szeretnénk, ha
országunk szülöttje, Ján
Amos Komenský elvei érvényesülnének: minden gyermek kapja meg azt a lehetőséget, hogy anyanyelvén
– a mi esetünkben magyar
nyelven – sajátíthassa el a
betűvetés, olvasás és szövegértés rejtélyeit.
Szép számmal vannak
olyanok, akik magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolából kikerülve szereztek egyetemi végzettséget
– szlovák nyelven – s megállják helyüket tisztességgel. Ehhez szükségük volt
az anyanyelven elsajátított
értelemre, logikára, szövegértésre és kellő akaraterőre.

egyes állomásain színes
programmal
szórakoztattuk mind a felnőtteket,
mind pedig a gyermekeket.
A gyermekeknek kézműves foglalkozást tartottunk,
ugrálóvárban játszhattak,
a felnőttek filmvetítésen
és különböző előadásokon
vehettek részt.

Gyermekünk életében
az a szerepünk, hogy segítői, támogatói legyünk az
úton, és amikor elérünk az
útelágazáshoz, tudjuk elengedni a kezét.
Már most, amikor óvodáskorú, kisiskolás korú
gyermekünket küldjük iskolába, meg kell gondolnunk, terveznünk a jövőjét:
Milyen értékeket adunk neki, mennyi önbizalmat engedünk neki – társai körében ne érezze alacsonyabb
rendűnek magát, a felnőtt
életbe kikerülve pedig magas szintű kétnyelvű fiatal
álljon biztonsággal az élet
feladatai elé. Ezt a magyar
óvodákban és iskolákban
kitűnő szinten elsajátíthatja
a gyermek.

Legyen büszkeségünk
anyanyelvünk és színes
kultúránk!
Cseri Ilona, tanár
Varga Zsuzsanna a magyar iskolák
legújabb szlovák tankönyveit
mutatta be – ezekből öröm tanulni

A fent említettek kapcsán beiratkozási körutunk

Szokol Dezső mérnök, iskolaalapító, a Beíratkozási Körút
nyitókonferenciájának házigazdája

Farkas Iván is velünk tartott – „Nemcsak magyarságunknak,
önértékelésünknek is helyén kell lennie“
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Nem elégszem meg a félmegoldásokkal
péntek délutáni próbákon. Józsa
Mónika, Szarka Tamás, Écsi
Gyöngyi itt kezdték bontogatni
szárnyukat. Közben informatikából szakot bővítettem, családot
alapítottam. A gimnáziumokban
akkoriban bevezetett szaktantárgyak gondozását is elláttam.
Kapcsolatba kerültem extern tanerőkkel, üzemek vezetőivel.

Pék László beszéde

Nem valószínű, hogy akad
ma szlovákiai magyar pedagógus, aki ne tudná, kicsoda
Pék László. Első kérdésem
hát, mikor kerültél a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének élére?
– Az országos közgyűlés
2002-ben választott meg elnöknek. Ehhez kellett, hogy a kollégák alaposan ismerjék az ember
addigi munkáját. 1989 decemberében egyik kezdeményezője voltam a Csemadok székházában,
Pozsonyban a Pedagógusszövetség megalakításának. 1990.
január 13-án pedig részt vettem
Nyitrán az SZMPSZ országos alakuló közgyűlésén, majd a jelentős
tanácskozásain, de a gimnáziumban betöltött tisztségem miatt országos kiemelt feladatot nem vállaltam. Több mint egy évtizeden
át voltam a Galánta–Vágsellye-i
Régió Területi Választmányának
az elnöke és az országos vezetőség tagja. Elindítója voltam az
országos földrajzversenyeknek,
melyeket ma is figyelemmel követek. Környékünkön éveken át vállaltam a beiratkozási programok
koordinálását, és irányítottam a
Galánta és Vidéke Célalapot.

Szerényen fogalmazol. Nem
mondod ki, miféle tisztség
kötött le a gimnáziumban.
– Kezdeném az előzményekkel. Egyetemi tanulmányaim végeztével 1975 szeptemberében
kerültem a Galántai Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnáziumba,
ahol 27 évig tanítottam. Ott a
polihisztor Mircz tanár úr volt akkoriban a legszínesebb egyéniség. Érdekesebbnél érdekesebb,
humort sem nélkülöző történeteit a diákok és mi, kollégák is
élvezettel hallgattuk. Az elején
sokféle tantárgyat oktattam, a
matematikától a politechnikáig.
De legalább ennyi energiát fordítottam a szabadidős tevékenységekre is. A Pukkai László (aki
később szövetségünk első elnöke
lett) vezette esztrádcsoport munkáját segítettem. A csoporttal telente bejártuk a környék falvait.
Kisszínpadi kísérletezésekbe fogtunk a diákokkal, többek között
Tóth Károllyal, a Fórum Intézet
mai vezetőjével. Az igazgatóság
az ifjúsági szervezet tevékenységének koordinálásával bízott
meg. Igyekeztem lehetőséget
adni a tehetségeknek. Szakkörök
működtek, irodalmárok próbálgatták szárnyaikat, színjátszók,
zenészek, táncosok sürögtek a

Az 1989-es bársonyos forradalom napjaiban kivonultunk mi
is az utcára. Egy alkalommal a
diákok szeme láttára szedték le a
pártépület tetejéről a vörös csillagot. Tüntettünk a romániai forradalom mellett. Az előző időszakban nem tartoztam a rendszer
elkötelezett hívei közé, s mivel
addigi tevékenységemet a kollégáim is elismerték, 1990 januárjában a gimnázium igazgatójává
választottak. 15 év tanári tapasztalatával és némi ambícióval fogtam neki az új feladatnak. A „mi”
– a szülők, a diákok és a pedagógusok – közös iskoláját igyekeztük létrehozni, amelyben az iskola elsősorban önerejére, diákjai
tehetségére, tanárai példamutatására és a szülők segítőkészségére épít. Elindítottuk a nyolcéves
gimnáziumi osztályt, és az iskola
úszómedencéjének újraépítésébe
is jelentős energiát kényszerültem
befektetni. A tehetséges diákok
és az öntevékeny diákcsoportok
működésére alapítványt hoztunk
létre. Tánccsoportunk fellépett
a kastli magyar gimnázium és
a brüsszeli magyarok ünnepségén is. Hlavatý Márta tanárnő
kisszínpada felejthetetlen bemutatókat tartott. Jeles személyiségek látogattak az iskolába.
A magyar iskolák számára a kedvező politikai helyzet a
mečiari kormányzás időszakában
véget ért. 1995-ben a tantárgyak
oktatásának tervezett szlovákosítása miatt nyilatkozatok, tiltakozások sorozata indult el. Ennek
az egyik központja a Galántai
Gimnázium volt. Tantestületünk
a szülők támogatásával ellenállt
ennek az ún. alternatív oktatási
tervnek. Elszántak voltunk. Szülők ezrei vettek részt a tiltakozó
nagygyűléseken, gyertyás tüntetéseken. Iskolánk sokáig az országos figyelem középpontjában

állt. Engem, mint az intézmény
igazgatóját, további három gimnázium igazgatójával, Szigeti
Lászlóval, Kovács Lászlóval és
Tenczel Istvánnal együtt a hatalom leváltott a tisztségünkből.
Négy évig beosztott tanárként
folytattam gimnáziumunkban a
munkát. A tantestület és a szülők,
az igazgatói tisztségbe helyezett
igazgatónő ellenében összefogásáról, állhatatosságáról tettek
tanúbizonyságot. A hadakozások mindnyájunkat megviseltek,
de a pedagógusok és a szülők
közös önvédelmi harca egyben
felemelő, erőt adó cselekedet is
volt. Példamutató kiállásunkért
az SZMPSZ vezetése Czabán-díjban (ma Felvidéki Magyar Pedagógus-díj) részesített bennünket.
1999-ben, az MKP kormányba
kerülését követően, újra kineveztek az iskola igazgatójának.
Jelentős eredménynek tartom,
hogy kezdeményezésemre a
galántai gimnázium 2000-ben
felvette Kodály Zoltán nevét, aki
Galántán töltötte gyermekkorának legszebb hét esztendejét, s
aki a Galántai táncokkal ismertté
tette a várost a nagyvilágban.

Ahhoz, hogy az ember olyan
tisztségbe kerüljön, mint
a mostani tiéd, vagy akár
az előbbi is, amikor százak
munkáját szervezi, irányítja, illetve koordinálja, nem
elég, hogy csak a munkáját,
annak módszereit ismerjék.
Kell, hogy valamit tudjanak
a személyiségéről is. Ennek kialakításában pedig
kulcsszerepe van a közvetlen környezetének, mindenekelőtt a családnak és az
iskolának.
– Csakhogy ezek is valamilyen
környezetnek a részei. Én 1951ben a Galánta melletti Taksony
községben (szlovák megnevezése
Matúškovo) születtem. A faluközösséghez való kötődés a mai napig része az életemnek. Szüleim a
közösség iránti elkötelezettségre
neveltek, a magyar kultúrához és
a keresztény hithez való ragaszkodásom innét táplálkozik. A
családi ünnepek mindig jó hangulatú találkozásokat, együttlé-

Pedagógusfórum
tet jelentenek számomra. Ma is
Taksonyban élek feleségemmel
és a családommal. Itt kezdtem
iskolába járni is, ám az alapiskolát már Galántán fejeztem be.
Érettségit viszont, mint sok szlovákiai magyar író, költő és a kulturális életünkben szerepet vállaló
személy, a Kassai Ipariskolában
szereztem 1970-ben. Itt éltem át
fiatalságom örömteli éveit. A 68as változások szele megcsapott
bennünket, élveztük a szabadabb
szellemet, szervezkedtünk. A műszaki rajzolás mellett kulturális élményekben is bőven volt részünk.
Putankó tanár úr tanulságos, jó
hangulatú történetei, Pazderák
tanár úr lelohaszthatatlan lelkesedése számomra óriási élményt
jelentettek. Osztályfőnökünk jóvoltából bebarangoltuk a környéket, élveztük az együttlétet. Május
elsejéken a magyar iparisták énekétől volt hangos a kassai főutca.
Az érettségi találkozókra ma is
szinte hiánytalanul összejövünk,
Dél-Szlovákia minden részéből.
Egyéb irányú érdeklődésem
miatt nem folytattam gépészeti
szakirányú tanulmányaimat, hanem a pozsonyi Comenius Egyetem matematika-földrajz szakára
jelentkeztem. Kiskoromban a
nagyapámmal tett magyarországi kirándulásokat – a kitelepített
rokonok után – tanulmányutakként éltem meg. Bélyeggyűjtési
szenvedélyem, Ürge Joli néni
földrajzórái is segítettek abban,
hogy ezt a szakot válasszam.
Máig kíváncsi természetű ember
vagyok, különösen a természet
csodái bilincselik le gyakran a
figyelmemet. Ifjúságom idején a
magyar iskolákból érkezett diákok egyetemi beilleszkedését, felzárkóztatását a nagyobb diákok
segítették. Sok volt a tanulnivaló,
de a József Attila Klubba hetente
eljártunk. Személyiségem kibontakozásában
felbecsülhetetlen
nagy szerepük volt a közösségeknek. Az e fajta kötődés, hiszem,
hogy életem végéig meg fog maradni.

Most már nem csupán egyszerű tagja vagy valamiféle
közösségnek. Bár ezt megelőzőleg sem voltál az. Iskolaigazgatóként sok tapasztalatra tettél szert.
– Igaz, és tudom is kamatoztatni a tapasztalataimat, de azért
ez a munka egészen más. A Pedagógusszövetség tevékenysége
ma már rendkívül szerteágazó.
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A szervezet kénytelen felvállalni
oktatáspolitikai, illetve a magyar
módszertani központ hiányából
adódó feladatokat is. A kormányzati szervekkel és az állami
intézmények vezetőivel folytatott
tanácskozások,
kapcsolattartás a területi választmányokkal,
az országos rendezvények – a
szakmai programok, továbbképzések, diákversenyek szerkezetének kialakítása, megszervezése,
a kiadványok megjelentetése, a
tevékenységhez szükséges anyagi források előteremtése, az
SZMPSZ tájékoztatási rendszerének működtetése, a civil szférával és a médiákkal való kapcsolattartás a szövetség irányítóitól,
a programok felelőseitől sokrétű
megközelítést kíván.

Nincs kötött munkaidőd,
mint az iskolában volt, ezért
a kívülálló azt is feltételezhetné, kényelmes állás az
elnöki poszt.
– Feltételezni sok mindent lehet, de más az elképzelés és más
a valóság. Én a vezetői feladatok ellátása során legtöbbször
jóval túllépem az átlagos napi
munkaidő kereteit. Ahhoz a nemzedékhez tartozom, akire még
nem a modern világ egoista „én”
szemlélete hatott elsősorban, de
a közösségben gondolkodás és
az együttműködés. A hosszú távú
elképzelések végiggondolásakor
rendkívül fontos, hogy az ember
ne tévesszen irányt. A tárgyalások, a feszültségek kezelése, a
kreativitást igénylő munkák végzése sok odafigyelést, energiát
kíván. Békés természettel, belátással igyekszem irányítani a szövetség munkáját.

Kik azok a személyek, mely
szervezetek,
intézmények
azok, akikre feladataid végzése folyamán számíthattál,
azaz hogy ma is támaszkodhatsz rájuk?
– Ez igen jó kérdés, mert kimondatod velem azt, ami egyébként magától értetődő, hogy
senki közösségi munkát egyedül
nem végezhet. A szövetségben
sok kiváló emberrel dolgozhattam együtt. Fodor Attilával és
Ádám Zitával szakmai területen,
Lovász Gabriellával a szervezési feladatok ellátásában, Szigeti
Lászlóval, Fibi Sándorral az oktatáspolitika területén volt lehetőségem együttműködni, de az elmúlt
nyolc évben Tomolya Róberttel,

Bartal Károly Tamás nyugalmazott jászóvári apáttal a
Pedagógusszövetség által szervezett tanulmányúton
Pelle Istvánnal, Hajtman Bélával,
Szetyinszky Veronikával, Szanyi
Máriával, de másokkal is sikerült
együtt hasznos munkát végeznünk. Az országos rendezvények,
a diákversenyek, az európai uniós projektek, a tanulmányutak
megvalósításakor is kitűnő segítőtársakra leltem. Jókai Tibor irodavezetővel és a gazdasági munkatársakkal jó munkakapcsolatot
tudtunk kialakítani. Az évek során
a Katedra Társasággal, valamint
a Rákóczi Szövetséggel gyümölcsöző, jó viszonyba kerültünk.
Az utóbbi években a Selye János
Egyetemmel, a Nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem Közép-európai
Tanulmányok Karával, de a Fórum Intézettel, a Csemadokkal,
a Szövetség a Közös Célokért
intézménnyel és a Cserkészszövetséggel is szorosabb együttműködést folytatunk. Sajnos, ez
nem mondható el a Szlovákiai
Magyar Szülők Szövetsége országos vezetéséről, valamint a Pázmány Péter Alapítványhoz fűződő
viszonyunkról sem.

Sok mindent elmondtál tömören a szövetség munkájáról. Mi az, amit a jövőben
szeretnétek megvalósítani?
– Nem vagyok az a típus,
aki megelégszik a félmegoldásokkal, beletörődik a kényszer
szülte, méltányosságot nélkülöző
kompromisszumokba. A szlovákiai magyar nyelvű oktatásügy fejlesztésének, véleményem szerint,

az oktatási önkormányzatiság
irányába kell haladnia. Ezt segítette a múltban az önkormányzati
fenntartás, a normatív támogatás,
az iskolatanácsok kompetenciái,
vagy a Selye János Egyetem létrehozása. Ebbe az irányba vezethet
a jövőben a tankönyvpiac liberalizációja, a magyar iskolákat szolgáltatásaival segítő módszertani
központ létrejötte, vagy az anyaországi oktatási támogatások
hatékonyabb felhasználása. Ezek
közül ma az önálló módszertani központ létrehozását tartom
a legsürgősebbnek, mely szolgáltatásaival segítené a magyar
iskolákban folyó oktató-nevelő
munkát, lehetővé tenné a magyar
nyelvű pedagógus-továbbképzési
rendszer működését, a szakmai
anyagok megszületését, kutatások elindítását. Ne feledkezzünk
meg azonban arról, hogy a jövőbe fektetett, leginkább hasznosuló beruházást szakmaiságunk,
elszántságunk, bátorságunk, végiggondolt programokra épülő,
cselekvő együttmunkálkodásunk
jelenti.
Temérdek bíztatást, jóindulatot és támogatást kaptam és
kapok kollégáktól, ismerősöktől,
szülőktől, egykori diákjaimtól,
akik számára iskoláink, közösségünk sorsa nem közömbös.
Elhiszem, hiszen idős korom
ellenére én magam is közéjük
tartozom.
Csicsay Alajos
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Országos Óvodapedagógiai Konferencia
Galántán
„Tevékenyen, szeretetben“ - címet kapta az a 2010. november 12-én megrendezésre került Országos Óvodapedagógiai Konferencia, melyet idén rendhagyóan Galántán, a Viktória Wellness Panzió Nagytermében tartottak az óvodapedagógusok. Ez a konferencia több ízben is rendhagyó volt. Sok év után a most egynapos szakmai találkozónak Deáki helyett - amit annak idején Vankó Terike, a nagy megálmodó és szervező az ” óvodai
rendezvények Mekkájának” nevezett - Galánta városa adott otthont.
Az első kis „tevékenykedők,” a galántai Észak lakónegyed óvodásai, szép őszi
verscsokorral ajándékozták
meg a résztvevőket, kiváló
hangulatot keltve az ezt követő előadásokhoz.
Szakál Éva, az Óvodapedagógiai Társaság elnöke üdvözölte a résztvevőket
és reményét fejezte ki, hogy
a konferencia címéhez hűen „tevékenyen, szeretetben”
zajlik. Tevékenységre bíztatta
az óvodapedagógusokat köszöntőjében Pék László, az
SZMPSZ elnöke. Méltatta
és kiemelte a felelősségteljes munkájuk fontosságát az
életre való felkészítésben, felkérte az óvónőket az összefogásra, a minél több óvónőt tömörítő alapszervezetek megalapítására, melyet fontosnak
tart a saját programok megvalósítása érdekében. Ennek
kapcsán fokozottabb támogatásról biztosította a jelenlévőket az SZMPSZ részéről.
A konferencia tartalmi
iránya három előadásban fogalmazódott meg. Dr. Hegedűs Gábor, a Projektpedagógiai Társaság elnöke, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola
dékánja Kísérletezés, modellezés kisgyermek- és óvodáskorban című előadása kapcsán technikailag is „megtevékenykedtette” a résztvevőket. A játékban, játékkal való
tanulás számos példáját mutatta be: a gravitáció, a mozgás-, forgáselméletek, a víz és
levegő tulajdonságainak játékos megismertetésére. A terembe belépve az asztalokon

jünk, hiszen, mint a játéknál,
az ismétlődési igény szinte
minden esetben itt is megjelenik, de már bonyolultabb,
fejlettebb formában.

Van utánpótlás: sok ﬁatal óvónő érdeklődik az Óvodapedagógiai
Társaság munkája iránt

az üdítők mellett található
számos segédeszköz (olló, ragasztó, lufik, színes kartonlapok, egyebek) keltették fel a
figyelmet. A bölcsőszájú hal
vagy a kockásfülű nyúl történetét már a papírhajtogatás
alatt minden óvónő kitalálta.
A tanár úr mellett mindanynyian tevékenykedő emberkékké váltunk, nem egyszer
rácsodálkozva az egyes kísérletekre. Közben megtudhattuk, hogy a barkácsolás pedagógiai alkalmazásánál mire

kell ügyelnünk. Ez az a tevékenység, amelyre függetlenül nemtől és életkortól, nem
kell motiválni a gyermeket,
a barkácsolás alkotás, nem
más, mint a fizikai és szellemi szükségletek kielégítése,
a tevékenység iránti vágy kielégítésének eszköze, hogy az
érdeklődés lanyhulása a modellezés, barkácsolás iránt a
nem megfelelő oktatás és nevelés következménye. Módszertanilag fontos, hogy mindig egyszerű formákkal kezd-

Nagy sikert arattak a gyakorlati foglalkozások

Szabó Edit, a Selye János Egyetem oktatója a mozgást, mint a projektoktatás
részét mutatta be. Kisfilmmel illusztrálta, hogyan lehet a mozgás által játékosan
megismertetni a természeti
jelenségeket, kihasználva a
gyermek tapasztaláson alapuló ismereteit. Claparede-t
idézve, rámutatott, hogy „a
mozgás és a játék a kisgyermek funkciója” és nem kell
őt mindenáron fejleszteni.
Az egészséges kisgyerek egy
ingergazdag
környezetben
fejlődni fog, a mi feladatunk
teret biztosítani a fejlődéshez.
A projektmódszer alkalmazásával mindenki személyének
megfelelő feladatot kaphat,
hiszen a projekt egyik lényege, hogy mindenki olyan fel-
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cióikban az egyes régiók képviselőit. Az elkövetkezendőkben a keleti régiót Bodnár
Ibolya, középet Hajnovics
Gabriella, Csallóközt Takács
Tímea, Komárom és környékét Pálinkás Márta képviseli.

Az együttlét örömét fokozta a felhőtlen kikapcsolódás lehetősége

adatot vállaljon, amilyet meg
tud oldani, vagyis a gyermekhez kell rendelni a tanulást,
nem a gyermeket a tanuláshoz. „…nincs ügyetlen gyerek, csak ügyetlen óvó néni,
aki nem tud a gyereknek szerepet kitalálni” – zárta tréfásan előadását Szabó Edit, aki
maga is gyakorló óvónő.
Nagyszerű előadást hallhattunk dr. Bakonyi Anna
pedagógiai szakértő, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ
munkatársától az Inklúzió,
integráció, differenciálás az
óvodában címmel. Ezek az
esélyteremtés eszközei, ami
csak odafigyeléssel, szeretettel valósulhat meg. Átlagos
ember nem létezik! – hangzott az előadásban, mindenki más egymáshoz képest, az
átlag a mások összegződéséből alakul ki. Tisztázhattunk
néhány fogalmat, megtudhattuk, hogy az inkluzív pedagógia a sokféleség pedagógiája, pedagógia mindenki számára, ahol a „minden
gyermek más” elve érvényesül. Az inklúzió emberközpontú megközelítés, amely
ugyanakkora hangsúlyt fektet az érzelmi élet fejlesztésére, a szocializációra, mint
a kognitív eredményekre. Az
integráció a többséggel történő együttélést jelenti egyénre
szabott módszerek, eszközök

alkalmazásával. Az egyénre
szabott módszer, eszköz már
magába foglalja a differenciálást. A személyiség saját útját bejárva képes fejlődni, ami
ellentmond annak az elméletnek, hogy felzárkóztatjuk a
gyereket egy átlagszintre; azt
jelenti, hogy mindenki a maga módján, a maga ütemében,
a maga képességei szerint
tudjon kibontakozni. A pedagógiai szakértő óv a gyermekek korai túlterhelésétől,
a most divatos szakköröktől,
egyéb, a gyermek képességeit
meghaladó fejlesztésektől. „A
gyermek legyen ott, ahol van,
az óvodás gyermek legyen
óvodás, ne akarjunk mást csinálni belőle.”
A konferencia fontos
pontja, az Óvópedagógiai
Társaság elnökének megválasztása már a késő délutáni
órákra esett. A jelenlegi elnök, Szakál Éva egészségügyi okok miatt mondott le
posztjáról. A jelenlévő tagok két jelöltre adhatták le
voksukat: Berky Angelikára, a Peredi Óvoda igazgatónőjére (Galánta–Vágsellye
TV) és Bodnár Ibolyára, a
Királyhelmeci Óvoda igazgatónőjére (Királyhelmeci TV).
A szavazatok alapján Berky
Angelika tölti be az Óvodapedagógiai Társaság elnöki
tisztét. Megerősítették funk-

Záróakkordként Szakál
Éva név szerint mondott
köszönetet a szervezőknek
odaadó munkájukért, főleg
Szetyinszky Veronikának, az
SZMPSZ Galánta–Vágsellye
TV elnökének, aki fővédnökséget vállalt az esemény felett;
a támogatóknak, akik nélkül
ez a tevékenységben gazdag,
meghitt légkörű konferencia
nem jöhetett volna létre.
Pék László elnök méltatta és megköszönte a leköszönő elnöknek, Szakál Évának
eddigi munkáját, aki végig
háziasszonya volt a konferenciának, sok sikert és jó
eredményeket kívánt az újonnan megválasztott elnöknek,
Berky Angelikának, akinek
végszóként mondott szavait
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idézem: „Legyen ez egy nagy
közösség, ahol mindenki jól
érzi magát és szakmailag is
fejlődik”
Végül a szervezők a rendezvény résztvevőit egy jóízű
vacsorára, valamint kikapcsolódásra invitálták, amelyhez
a modern wellness centrum
nyújtott sok lehetőséget.
Összességében: szakmailag ismét magas szintű rendezvény született. Azt hogy
változik a pedagógia, mind a
gyakorlatban, mind az elméletben tapasztaljuk. A gyerekek is mások már, mint amikor még tanultuk a szakmát,
ezért másfajta tudásra, szakmai hozzáállásra van szükség.
Ez a konferencia erre nagyon
jól felhívta a figyelmünket. A
jelenlévők sok hasznos információval gazdagodva térhettek haza, s adhatják tovább az
itt látottakat, hallottakat.
Hajnovics Gabriella

Hegedűs Gábor: A játékhoz tér kell,
szabad a székre is felállni!
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Pázmány Péter-emlékhét az újvári gimiben
jelenleg német lektorok is tanítanak intézményünkben), angol
és afgán iskolarendszert.

Afgán pedagógusok látogatása az évfordulón

Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban október 4-től 8-ig
emlékhetet
tartottak.
Ekkor ünnepelték névadójuk
születésének
440. évfordulóját, ebből
az alkalomból az iskola
udvarán emlékoszlopot
avattak.
A 260 cm magas alkotást
tölgyfából faragta Buják Vince,
tardoskeddi fafaragó, a Magyar
kultúra lovagja. Az emlékoszlop
leleplezésekor az ünnepi beszédet Pék László, az SZMPSZ
elnöke mondta. Szerzetesi türelemre intette az utókort, hiszen
a városban Pázmány Péternek
köszönhetően épült meg egykor a ferences rendi templom
és kolostor.
Az ünnepi műsorban nemcsak helyi gimnazisták, de a
környék alapiskolásai is szerepeltek: a Tűz virágai hastánccsoport a tardoskeddi Szemerényi Károly Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskolából, a Kölykök
színjátszó csoport a szőgyéni
Csongrády Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolából és a
Jázmin tánccsoport az érsekújvári Czuczor Gergely Magyar
Tanítási Nyelvű Alapiskolából.
Szabó Révész Anita kiértékelte az emlékhétre meghir-

detett EKOMUKO képzőművészeti pályázatot, a győztes
a harmadikos Reczai Lilla lett.
Az iskola programja ugyanis
három pillérre épül: ekológia,
multikultúra és kommunikáció,
ezek összevonásából jött létre
az EKOMUKO mozaikszó.
Ezen a napon nemzetközi küldöttséget is fogadtak az
intézményben,
afganisztáni
pedagógusok látogattak el a
gimnáziumba.
– Szeptember utolsó napjaiban két tanulónkkal, Kovács
Lívivel és Tóth Beával a svéd
Vänersbergben jártunk, ahová a Twin School projekt által
kaptunk meghívást – magyarázza Peternai Zsuzsanna iskolaigazgató. – A konferencián
részt vett két afgán vendég is:
Jan Agha Habibi, angol informatikatanár a Worsaje tartományból és Kamilu Nayiby, a
Svéd Szervezet Afganisztánért
munkatársa Mazar-e-Sharifból.
A konferencia végeztével mindketten velünk tartottak Szlovákiába, ahol e hét folyamán körutat
tesznek az itteni partneriskolákban. Országunk megismerését
a galgóci, alsókubíni és kassai
gimnáziumokban
folytatják.
Megtekintették iskolánk épületét, részt vettek egy angolórán,
amely igazán nemzetköre sikeredett: összehasonlítottuk a
szlovák, magyar, német (mivel

A hét folyamán minden
osztály megtekintette az érsekújvári városi televízió kisﬁlmjét,
amelyben Strba Sándor helytörténész ismertette Pázmány
Péter munkásságának érsekújvári vonatkozásait. Továbbá
tanulmányi kiránduláson gazdagították ismereteiket, folyamatosan látogatták a csúzi
kastély Felvidék nagyjai című
szoborkiállítását. A MeszlényiSzénássy kúria huszonkét helyisége gazdag bútormúzeum,
a kastélyparkban Csallóköz és
Mátyusföld téglagyártását bemutató múzeum is áll.
A kerámiaszobrok között a
diákok felfedezték névadójukat,
Pázmány Péter esztergomi érseket, bíborost, akinek kezében
van Az isteni igazságra vezérlő
kalauz. Az előtte álló székbe
invitál megpihenni Esterházy
János, náciellenes parlamenti
képviselőnk, aki egyedüli honatyaként nem szavazta meg a
zsidóság deportálásáról szóló törvényt 1942 májusában.
Klapka György, a komáromi vár
védője, a szímői Jedlik Ányos, a

dinamó feltalálója, Baross Gábor, egykori „vasminiszter“ és
gróf Andrássy Gyula, miniszterelnök vidáman borozgatnak
együtt. Saját könyvei között, fejedelmi környezetben olvasgat
Jókai Mór, kinek első felesége,
a nála nyolc évvel idősebb híres
színésznő,Laborfalvi Róza, épp
teát szolgál fel. A gyerekek kezet
fogtak Feszty Árpád festővel és
Lehár Ferenc karnaggyal is.
Immár másodszor rendeztek az intézményben Szövegértelmezési
Anyanyelvi
Vetélkedőt. Egy éve Kazinczy
Ferenc negyedévezredes születésnapján, idén a Pázmány
Péter-emlékhéten zajlott az
alapiskolások és gimnazisták
megmérettetése. A versenyt
az intézmény híres maturánsa,
Cs. Liszka Györgyi, a Vasárnap
főszerkesztője nyitotta meg. A
vetélkedő támogatói mellé felsorakozott az SZMPSZ is.
Az érsekújvári Thain János
Múzeumban az októberi hónap
műtárgya Pázmány Péter mellszobra. A művészet és kultúra
tantárgy keretén belül ennek
megtekintésével zárult a sikeres
rendezvénysorozat.
Benkő Timea

A szövegértelmezési versenyt Cs. Liszka Györgyi nyitotta meg

A Kölykök színjátszócsoport
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Kopjafát avattunk Buzitán
minden korban ezért az iskoláért: Zsebik Károly, Balázs Géza,
Orosz Barna, Bodnár András,
Bubenko András, Kovács Zoltán és Pálmai Gábor. Köszönet
mindannyiuknak, és köszönet a
sok-sok pedagógusnak. Sajnos
nagyon sokan közülük már nem
lehetnek közöttünk, nem lehetnek szeretteik körében, ezért
egy néma pillantással adóztunk
az ő emléküknek!
Köszönet továbbá azoknak a
magyar szülőknek, akik tudták
és tudják, hogy nem elég magyar
anyanyelvűnek születnünk, de
tanulnunk kell magyarul a sírig.
Köszönet a sok-sok mérnöknek,
orvosnak, tanárnak, lelkésznek,
szakembernek – akik továbbviszik iskolánk hírnevét, akik
mindennapi munkájukkal bizonyítják, hogy ennek az iskolának
a diákjai büszkék lehettek és lehetnek iskolájukra.

Szigeti László, egykori oktatási miniszter, az MKP oktatási
bizottságának elnöke a kopjafa előtt
A Buzitai Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola idén ünnepli
a magyar oktatás újjászületésének 60. évfordulóját. 2010. október 9-én ebből az alkalomból
kopjafaavató jubileumi rendezvényt szerveztünk az alapiskola udvarán, amelyen tiszteletét
tette Szigeti László, volt oktatási miniszter – az MKP oktatási bizottságának elnöke, Szerencsés János- az MK Kassai
Főkonzulja, Gál Sándor, író, a
Csemadok tiszteletbeli elnöke,
az egyházak képviselői, iskolánk
és óvodánk volt igazgatói, volt
pedagógusok, polgármesterek,
helyi képviselők, a környező magyar tanítási nyelvű alapiskolák
képviselői, szülők, nagyszülők,
iskolabarátok és gyerekek. Pék
László, az SZMPSZ országos
elnöke levélben üdvözölte rendezvényünket.
6o év – tiszteletet érdemlő
kor, főleg egy intézmény életében.

Sok küzdelmes, sikeres,
gyönyörű év, amely fennmaradt
és marad emlékezetünkben,
emlékeinkben. Ott van az iskolai krónikánk oldalain, a falakat
díszítő tablókon, a sok-sok fényképen, kép- és hanganyagon, az
iskolaújságokban és most már
iskolánk honlapján is. De elsősorban bennünk, volt és jelenlegi diákokban, pedagógusokban és mindenkiben, aki valamilyen kapcsolatba került ezzel
a kis felvidéki magyar iskolával,
amely egy igazi bástyaként nem
külső falaival, de elsősorban emlékeivel, hagyományaival, tartalmával és mindennapi életével
nyerte meg szívünket, vívta ki
elismerésünket.
Ez a nap nemcsak rólunk
szólt, nemcsak azokról, akik
nap, mint nap átlépjük ennek az
iskolának a küszöbét, de minden volt pedagógusról, minden
volt iskolavezetőről – akiknek a
nevét szeretném kiemelni, hiszen megküzdötték a harcot

Igen, tanuljuk meg értékelni, ami a miénk, tanuljunk meg
büszkének lenni emlékeinkre,
sikereinkre, tanuljunk meg magyarnak lenni, akkor is, amikor
ez nem divat, amikor ez nem
könnyű, mert ezt követeli tőlünk az elmúlt 6o év.
Ünnepelni, emlékezni, és
emléket állítani gyűltünk össze
Buzitán, 2010. október 9-én,
szombaton. Kopjafát avattunk,
amelyet egy érdekes összefüggés miatt egy székelykapuhoz
hasonlítottam. A székely ház
mértékadó dísze és koronája a
székely kapu, melyet valósággal családtagjának tekint a gazda, kivágja az erdő fáját, de az
elpusztult élet helyére újat teremt, mert az a székely kapu
tényleg részt vesz mindennapi küzdelmes életének vérke-

ringésében: élővé válik azáltal,
hogy a székely lelkét leheli belé,
amikor kifaragja, és az Isten nevét vési rá, szelíd, áhítatos betűkkel.
Ilyen élő fának érezzük mi
is a felavatott és megszentelt
kopjafánkat, amelyet a Péderi
Vegyeskar férfi tagjai gondos
kiválasztás után kivágtak, eljuttatták a faragás helyszínére
a Jászói táborba, ahol Nyári István fafaragó barátunk valósággal a lelkét lehelte belé, és Isten
nevét véste rá, szelíd, áhítatos
betűkkel, mert gyönyörű lett.
Ezt a szépséget még fokozni
tudja Rácz László mesterkovács
barátunk alkotása, amely teljessé teszi a kész művet.
Köszönet az alkotóknak, a
segítőknek, szállítóknak, támogatóknak, vállalkozóknak és a
civil szervezetek képviselőinek!
Iskolánk gyönyörű parkja egy újabb élő fával bővült,
amelyre tekintve eszünkbe juthat a hosszú hatvan esztendő, a
magyar iskola megmaradásának
titka. A jelenlegi diákok újabb
6o esztendőt írhatnak, rajtuk és
rajtunk múlik ennek az iskolának a jövője!
Fontoljuk meg jól Fábry Zoltán gondolatait: „az ember nem
kérkedésből, vagy mások ellenére születik magyarnak, szlováknak, csehnek, vagy románnak, ugyanúgy a tavaszi hérics
sem hiúságból nyílik sárgának, s
önteltségből pirosnak a pipacs,
vagy kéknek a búzavirág, hanem
egyszerűen azért, mert: ez a világ rendje. És megmaradni annak, ki minek született, mindig
az emberi jellem legnagyobb
próbatétele.”
Mohňanský Csilla, igazgatónő
Alapiskola, Buzita

24

Pedagógusfórum



Hét kérdés – hét válasz

A pedagógus elsősorban
a szakmájához értsen: A TANÍTÁSHOZ
Juhász R. József (1963)
több egyéni kiállítása is volt.
1991-ben Érsekújvárott Kassák Intermediális Kreativitás
Központot alakított; Művei
tucatnyi antológiába is bekerültek. 1993-ban Kassákdíjjal, 2009-ben Forbáth Imre-díjjal jutalmazták. Művészeti tevékenységéért 2010ben megkapja a Magyar
Köztársasági
érdemrend
Lovagkeresztjét.
Honnan jött az ötlet, hogy
a Kultúrkorzót megalapítsad?
Gyermekkorát Kéménden
töltötte; általános iskolai
tanulmányait is itt végezte,
majd az érsekújvári elektrotechnikai szakközépiskolában érettségizett 1982ben. Ezután 1989-ig fűtő
volt Érsekújvárott; 1989től magánvállalkozó, egyik
alapítója volt a pozsonyi
Kalligram Könyvkiadónak.
1983–1986-ban az Iródiamozgalom egyik központi személyisége; 1986-ban
verseivel szerepelt a Próbaút című antológiában.
1987-ben Németh Ilonával,
Mészáros Ottóval és Simon
Attilával Érsekújvárott létrehozta a Stúdió erté kortárs
művészetszervező csoportot, melyet évente megrendezett nemzetközi alternatív
művészeti fesztiváljairól ismertünk. Küldeményművészeti kiállításokat szervezett
Budapesten (Amikor Kassák valaki más, 1987; Dúdor
Mail Art, 1989), továbbá
a Stúdió erté katalógusait szerkesztette, szerkesztője a Magyar Műhelynek;
performerként,
akcióművészként Mexikótól Japánig
három kontinens huszonnyolc országában mintegy
százötven fellépést tartott;

2009 januárjában többedmagammal megírtuk a Korszerű
Csemadok programot, amivel
szerettük volna megújítani az
érsekújvári magyar kulturális
életet, és a Csemadok székházban közösséget építeni.
Velünk együtt 120, többségében fiatal jelentkező adta be
kérelmét a Csemadok tagságra. Az ismert botrányos történések után ezeket az embereket a Csemadok nem vette
fel soraiba, és a szervezőket
levélben tiltotta ki a Csemadokból. Ezek után az elmúlt
másfél év alatt Érsekújvár minden kultúrával foglalkozó társulása és személyisége elfordult
a Csemadoktól, és az általunk
megfogalmazott elvek alapján
létrehozta a KultúrKorzó Polgári Társulást.
Milyen programokat kínáltok a város és környéke lakosainak?
Fél év alatt 17 irodalmi, képzőművészeti, színházi és zenei
eseményt szerveztünk. Több
sorozatot indítottunk útjára:
IrodalmiKorzó, ArtKorzó, rendszeres színházi estek, a középiskolásoknak billiárd bajnokság. Megünnepeltük március 15-ét, ahol Fabó Tibor (A
komáromi Jókai Színház színésze) vezetésével, rendhagyó

módon, 1848-at európai kontextusba állítottuk. A második
fél évben olyan rendezvényeket tervezünk mint a budapesti
Showder klub fellépése, zenés színházak találkozója, illetve részt vettünk az augusztus 20-i ünnepségek, illetve
a Transart
Communication
performance művészeti fesztivál megszervezésében.
Vannak pedagógusokat,
diákokat megszólító rendezvényeitek is?
Folytatjuk tovább a már említett
billiárd bajnokságot a középiskolások számára, de említhetném a szerzői esteket is,
ahová terveink szerint a második fél évben olyan irodalmárok érkeznek mint Csehy
Zoltán, Polgár Anikó, Bolemant
Éva és, nem utolsó sorban az
idén 75 éves Tőzsér Árpád.

társadalmi megbecsülést már
lényegesen szűkebben méri.
Itt is le kéne számolnunk már
a 19. századi romantikus „nép
tanítója“ szemlélettel. Ma a pedagógustól azt várjuk el, hogy
menedzser, pszichológus, logisztikai szakember, a társadalom motorja, adminisztrátor,
könyvelő, politikus és még ki
tudja mi minden legyen. Véleményem szerint a pedagógus
elsősorban
a szakmájához
értsen: a tanításhoz. Ezt viszont szigorúbban kéne megkövetelni. Mindezek után, ha
tudunk olyan programot nyújtani a számára, ami szélesíti a látókörét, vagy minőségi
szórakozást nyújt neki, akkor
több pedagógus lesz ott a
rendezvényeken.

A megalapítás óta milyen
tapasztalatokat szűrsz le?
Mennyire lehet a kultúrának megnyerni az érsekújváriakat, környékbeli pedagógusokat?

Úgy tudom, hogy az érsekújvári Csemadok nem
engedélyezte az érsekújvár fiatalok szervezetbe
való belépését? Mi volt ennek az oka és mi a helyzet
a Csemadokkal való viszonyotokkal? Ennek hatására alakultatok meg?

Természetesen van még mit
tennünk, annak érdekében,
hogy minél több embert megszólítsunk. Ennek egyik formája a tagság. Júliusban adtuk ki
az első tagsági kártyákat és
a tagok számára polgári pikniket szerveztünk, ahol a lehetőségeinket és az igényeket
vettük számba. Több pedagógussal is nagyon szorosan
együttműködünk, és – természetesen – rendezvényfüggő,
hogy mennyi pedagógus látogatja a programjainkat. Meggyőződésem, hogy a nagyobb
látogatottság érdekében nekünk kell lépnünk. És azzal is
tisztában vagyok, hogy a társadalom iszonyatos terheket
próbál a pedagógus nyakába rakni, viszont az anyagi és

A legfontosabb dolog ami az
egész botrányos Csemadokügyet kirobbantotta, az a közösségépítés. A Csemadok az
elmúlt évtizedben ezzel nem
foglalkozott. Az egyes rendezvények között semmi sem
történik a Csemadokban. Ez
a folyamat mára azt eredményezte, hogy a fiatalok elhagyják a várost, vagy nagyobb
számban asszimilálódnak. Mivel a sajtó elég sokat foglalkozott az itt zajló eseményekkel
más városokból is hasonló tendenciákról számoltak be. 9
városból kaptunk hasonló információkat, ahol a fiatalokat
nem, vagy nem szívesen engedik be a Csemadokba, illetve nem kapnak teret a kibontakozásra. Ha figyelembe

Pedagógusfórum
vesszük, hogy éppen a városokban a legnagyobb mértékű
az asszimiláció, akkor láthajuk,
hogy milyen veszélyes folyamatokról van szó. Kétség kívül
az érsekújvári Csemadok ezek
közül is a legradikálisabb utat,
a teljes elzárkózást választotta. Ha ehhez hozzátesszük,
hogy az önkormányzatok, a
minisztériumok és a magyarországi alapítványok mekkora
összeggel támogatják a Csemadokot, nem nehéz belátni, hogy a városi Csemadok
szervezetek esetében (tisztelet
a kivételnek) ez a pénz éppen
az asszimilációt szolgálja!!!
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Mivel a városban több kulturális szervezet is működik, nem gondoltatok közös rendezvények megszervezésére?
A KultúKorzót több kulturális szervezet hozta létre. A
megalakulásunk óta már alakult újabb kulturális szervezet
is. Ezt csak üdvözölni tudom,
hiszen nem gondolom azt,
hogy nekünk a kultúra minden
területével foglalkoznunk kell,
sőt még azt sem gondolom,
hogy minden területen egyformán magas színvonalon tudunk dolgozni. Ezért örülök,
hogy mások is gazdagítják vá-

rosunk kulturális életét. Természetesen minden programot
folyamatosan egyeztetünk és
egymás rendezvényeit is látogatjuk. Közös rendezvényekben még nem gondolkodtunk,
hiszen mindössze fél éve dolgozunk, de biztos vagyok
benne, hogy ez is elkövetkezik. Érsekújvárban egyedül
a Csemadokkal nem tudunk
egyeztetni, de az elmúlt időszak megmutatta, hogy van
kulturális élet a Csemadokon
kívül is, sőt úgy tűnik, már csak
azon kívül van.
Milyen rendezvényekre látogathat el a közeljövőben

a Pedagógusfórum
sója?
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olva-

Mivel a második féléves programunkat most egyeztetjük
a városi hivatallal és más kulturális szervezetekkel, erre
– a már említett néhány rendezvényen kívül – nem válaszolnék. Viszont a www.
kulturkorzo.sk honlapon minden információ elérhető rólunk, így a rendezvények is
hamarosan felkerülnek. Az
info@kulturkorzo.sk e-mail címen várjuk jelentkezésüket,
észrevételeiket, ötleteiket, akár
tagsági kérvényüket.
Hajtman Béla

A kisebbségi nyelven oktató iskolák nyelvhasználatát szabályozó
törvények módosítására vonatkozó javaslatok
Az SZMPSZ az államnyelvtörvény és az oktatási törvény módosítása, illetve a kisebbségi nyelvhasználatról megszületendő törvény kapcsán tett
javaslatokat a kisebbségi oktatás nyelvhasználatára, ezen belül a pedagógiai dokumentáció vezetésére, melyek lényege az alábbiakban foglalható
össze:
A kisebbségi nyelven oktató iskolában, illetve a közös igazgatóságú iskola kisebbségi részlegében az iskolai dokumentumok kétnyelvű használata az ésszerűség keretei között történjen, feleslegesen ne terhelje túl az iskolavezetést és a pedagógusokat. A dokumentumok egy részét ezért a
gyakorlati megfontolások ﬁgyelembe vételével csak egynyelvűen (kisebbségi vagy szlovák nyelven) javasoljuk vezetni.
A kisebbségi iskola nyelvhasználatának területei
1. A pedagógiai dokumentáció:
a) Az oktatási minisztérium (OM) által az iskolák részére kiadott szakmai anyagok.
i) Az állami intézmények által a kisebbségi iskolák részére kiadott dokumentumok kétnyelvűek (pl. az Állami Pedagógiai Program).
ii) Az állami intézmények által kiadott, az iskolák dokumentációjának vezetéséhez szükséges, formanyomtatványok (papíralapú és elektronikus
nyomtatványok) az egyes dokumentációk vezetésének nyelvét szabályozó jegyzék alapján készülnek el és töltik ki az iskolák pedagógusai.
b) Az iskola pedagógiai dokumentációja.
i) A hivatalos okiratok kiadása két nyelven történik (pl. bizonyítványok és az ezek alapját képező dokumentumok, katalóguslap, protokol stb.).
ii) A kisebbségi iskola statutáris képviselője által kiadott határozatok, végzések szlovák nyelven íródnak, a határozatokat a szülők az oktatás nyelvén is megkapják.
c) Az iskola „belső” pedagógiai dokumentációja és nyelvhasználata.
i) A kisebbségi iskola belső menetére vonatkozó pedagógiai dokumentáció vezetése az iskola oktatási nyelvén történik (órarend, az iskola pedagógiai programja stb.).
ii) Az iskola szerveinek (a pedagógiai tanács és a tantárgybizottságok stb.) tárgyalási nyelve és az ülésének jegyzőkönyve az iskola oktatási nyelvén
valósulnak meg, illetve íródnak.
iii) Az osztálykönyv beírásai:
(1) Az osztálykönyvbe az általános beírások kétnyelvűek (pl. a tantárgyak jegyzéke stb.).
(2) A tananyag beírása a tanóra tanítási nyelvének megfelelően történik.
iv) Az iskola által szervezett rendezvények, az iskola kiadványai, a rendezvényekre szóló nyomtatott anyagok stb., az iskola oktatási nyelvén valósulnak meg, illetve íródnak.
v) Az iskolához kötődő szervek, szervezetek (iskolatanács, szülői szövetség, az iskola polgári társulása, alapítványa stb.) tárgyalási nyelve és írásos
dokumentációi az iskola oktatási nyelvén valósulnak meg.
2. Az egyéb kiegészítő ügyviteli dokumentáció:
a) a szakfelügyelet ellenőrző tevékenységével kapcsolatos dokumentáció;
b) az oktatási hivatallal és az egyéb állami intézményekkel folytatott ügyvitel;
c) az iskola gazdasági, biztonsági, stb. ügyvitelével kapcsolatos dokumentáció;
d) a fenntartó önkormányzattal folytatott ügyvitel.
A (2) bekezdés a), b), c) pontja szerinti esetben az ügyvitel szlovák nyelvű.
A (2) bekezdés d) esetét a megszületendő kisebbségi nyelvhasználati törvény szabályozza.

Pék László
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Színes iskolaélet a magyar falak között Losoncon
„Tanító néni! A miénk a legjobb iskola a világon!” – ezzel
fordult felém egy kislány, mikor
kijöttem az osztályból tanítás
után. „Miért gondolod így?”
– kérdeztem. „Mert a tanító nénik és tanító bácsik aranyosak
és érdekességeket mesélnek nekünk az órákon, sokat játszunk
és nem unatkozunk.” Ez a mondat szíven ütött rendesen. Nem
is az számít, hogy mit mondott,
hanem az, ahogy mondta. Anynyira lelkesen, csillogó szemekkel. Szinte melegség öntötte el
egész lényemet. Úgy éreztem, be
kell mutatnom a losonci Kármán
József Alapiskola és Óvoda színes
életét. Aránylag kis iskolának
számít, mivel száznyolcvanhat
gyerek látogatja, ezért is családias hangulatban telnek mindennapjaink. Tizenhét tanár felel a
gyerekek minőségi oktatásáért,
két nevelőnő végez oktató-nevelő munkát. Az épület a losonci
Református Egyház tulajdona.
Meg kell említenem, hogy az
iskolához tartozik az óvoda is,
melyben az oktatást négy óvónő
biztosítja. Rengeteg mindennel
foglalkozik a pedagógus csapat.
Azért mondom, hogy csapat,
mert tudjuk, egységben az erő.
Ez nagyon igaz! Amellett, hogy
tanítunk, számtalan programot

szervezünk gyerekeinknek. Pl.:
sportnapokat, közös túrákat,
kirándulásokat, szórakoztató
programokat. Az iskola pedagógusai idén, május 27-én megrendezték az esztrádműsort, ami
már hagyománynak számít, mivel kétévenként kerül a nagyközönség elé. E jeles eseményre az
iskola minden diákja és dolgozója szenvedélyesen készült. Meg
is lett az eredménye, tudniillik
a gyerekek a telt kultúrház előtt
mutatták be produkcióikat. Az
iskola igazgatója, Bial Péter nyitotta meg az estet és köszöntőjében szívélyesen üdvözölte a
szülőket, volt diákokat, jelenlévőket, valamint rávilágított arra,
miért is fontos ez az összetartó
esztrád-est a losonci magyar közösség számára. Ezt követően a
gyerekeké volt a színpad. Színes
műsorszámok kerültek terítékre,
mint pl.: pom–pon tánc, zenés
összeállítás, sztenderd és latin
táncbemutató, humoros jelenetek, rövid színdarab. Hallhattunk egy prózamondó diáklányt,
Gyetvai Júliát, aki a XIX. Tompa
Mihály Országos Vers– és Prózamondó Énekelt versek és Lírai
színpadok Versenye járási és kerületi fordulóján aranysávos minősítésben első helyezett lett, az
országos fordulón pedig bronz-

Iskolánk diákjai

Az üzenetek behelyezése az időkapszulába

sávos minősítésben részesült.
Fellépett az iskola rock együttese, a Tyger, valamint a Pitypang
néptánccsoport, akik ebben az
évben ünnepelték fennállásuk
tizedik évfordulóját. Iskolánkban működik a Diákönkormányzat is, természetesen pedagógusok segítségével. Feladatai közé
tartozik pl. a Halloween–party
megszervezése,
gyermeknap
megrendezése, műveltségi vetélkedők lebonyolítása. Ilyenkor
minden gyermek játékosan szórakozhat társaival és pedagógusaival. Hiszen aránylag kis iskola
vagyunk, ezért családias hangulatban telnek ezek a délutánok,
estek. Nemrégiben, november
20-án köszönthettük szeretett
iskolánkat a 60. évfordulóján.
E jeles esemény alkalmából ünnepélyes keretek között egy ún.
időkapszulát helyeztünk el iskolánk Kármán termében, melyet
lezártunk negyven évre. Ebbe
minden osztály elhelyezhette
saját üzenetét az utókor számára. Az üzenetek között voltak
rajzok, kézlenyomatok, írások,
jókívánságok, ajándékok. A szórakoztató zenés műsor után
mindenkit várt a bőség asztala
számtalan �nomsággal. A szülők

A Pitypang néptánccsoport
fellépése

és vendégek számára borkóstolással kedveskedtünk, gyerekeink számára pedig játékos foglalkozásokkal készültünk. Végül
táncházzal zárult e jeles nap. Így
van ez rendjén, mert egy iskolának élnie kell. Ez a pedagógus
csapat meg is tesz mindent annak érdekében, hogy a gyerekek
lelkesen jöjjenek iskolába, hogy
akarjanak érdekes dolgokról
hallani. Így lesznek sikeresek életükben, mert az iskola az életre
nevel, oktat.
Fűkő Gyöngyi
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Emlékoszlop-avatás az érsekújvári gimnáziumban

Az ünnepi beszédet Pék László mondta

Tisztelettel köszöntöm mindazokat, akik az Érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium épülésében folyamatosan részt vesznek. Önökben, helybeliekben
és a távolabbról érkezőkben is
megfogalmazódik a kérdés, vajon milyen mértékben beszélhetünk fejlődésről és mennyire az
értékek mentéséről, mindannak
a továbbéltetéséről, mely a múlt
öröksége? Mennyire fontos napjainkban a Pázmány-évforduló
alkalmából átadandó oszlopot
most körülállók erőfeszítése, a
gimnázium jövőjéért tevékenykedők elszántsága.
A 168 éve működő iskola
nemcsak a Királyi Magyar Állami Pázmány Péter Gimnáziumként volt eredményes, de a további időszakban is. Tóth Sándor igazgató úr még igyekezett
közös utakon vezetni az iskolát, de a „mecsiari-slavkovskái“
időszak kihatásai Száraz Dénes akkori igazgató-helyettes urat és a szülőket már arra
kényszerítették, hogy az iskola
önállóságát
kezdeményezzék.
A város, mely gazdag tradíciókkal rendelkezik, polgárai révén
cselekvő tenniakarással segítette iskoláját. Az iskola diáklétszámának fokozatos csökkenése
azonban jelzi, hogy a magyarszlovák nyelvhatár közelében

nem könnyű iskolát működtetni. Az új iskolavezetés Európára
nyitása, a külföldi lektorokkal
megerősített idegennyelv-oktatás, a diákversenyeken való sikeres szereplés, a gimnázium megsegítése céljából létrejött Kormorán koncert, de akár a névadóra
való mai emlékezés mind azt
mutatja, hogy a tantestület cselekvően segíti a megújulást.
Egy korábbi időszakban Pázmány Péter élete éppen egy ilyen
cselekvő magatartásra ad példát.
Tehetséges és ambiciózus ember
volt. Élete nemcsak a katolikus
egyházzal kapcsolódott össze, de
a könyvekkel,
a művelődéssel,
az iskolákkal is. Nemcsak hitvitázó, igehirdető, hittérítő volt.
Kilépett a jezsuita rendből, világi papként, eszergomi érsekként,
bíborosként tevékenykedett. Célja a művelt katolikus értelmiség megteremtése volt. Tanított
a vágsellyei jezsuita kollégiumban, Nagyszombatban nevelőintézetet és papneveldét, Bécsben felső papnevelő intézetet a Pazmneumot - majd ugyancsak
Nagyszombatban teológiai és
bölcsészeti karral működő egyetemet, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem elődjét alapította.
Pozsonyban a jezsuita kollégium
és iskola szintén a nevéhez fűződik. Gazdag szókincs, szenvedé-

lyesség, tájékozottság, kiterjedt
levelezés, sokrétű kapcsolatrendszer, közéleti elkötelezettség, az
anyanyelv céltudatos fejlesztése, a nemzet erkölcsét, műveltségét, sorsát féltő magatartás is
személyéhez kötődik. Prédikációiba sok-sok irodalmi kifejezési forma és világi elem fért bele,
melyek közvetlen hatással voltak
hallgatóságára. Tisztában volt
vele, hogy a Habsburgok uralta területen a nyelv biztosítja a
nemzet létében a folyamatosságot. Ő volt az első irodalmunkban, ki az ékesszólásról magyar
nyelven értekezett. Pázmány
Péter a reformáció százada
után nem a vaskalapossága és a
mindenfajta
visszarendeződés
erőltetése miatt maradhatott meg
a történelmi köztudatban, de
ékesszólásával és az értékek helyreállításával. Ma iskolák, egyetem, intézmények viselik nevét.
Az érsekújvári gimnazisták
iskolájuk névadóján kívül további történelmi példákat és tanulságokat is találnak épülésükre.
A ferences atyák napjainkban is
megújuló jótékony tevékenysége,
Vak Bottyán vitézi tettei és bátorsága, (a török időkben a főtéri mecset tornyából hajította ki
az imát mondó müezzint), vagy
a kuruc idők szomorú eseménye,
a császári oldalra átállt áruló

Ocskay László lefejezése, elgondolkodtatásra kényszerítenek.
A második
világháború
bombatalálatai szörnyű sebeket
ejtettek a városon, újra kellett és
lehetett mindent kezdeni. Az országban egyedülálló Csemadok
ház tevékenységének és a szakközépiskolák továbbfejlődésének
igénye, a kulturális és a politikai
élet mai szekértáborainak demarkációs vonalain túl is jelzik,
a ma gimnazistáinak történelmi
tapasztalatára és felkészültségére néhány év múlva szüksége
lesz a városnak és a környéknek.
A ferences templom bejárata feletti szöveg - Pax intrantibus
(Békesség a betérőnek) – Buják
Vince tardoskeddi fafaragónak
nemes felajánlása, a míves alapossággal elkészített emlékoszlop és az alábbi, Pázmány Péter
munkásságát méltató idézet segítse őket tanulmányaikban és
későbbi munkájukban.
Ha ama kor embereinek arcképeit tekintjük, nemcsak erőt
fedezünk fel arcvonásaikban,
hanem észrevesszük, hogy van
valami elszántság és harciasság
alakjukban, mit korunk embereinél nem lelhetünk. Mi, akik
nemcsak műveltek, hanem némiképp elpuhultak is vagyunk, szép,
finom és ízléses külsejű könyvek
lapozgatásához vagyunk szokva:
azért idegenkedéssel nyúlunk
ama kemény bőrrel borított, fatáblákba kötött, porlepte nagy
kötetekhez, és hősi elszántságfélére van szükségünk, hogy tartalmuk tanulmányozására rászánjuk magunkat.
Kétségkívül, a vallási küzdelmek íróinak művei – zajos
hevök, folytonos izgatottságuk és
gyakorta kíméletlen hangjuk miatt nem keltenek lelkünkben oly
tiszta gyönyört, mint az újabb
korok nagy íróinak remekművei;
de nem csekély meglepetésünkre
akárhányszor észrevesszük, hogy
kemény héj kérge alatt ízletes
gyümölcs rejlik. Mint ahogy Pázmány mondja: „A pomagránát,
narancs, mandola, dió héja kemény és keserű; de mivel jó a
bélök, kedves gyümölcsük.“
Pék László beszéde
az emlékoszlop avatásán

28

Pedagógusfórum



Iskoláink életéből

Jeles névadójukra emlékeztek
az Ipolyi Arnold Alapiskolában
2000. november 16-a különleges nap volt iskolánk életében, ugyanis az Ipolybalogi
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola ezen a napon vette fel a
19. század neves néprajzkutatójának, műkincsgyűjtőjének, a tudós püspöknek, Ipolyi Arnoldnak a nevét. Tíz év
elteltével az évforduló napján
erre az eseményre, valamint
a jeles püspökre emlékeztünk
Ipolybalogon. Ennek apropóján olyan vendégeket, volt
kollégákat hívtunk meg, akik
hosszú évekig tevékenykedtek ebben az iskolában, vagy
éppen azokat, akiknek a kezdeményezésére a névfelvétel
megtörtént. Az ünnepség a
lelkiatya köszöntőjével és hálaimájával kezdődött, majd az
iskola igazgatójának, Molnár
Barnabásnak az ünnepi beszéde következett. A 10 évvel ezelőtti névadón tanulóink egy
ünnepélyes fogadalmat tettek, amelyben megfogadták az
anyanyelv iránti hűséget, kulturális örökségünk ápolását
és névadónk munkásságának
megismerését. Mivel ők már
elhagyták az alapiskolát, ezért
a ma itt tanuló diákok szintén
letették ezt a fogadalmat. Ipolyi Arnold életéről és munkásságáról Urbán Aladár, a Palóc
Társaság elnöke, nyugalmazott pedagógus beszélt, aki kitért a szülőföld szeretetének
fontosságára, a hagyományok
ápolásának szükségességére,
valamint azokra a híres magyar feltalálókra, tudósokra,
akikre méltán lehet büszke
minden magyar ember. Ipolyitól származó idézetekkel zárta
előadását, amelyek még inkább nyomatékosították mondandójának lényegét. Ezután
vetítettképes bemutató foglalta össze Ipolyi Arnold munkásságát, majd az alapiskola
tanulóinak és az Ipolybalogi
Művészeti Alapiskola növen-

„… nekünk itt ez a kedves föld és nép,
melyet hazánknak és nemzetünknek
nevezünk, az egyedüli mindenünk, ez a
tér, ez a föld az, melyet mindenekelőtt és
minden irányban művelnünk kell.”
(Ipolyi Arnold)

Urbán Aladár ünnepi beszédet mond

dékeinek közös kultúrműsora következett. A délelőttöt
Bodonyi András zenész, az iskola egykori pedagógusának
zenés történelemórája zárta. Különféle dalokkal, megzenésített versek segítségével
vette sorra a magyar történelem jeles, fordulópontot jelentő eseményeit, s így közvetlenebb és könnyen befogadható formában közvetítette
az ismereteket a tanulóknak.
Az emléknap, amelyet azzal a
szándékkal szerveztünk, hogy
névadónkra, a tudós polihisztorra emlékezzünk, valamint
lehetőséget biztosítsunk a régi
pedagógusokkal való találkozásnak, elérte célját, ugyanis
a diákok iskolánk névadójával kapcsolatos ismeretei remélhetőleg ezáltal is bővültek,
volt kollégáink pedig csillogó
szemmel köszönték meg, hogy
újra itt lehettek régi iskolájukban, hogy találkozhattak rég
nem látott pedagógustársaikkal. S ez is célja az iskolánk-

nak, hogy ne feledkezzünk
meg a régiekről, az elődökről,
munkájukról, becsüljük és
tiszteljük őket, tapasztalataikból pedig merítsünk és táplálkozzunk! Ezt célozza meg iskolaprogramunk is, amely az
egészséges életmód mellett a
hagyományápolásra, a múlt és

Az iskola énekkarának fellépése

a régió megismerésére helyezi a hangsúlyt. Ezzel nemcsak
magunknak akarunk megfelelni, de méltók szeretnénk
lenni iskolánk névadójának
szellemiségéhez és hagyatékához.
Németh Ágota
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Selyés diáklányok a szlovák parlamentben
Novemberben hat diákunk képviselte iskolánkat Pozsonyban az angol nyelvű 10.
Modell
ENSZ-konferencián.
Az esemény szervezője a fővárosi illetőségű Juraj Hronec
Gimnázium, fővédnökei az Iskolaügyi Minisztérium és az említett gimnázium alapítványa.
A ´BratMUN – Bratislava
Model United Nations´ konferenciára iskolánk harmadik
alkalommal nevezett be, előzőleg 2002-ben és 2003-ban
voltunk a résztvevői. (A konferenciát a ´90-es évek második felében a zsolnai egyetem
szervezte az US Peace Corps
égisze alatt, ott is jártunk
három alkalommal.) Az eltelt hét év alatt a nemzetközi
rendezvény színvonalas, angolul kitűnően – sok esetben
mondhatni anyanyelvi szinten
– beszélő középiskolás diákok
rangos találkozójává nőtte ki
magát. A háromnapos tárgyalássorozatnak a Szlovák Nemzeti Tanács épülete adott otthont, ezzel is növelve annak
kivételes mivoltát.. Előkelő
közéleti és politikai személyiségek köszöntötték a résztvevőket, köztük Nagy–Brittania
és az USA szlovákiai nagykövetei, a Bécsi ENSZ Információs Szolgálat küldötte, vala-

áltozás csúcstalálkozóján a
globális felmelegedés lassításán fáradozott, míg Blanka és
Csilla az Emberjogi Bizottságban a világban elharapódzott
extrémizmust próbálta keretek közé szorítani.

mint Mikuláš Dzurinda, Szlovákia külügyminisztere is.
Az ENSZ tárgyalási szaknyelvét, működési mechanizmusát, bizottsági alakulatait,
az általuk kidolgozott, véleményezett és jóváhagyott határozatokat, az ENSZ közgyűlés döntési procedúráját
szószerint „leutánozó“ konferencia tétje az volt, hogy az
egyes tagországokat képviselő diákok a lehető legjobban
érvényesítsék államuk álláspontját a többiekével szemben, vagy éppen velük karöltve, és végső soron így jussanak
közös megegyezésre.
Diáklányaink közül Csontos Bernadett, Fekete Szilvia
és Horváth Blanka Ausztráliát, míg Németh Brigitta, Mol-

nár Krisztina és Száraz Csilla Finnországot képviselték.
Mindannyian első alkalommal vettek részt a konferencián, így nem csoda, hogy félelemmel teli várakozással néztek elébe. A felkészülés három
hétig tartott, ennyi idejük volt
a lányoknak arra, hogy átfogó
képet szerezzenek a képviselendő ország kormánypolitikájáról és a konferencia témaköreivel kapcsolatos álláspontjáról. Detti és Brigi az
Egészségügyi Világszervezet
bizottsági tagjai voltak, feladatuk a földrengés sújtotta
Haiti megsegítése volt. Kriszti
az Európa Unió nevű bizottságban
a Görögországnak
nyújtandó kölcsönről készült
tárgyalni, Szilvi a klímav-

Dicséret illeti diáklányainkat, hiszen a kihívást felvállalva igényes felkészülést végeztek. Országuk álláspontját
határidőre, minőségi írásbeli munkaként továbbították
a főszervezőknek még a konferencia kezdete előtt. A helyszínen aktív részesei voltak
a napi 11 órás tárgyalási menetnek. Bizottságaikban megvédték a véleményüket, ötleteikkel segítettek létrehozni
és támogatni a határozati javaslatokat, s így hozzájárultak
a tárgyalások sikeres kimeneteléhez. S bár a konferenciáról
nem sikerült elhozniuk a
„legaktívabb kiküldött“ címet,
egyöntetűen úgy nyilatkoztak,
hogy meghatározó élményben volt részük, mely nemcsak
az angol nyelv még hatékonyabb elsajátítását motiválja,
hanem egyéni fejlődésüket is
előrelendíti. Ennek érdekében
pedig jövőre is nekivágnak a
feladatnak.
Vlahy Anita, a komáromi Selye
János Gimnázium angoltanára

Nyelvet tanulni nem csak tanteremben lehet
Egy tanulmányi kirándulás remek lehetőség arra, hogy összekössük a kellemest a hasznossal, azaz játszva, kirándulva tanuljunk. Hiszek abban, hogy, ha egy nyelvet tanítunk, akkor a grammatikán túl egy másik kultúrával is meg kell ismertetnünk növendékeinket, ezért
másodikos tanítványaim egy csoportjának „spanyolos” tanulmányi kirándulást szerveztem. Célom az volt, hogy megmutassam a latinamerikai kortárs művészet két kimagasló ágazatát, a festészetet, ill. a mozit. A budapesti Szépművészeti Múzeumban megtekintettük a kolumbiai Fernando Botero kiállítását egy osztályfoglalkozás keretében. Diákjaimmal két órán keresztül egy múzeumpedagógus foglalkozott,
játszva ismerkedtek meg a festő jellegzetes stílusjegyeivel, ők is rajzoltak, egy-egy képhez rövid dialógust írtak spanyolul, végül pedig egy
nagy faliújságot készítettek mindarról, amit a kiállításon tanultak.
A nap második felében került sor a mozilátogatásra, egy Oscardíjas argentin alkotást, a „Szemekbe zárt titkok” (El secreto de sus
ojos) c. ﬁlmet néztük meg, természetesen eredeti nyelven, spanyolul.
Azt hiszem, kijelenthetem, hogy a latin-amerikai kultúrának és
a spanyol nyelvnek szentelt kirándulásunk osztatlan sikert aratott,
tanítványaim használták spanyol nyelvtudásukat a tantermen kívül
és megismerkedtek Argentína és Kolumbia művészeti értékeivel,
anélkül, hogy Dél-Amerikába utaztak volna.
Kanozsay Katalin, a komáromi Selye János Gimnázium spanyoltanára
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A mérés és értékelés módszertana

Értékeljünk, de hogyan?
Amióta emberi teljesítmény létezik, az értékelés motivációs ereje vitathatatlan. Az értékelés az, ami előrevisz, aminek hajtóereje újabb tettekre sarkall. A
mérésnek is megvan a maga ideje, az a kész és befejezett folyamat lezárását
illeti. A téma időszerűségét bizonyítja, hogy napjainkban a mérés dominál a
fejlesztő értékelés helyett, mintha a mérés indukálná a készségek fejlesztését.
Az értékelés olyan lélektani folyamatot indít be, amely tettekre ösztönöz, a
mérés azonban megállapít, szelektál, ami ellen nincs fellebbezés. Azt is lehetne mondani, nincs több lehetőség a javításra és az újragondolásra. Tehát
a téma nem azon témák közé tartozik, melyeket a szőnyeg alá lehet söpörni,
vagy csak könnyedén át lehet rajta lépni.
Szlovákia oktatási intézményeiben mérni és értékelni kell. Mindkét szakmai tevékenységhez műfaji, pedagógiai és pszichológiai tudásra
van szükség. Elöljáróban le
kell szögezni, hogy belső és
külső mérés-értékelés elvégzése szükséges ahhoz,
hogy az adott oktatási-nevelési intézmény megfelelő
képet kapjon önmagáról. Ez
az intézményértékelés. Ami
az osztályban történik, az a
tanuló értékelése, aminek
elvégzéséhez ismerni kell a
mérés-értékelés műfaját és
magát a tanulót, a közösséget, a képességek széles skáláját, a tesztkészítés tudományát, módszertanát.
Az sem mellékes, hogy
mit, mivel és hogyan akarunk
mérni-értékelni: tudást, személyiséget, kompetenciát,
ismereteket, teljesítményt.
Ha a teljesítményt, kinek a
teljesítményét: a gyerekét, a
pedagógusét vagy az iskola
vezetéséét? Nagyon széles a
spektrum, a pedagógiában
minden értékelhető: valamely területeket könnyebb,
másokat bonyolultabb mérni-értékelni (pl. kompetenciák).
A fentebb említett területek közül igazán izgalmas dolog a pedagógus munkájának
értékelése, mert az ő esetükben nem a szaktárgyi tudásukra vagyunk kíváncsiak,
hanem a munkájukra, a telje-

sítményükre, szakmaiságukra, profizmusukra, hatékonyságra, sikerességre. Egy másik ok, amiért izgalmas lehet
a kérdés: az értékelt pedagógusok mennyire tudják elfogadni, beépíteni a pozitív,
építő „kritikát” munkájukba.
Érdekes lehet megfigyelni,
hogyan éli meg azt a helyzetet, amikor ő kerül a másik
oldalra – amikor őt értékelik,
és nem ő értékel. Azért használtam az építő „kritika” kifejezést, mert – hangsúlyozom
– értékelésről, és nem minősítésről van szó. Az értékelőnek pedig törekednie kell az
objektivitásra! Egy értékelést
soha nem használhatnak fel
lejáratásra, megszégyenítésre. De ez vonatkozik a diákok
értékelésére is: nem azért
értékelünk, hogy megalázzunk, vagy a gyerek lelkébe
lépjünk.
Izgalmas téma a fejlesztő értékelés, amelynek során
feltárulnak erősségeink és
gyengeségeink. Az utóbbiak
alapján ki tudunk jelölni magunknak, az osztálynak, vagy
közösen az iskolavezetéssel
az intézménynek egy fejlődési útvonalat hiányosságaink kiküszöbölésére.
A mérés-értékelés kapcsán rögtön felmerülnek a
kérdések:
rendelkezünk-e
megfelelő pszichológiai háttérismerettel? Vannak-e nálunk mérési-értékelési szakemberek? Van-e kutató gár-

da, akiknek szakterülete ez a
műfaj?
A mérés-értékelés nem a
XXI. század vívmánya, de itt
az ideje, hogy tudatosítsuk
magunkban, fontos eszköze
a nevelési-oktatási folyamatnak, sőt a fejlődést elősegítő
szükséges jó, hatékony motiváló, fejlesztő eszköz, és
szoros kapcsolatban áll a minőségbiztosítás tárgykörével, annak kulcsfontosságú
eleme. Azt is tudomásul kell
venni, hogy nemcsak a gyereket, a tanítványokat kell
mérni-értékelni, hanem bennünket is értékelnek, még ha
sok pedagógus mereven el is
zárkózik ettől, félvén, feltárulnak hibáik. Ha belegondolunk abba a ténybe, hogy
a diákok minden nap értékelnek (minősítenek!) bennünket, tisztában vannak
a tudásunkkal, szakértelmünkkel, hozzáállásunkkal,
kompetenciáinkkal, érzelmi
életünkkel, akkor már nem is
fog ez annyira fájni.
Ez év augusztusában Miskolcon részt vettem egy mérés-értékeléssel foglalkozó
32 órás pedagógus-továbbképzésen. Ez az írás a négynapos továbbképzés összegzése kíván lenni. Helyszűke
miatt nem térek ki a személyiség mérésének fontosságára
és mikéntjére. Figyelmemet
a tanulók és a pedagógusok
munkájának mérésére-értékelésére összpontosítom.

A kit mérünk? kérdést már
megválaszoltuk, csak öszszegzésképpen: a tanulókat,
a pedagógusokat, az iskolavezetést, az intézményt. A
mit? kérdésre már összetettebb a válasz, mert mérhetjük a tudásszintet, teljesítményt, a kompetenciákat, a
személyiséget, a klímát, elégedettséget. A tudásszintet
más tesztekkel, kérdőívekkel
mérjük, mint a kompetenciákat. A tudásszint-mérések
segítik a tanítás folyamatának irányítását, szelektálnak,
és segítségükkel összehasonlítható a különféle oktatási eljárások hatékonysága.
Azt a tudást mérik, amelyet a
gyerek az iskolában elsajátít,
illetve, amit az iskolában számon kérnek (iskolai/lexikális/visszamondható tudás). A
tudásteszteknek két típusát
különböztetjük meg: a standardizált (szakemberek által
elkészített, bemért) és a tanárok által elkészített (nem
bemért, összeollózott, a kérdéskör módszertanát mellőző), amelyek feladatokból
(itemek) állnak.
A kompetenciamérés a
tanítás-tanulás folyamatának szabályozó eszköze, személyre szabott fejlesztő iskolai környezetet és kompetencia alapú pedagógiai gyakorlatot ösztönöz és tételez fel.
Készségeket, jártasságot, képességeket mérünk a segítségükkel, azaz ezek a tesztek
alkalmazott tudást mérnek,
ezért nem osztályozhatók.
Funkciója szerint a mérés
lehet diagnosztikus – azaz
feltáró jellegű, formatív – a
tanítási-tanulási
folyamat
állandó kísérőjének kellene
lennie, a tanulás fejlesztését szolgálja, és szummatív,
vagy minősítő – lezár egy folyamatot, tükröz egy végállapotot (pl. vizsga).
A szerkesztési elv szerint normaorientált és kri-
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tériumorientált értékelésről
beszélünk. Mind a két esetben más a vizsgálati cél és
a vizsgálati eszköz. A kritériumorientált értékelésnél
a viszonyítási alap lehet az
alaptanterv (központi) követelménye, vagy az iskola pedagógiai programjában foglaltak. Ezek a követelmények
jelentik a 100%-ot. Ezek belső mérések, mert a követelményrendszer adott, mind
a pedagógus, mind a diák
tisztában van vele. A normaorientált értékelés esetében
a mérce változó. Ebben az
esetben egy kiválasztott minta átlagához viszonyítunk. A
mérce érthetően azért változó, mert a viszonyítási alapot
képező minta mérésenként
változhat. Ez a mérés külső,
pl. ilyen a PISA-mérés.
Ha a mérés-értékelés
módszereit vesszük szemügyre, akkor két típust említhetünk: „lágy” és „kemény”
módszereket. A „lágy” módszerek közé tartozik a megfigyelés, a feleltetés, szóbeli vizsgáztatás. A „kemény”
módszerek közé a feladatlapokat, tantárgyteszteket soroljuk.
A tudásszintmérő tesztekben a következő típusú
feladatok fordulnak elő: feleletválasztós vagy zárt végű (alternatív válasz: igen
– nem; válaszok illesztése,
többszörös választás, stb. –
hátránya, nem serkenti gondolkodásra, a tudás, a probléma megfogalmazásra a tanulót, viszont könnyű javítani
a javítókulcs alapján) és feleletalkotó vagy nyílt végű (kiegészítés, rövid vagy hosszú
válasz, esszé típusú válasz).
Az utóbbi típusú tesztekkel a
kreativitást is mérjük. Javításuk időigényes, képességeket mérnek, nehéz objektívan értékelni. Ha mégis nyílt
végű teszttel akarjuk mérni
tanulóink képességeit, akkor
tisztában kell lennünk azzal
az egyszerű ténnyel, hogy az
átlagos és gyengébb tanulók
nem fognak jól teljesíteni. Az

is előfordulhat, hogy egy zárt
végű teszten nagyon jól szereplő tanuló a feleletalkotó
teszten gyengén fog teljesíteni. Érdemes mind a két típust bevinni egy csoportba,
ezáltal sokkal finomabb, árnyaltabb és teljesebb képet
kaphatunk tanulóinkról.
A mérés-értékelés folyamata időigényes. Első lépésben meg kell határozni a
célokat: milyen típusú értékelést akarunk, mire akarjuk
felhasználni, mit mérünk és
milyen szinten mérünk. A tanulók esetében a mérés-értékelést a pedagógus végzi.
Viszont jó, ha teret kapnak a
tanulók is: ebben az esetben
alkalmazhatjuk a tanulói önértékelést (de erre meg kell
tanítanunk a gyerekeket).
Második lépésként a mérés
menetét kell meghatároznunk. A harmadik lépésben
elkészítjük a feladatlapot,
amit – jobb esetben - annak kipróbálása, bemérése
követ. A teszthez elkészítjük
a javítókulcsot. Az ezt követő lépés a teszt megíratása,
annak javítása és a kapott
eredmények feldolgozása.
Legutolsó lépésként elemzünk, értékelünk és visszacsatolunk.
Röviden tekintsük át a pedagógus munkájának értékelését.
A tanári munka értékelésétől, más néven teljesítményértékeléstől a gyakorló pedagógusnak – véleményem szerint – borsódzik a
háta. Mint a beszámolóm elején említettem, tartanak tőle, hasznavehetetlennek, sőt
fölöslegesnek tartják. Pedig
nemes egyszerűséggel: nem
az. Nem ellenőrzési procedúraként kell felfogni, hanem hasznos dologként kell
kezelni, amely segít, elsősorban nekünk, pedagógusoknak és nem az intézmény vezetésnek, hogy teljes képet
kapjunk magunkról, munkánkról, erősségeinkről és
hiányosságainkról is. Mert
egyetlen pedagógus sem
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tarthatja magáról, hogy tökéletes, a szakma zsonglőre,
bűvésze, mindentudója. Ebben az esetben hiányzik az
önkritika. Jó, ha van önbizalom, de törekedjünk a mértékletes önbizalomra. Ezt
hivatott alátámasztani, erősíteni, vagy esetenként korrigálni az értékelés. Az értékelés visszajelzés: önmagunk,
a diákok, a szülők, kollégáink
és az intézmény vezetősége részéről. Nagy segítséget
nyújthat a szakmai fejlődésben, előmozdítja a színvonalasabb munkát, vagy az arra
való törekvéseket, kimutatja
a teljesítmény változását, információs csatornaként működhet a tanári kar és a vezetés között. Alkalmas a teljesítmények azonosítására
és a kollégák teljesítményeinek összehasonlítására is.
Ehhez rendszeresen kell végezni az értékelést. Akárcsak
a diákok esetében, a pedagógusok esetében is el kell
dönteni, milyen célt szolgál
az értékelés: ha lehet, ne minősítésre használjuk, hanem
fejlesztésre.
Mivel ez a terület nagyon
érzékeny, ideális esetben a
tantestületnek kellene megvitatnia az értékelés kritériumrendszerét, a vizsgálat
aspektusait. Ennek sokoldalúnak kell lennie, mert a pedagógus munkája is sokrétű:
iskolai/iskolán kívüli tevékenységek, nevelési-oktatási, szaktantárggyal összefüggő tevékenységek, szervezési
tevékenységek, kompetenciák, emberi hozzáállás, érzelmi intelligencia. Az értékelés
követelményrendszere három alapvető dolgon nyugszik: munkaköri leírás, pedagógiai program és a közmegegyezésen alapuló normarendszer. A megvitatás
után a nevelőtestületnek jóvá kell hagynia a szempontrendszert. Elengedhetetlen
feltétel, hogy az adatokat
az értékelőknek bizalmasan
kell kezelniük és törekedniük
kell az objektivitásra, és csak
olyan területeket vizsgálhat-
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nak, amelyekről megfelelő
mennyiségű információ áll
rendelkezésre. Az értékelésnek egyértelműnek, egyszerűnek és átláthatónak kell
lennie. Lehetőséget kell adni
az értékelteknek, hogy kifejthessék véleményüket a róluk
összegyűjtött anyagról, ami
azt jelenti, hogy ki-ki számára hozzáférhetővé kell tenni
a dokumentumokat. Ügyelni kell arra, hogy ne keltsen ellenségeskedést, rossz
hangulatot az intézményben
dolgozók között, ezért is kell
bizalmasan kezelni az összegyűjtött anyagot és a beszélgetések tartalmát. De ez nem
csak az értékelést végző emberekre vonatkozik, hanem
az értékeltekre is.
Az értékelés során csak
olyan mérőeszközökkel dolgozhatunk, amelyek bemértek, beváltak és általánosan
elfogadottak.
A szakemberek által javasolt időtartam két év: ez
alatt az értékeléssel megbízott személyek anyagot gyűjtenek az értékeltekről (önértékelő lap, tanulói kérdőív,
véleménykérő lap, értékelési beszélgetés, óralátogatási
lap és a megbeszélésről készített jegyzőkönyv). A ciklus
végén kiértékelik a begyűjtött anyagot, elbeszélgetnek
az értékeltekkel, amelyről
születik egy értékelési jegyzőkönyv, amit mind a két fél
aláír. Az értékeltnek nem kell
teljes mértékben egyet értenie az elhangzottakkal és leírtakkal, de el kell fogadnia a
jegyzőkönyvbe foglaltakat.
Ha nem, akkor új „vizsgálat”
indul. Ez a fajta értékelés
portfólióként, fejlődési naplóként is szolgálhat.
Mit is vizsgáljunk egy teljesítményértékelés során?
Ez igen nehéz kérdés, mert
annak a célnak kell lebegnie
a szemünk előtt, hogy minél
átfogóbb és reálisabb képet
kapjunk az értékeltről. Fontos megvizsgálni a tanórai
és azon kívüli oktató-nevelő munkáját, az iskolán belüli
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és kívüli tevékenységeit, versenyeredményeit, szakmai
képzettségét és felkészültségét, attitűdjét, munkafegyelmét és nem utolsó sorban
iskolai és iskolán kívüli szakmai tevékenységét, hivatástudatát, intézményi és szakmai elkötelezettségét.
Annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy ki is végezheti az értékelést, nem
kell komolyabb szakmai eszmefuttatás: az intézményvezetés egy tagja és a munkaközösség vezetője, esetleg
harmadik személyként egy
olyan ember, aki bírja a nevelőtestület bizalmát. Ők alkotják az értékelő teamet. A
team tagjainak kötelessége
szakmailag megfelelően felkészülni a vállalt feladatra.
Miért mérünk és értékelünk? A munkaerőpiac elvárasai nagyon sokat változtak az elmúlt években. Fontos a megszerzett szaktárgyi tudás is, de mellette arra
kíváncsiak a munkáltatók,
hogy milyen készségekkel,
képességekkel
rendelkezünk, hajlandóak vagyunk-e
azokat fejleszteni, frissíteni,
rugalmasak vagyunk-e, tudunk-e teamben dolgozni,
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milyen szinten van a problémamegoldó képességünk,
kreatívak vagyunk-e, milyen
a munkafegyelmünk, menynyire fejlett a kritikai gondolkodásunk, és még sorolhatnám a végeláthatatlan
listát. A fejlett országok már
rádöbbentek, hogy a színvonal nélküli képzés sokkal többe kerül, mint a színvonalas,
és nagyon komoly gazdasági
vonzata van. (Ezt a gondolatot nem posztom boncolgatni, mivel nem vagyok ehhez
értő gazdasági szakember.)
Nemcsak a gazdaság igényli az átláthatóságot, a kiszámíthatóságot, hanem az oktatás is. Fontossá vált a tanulási eredmények ellenőrzése, a minőség biztosítása.
Itt hadd nyomatékosítsam
újra, hogy a mérés-értékelés
a minőségbiztosítás egyik
alappillére. Sok tanulmány
született az iskolai kudarcok
miértjeiről. A tanulmányok
eredményei arra irányítják
figyelmünket, hogy olyan tanulási környezet kialakítására kell törekednünk az oktatási intézmények falain belül,
amely nem különböztet meg,
csökkenti a kudarcokat, erősíti a tanulók motivációját,

jobb tanulói teljesítményre
sarkall.
A „nemtanulás” leggyakoribb oka a motiváció hiánya. Ez iskolakerüléshez, kimaradáshoz, iskolaváltáshoz
vezet. A pedagógiai értékeléssel, annak motiváló hatásával ez talán csökkenthető,
mivel célja a pozitív visszajelzés a haladásról, a tanulók
teljesítményét értékeli, a tanulási-tanítási folyamat egészét vizsgálja. Nem csupán
a tanítási folyamat eredményei a mérvadók, hanem a
célok kitűzése és az eredmények közötti tanítási-tanulási
folyamat eredményessége, a
tanulóban lejátszódó változások. Ha mérünk és értékelünk, akkor nyomon követjük
az egy intézményben dolgozó emberek, jelen esetben
pedagógusok, diákok munkáját, tevékenységét. Adatokat gyűjtünk, elemezzük
azokat, majd visszacsatolunk. Ezáltal feltárulnak az
erősségek és a gyengeségek,
megjelenik az átláthatóság,
illetve a felelősségvállalás,
az elszámoltathatóság. Akkor éri el célját a mérés-értékelés, ha magában a pedagógusokban, diákokban alakul
ki az ezek iránti igény. Tud-

valevő, hogy a pedagógusok
nagyon kevés visszajelzést
kapnak munkájukról. Ebben
a folyamatban ez is megvalósul, felerősödik, állandó
visszajelzést, visszacsatolást
kapnak. Hozzá kell tegyem,
hogy csak akkor van mindennek értelme, ha a pedagógus
az esetleges kritika és elszámoltatás, felelősségre vonás
esetén nem megsértődik és
homokba dugja fejét, közben hajtogatja a csak maga
által vallott igazát, hanem
elmélyed, elgondolkodik és
önkritikát gyakorol. Mert a
gyerekektől is ezt várjuk el,
így a gyerekek, a szülők és
az iskola vezetősége is joggal
várja el ezt tőlünk.
„Sokkal fontosabb az,
hogy a tanári teljesítmény
méréséből az egyénnek származzon előnye, mint hogy
maga az intézmény profitáljon a dologból. (…) A tantestület – és ezen keresztül – az
osztályokban folyó oktatás
nyugalma és méltósága semmiképpen sem kerülhet veszélybe pusztán azért, mert
az értékelés esetleg jobbá
tehet egyet s mást.” (Robert
E. Stake)
Ádám Lilla

Népszámlálási felhívás
2011. május 21-én népszámlálást tartanak Szlovákiában. Ennek keretében felmérik nemzetiségi hovatartozásunkat, anyanyelvünket, és azt is, hogy milyen nyelvet használunk a
mindennapi életben. A 20., a 21. és a 22. kérdések lesznek ezek.
Ügyeljünk arra, hogy magyarnak és magyar anyanyelvűnek valljuk magunkat! Nem mindegy, hogy hányan leszünk Szlovákiában, abban a régióban és azon a településen, ahol élünk.
Ettől is függ a magyarok jogállása, társadalmi súlya és megbecsültsége. Ezek az adatok az
anyagi támogatások elosztásában is fontos szerepet játszanak majd.
A kérdőívek névtelenek. Nem kell attól tartani, hogy bevallott nemzetiségünk káros hatással lenne ránk vagy a családunkra nézve. Figyelmeztessék mindezekre környezetüket,
családtagjaikat, ismerőseiket, munkatársaikat!
Hatalmas a tét: a szlovákiai magyarok megmaradása és közösségünk további fejlődése!
2010. december. 7.
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
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Határok nélkül

Harmadik tanévemet kezdtem meg idén a Selye János Gimnáziumban, és örömmel mondhatom, hogy már
az iskola egyharmada tanul spanyolul. Nehéz megmondani, mitől lehet „népszerű” egy nyelv, de azt hiszem, hogy ha a XXI. század diákját akarjuk tanítani akár idegen nyelvre, akár más tantárgyra, akkor
XXI. századi eszközöket kell használnunk.
Lelkes tanítványaim egy
csoportjával a tavalyi tanévben elkezdtünk dolgozni egy
nemzetközi projekten. Az
eTwining, vagyis az európai
iskolák közösségi portálán
keresztül egy spanyol és egy
norvég középiskolával vettük
fel a kapcsolatot és lettünk
projektpartnerek. Projektünk
a „Teaching each other”, vagyis „Tanítjuk egymást” címet viselte, a célja pedig a
kooperatív tanulási és tanítási folyamat megvalósítása
volt virtuális felületeken. Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy a diákokat párokba
rendeztük, mindenkinek volt
vagy egy norvég, vagy egy
spanyol társa. A tanév folyamán különféle témákat kellett
közösen megvitatniuk egy
wikispace oldalon, ami egy
könnyen szerkeszthető, egyszerű weboldal. A spanyol
diákok spanyol nyelvű feladatokat készítettek párjaiknak,
majd, miután a komáromi
és norvég diákok végeztek a
feladatokkal, ismét a spanyol

fiatalokon volt a sor, hogy kijavítsák és kommentálják azokat. Természetesen, a feladatokon kívül volt rá mód, hogy
a tanulók megismerkedjenek
egymás kultúráival: különféle
prezentációkat, bemutatókat,
fényképeket készítettünk iskolánkról, városunkról, szokásainkról, ünnepeinkről, majd
ezeket egy másik felületen, a
projekt blogján publikáltuk.
Azt hiszem, hogy a diákok számára azért volt „más”
részt venni ebben a projektben, mert nem tanároktól tanultak, hanem kortársaiktól,
közvetett módon, miközben
különféle informatikai eszközöket használtak. A legkiemelkedőbb esemény talán
a videókonferencia volt: élő
audiovizuális
kapcsolatot
hoztunk létre Poio (Spanyolország), Tromsø (Norvégia)
és Komárom között. Tanítványaink látták és hallották egymást, adott témákról beszélgettek 90 percen keresztül.
Nyelvoktatás szempontjából
a legfontosabb, hogy a kom-

munikációt és a kommunikációs készséget, kompetenciát
erősítsük. Lehet-e ennek jobb
formája, mint ha egy diák az
általa tanult nyelvet egy, ezt
anyanyelveként beszélő társával gyakorolja kötetlen beszélgetés formájában? A válasz, azt hiszem, egyértelmű.
Projektünk sikerét bizonyítja,
hogy júniusban megkaptuk
mind a spanyolországi, mind
pedig a szlovákiai Minősített
Projekt címet, így nagy esélylyel pályázunk az európai minősítésre, ill. további díjakra.
Szeretném egyik kedves
tanítványom, Csipak Tímea
szavait idézni, aki a projekt
legjobb, legkellemesebb pillanatára emlékezik:
„Május elején került sor a
legnagyobb megmérettetésre: videókonferencia a spanyolokkal! Előre megbeszélt
időpontban ültünk oda a számítógéphez. Eleinte még kissé
akadozva bár, de megindult
a beszélgetés, ami nagyrészt
angolul folyt, mivel a spanyol

nyelv a norvég csoportnak
nem kedvezett. A beszélgetés
végén pedig már együtt nevettünk. Ez volt a legnagyobb
kihívás, viszont a legnagyobb
sikerélményt is ez nyújtotta,
mivel végre hallottuk is egymást.
Örülök, hogy részt vettem
ebben a projektben tavaly, és
annak is örülök, hogy idén
még folytathatom. Már alig
várom!”
Idén egy újabb kihívás
elé nézünk, az El Camino zarándokutat fogjuk feldolgozni, körbejárni virtuálisan, és
feltérképezni a látnivalókat,
nevezetességeket, hagyományokat. Elmondhatjuk, hogy
tulajdonképpen úgy fogjuk
bebarangolni Észak-Spanyolországot, hogy közben nem
mozdulunk ki Komáromból,
tanítványaim pedig végig a
spanyol nyelvet fogják gyakorolni spanyolajkú társaikkal.
Így tanulunk határok nélkül.
Kanozsay Katalin, a Selye János
Gimnázium tanára

Kedves Kolléga! Tisztelt Olvasónk!
Kérjük, ajánlja fel adójának 2%-át a Pedagógusszövetség részére. Az Önök támogatását gyermekrendezvények és tanulmányi versenyek szervezésére, a magyar iskolák
tehetséges diákjainak támogatására kívánjuk felhasználni.
Számlaszám: Slovenská sporiteľňa a.s. pobočka Komárno, č. účtu: 26390043/0900
IČO: 17314348, postacím: Zväz maďarských pedagógov na Slovensku, Elektrárenská 2, 945 01 Komárno
Működési forma: Občianske združenie

Felajánlását lapunk 2011. januári számának mellékletében található nyomtatványon is megteheti.
Felajánlását tisztelettel köszönjük!
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Történelmi évforduló

150 évvel ezelőtt történt

A császár diplomája
„Ha tűrni kell, tűrni fog a nemzet, hogy megmentse az utókornak azon alkotmányos szabadságot, melyet
őseitől örökölt. Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessék az ország
jogait: mert amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják: de miről a
nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, és mindig kétséges.”

(Deák Ferenc)

Az orosz és az osztrák haderő 1849 augusztusában leverte
a magyar szabadságharcot. A
vereséget súlyos megtorlás követte, amely kiterjedt a honvédsereg vezetőire és sorkatonáira,
a forradalomban és a szabadságharcban szerepet játszó politikai elitre, a magyarországi változásokkal szimpatizáló
egyházi személyekre egyaránt.
A szálak Bécsben a tizenkilenc
éves császár, a magyarok által
trónbitorlónak tekintett Ferenc József és az ő „mindenese”, Felix Schwarzenberg miniszterelnök kezében futottak
össze; a végrehajtó szerepét
a Magyarország teljhatalmú
urának kinevezett Julius Jakob
von Haynau táborszernagy játszotta el.
A megtorlással párhuzamosan megkezdődött a hetvenmilliósnak megálmodott,
az „Új Ausztria” vezette összbirodalom (Gesamtmonarchie)
kialakítása, s benne a letiport
Magyarország helyének kijelölése. Ennek megvalósításában
az alkotmányosság minden
formáját elutasító centralizálók kiemelten fontos szerepet
szántak a bürokráciának és a
népmozgalmakat elfojtani képes hadseregnek. Magyarország megregulázására, alkotmányos különállásától történő
megfosztására a szabadságharc
után kivételesen jó lehetőség
adódott a bécsi udvar előtt. Az
1849 áprilisában a Habsburgház Kossuth által Debrecenben kimondott trónfosztása
és az azt követően elfogadott
Függetlenségi Nyilatkozat kiváló alkalmat teremtett arra,
hogy a hatalom a 17. század-

kemény kéz politikája érvényesült, csak kicsit rafináltabb eszközökkel.
*

ban lezajlott Wesselényi-öszszeesküvés után kreált, ún. jogeljátszás-elméletét újra előhúzza az asztalfiókból. E szerint
a törvényes uralkodójuk ellen
fegyvert fogó magyarok minden alkotmányos jogukat elveszítették. A „rebellis” Magyarországgal szemben az uralkodó kezét többé semmi nem
köti. Ám a területi integritását
az 1848-as forradalom alatt
csaknem teljes egészében viszszanyert ország beolvasztása az
összbirodalomba Bécs számára
komoly gondot jelentett. Ezért
az udvar Magyarország újbóli feldarabolása mellett döntött. 1850. szeptember 13-án
jelent meg az új közigazgatási
beosztás: Magyarországtól elválasztották Erdélyt, az 1849.
november 18-i császári pátenssel létrehozott Szerb Vajdaságot és Temesi Bánságot, továb-

bá Horvát-Szlavónországot. A
délen húzódó Határőrvidéket
katonai igazgatás alatt tartották. A leválasztott területeket
közvetlenül Bécsnek rendelték
alá. A maradék Magyarországot öt katonai körzetre osztották, Pest-Buda, Nagyvárad,
Sopron, Pozsony, Kassa központokkal. Budán Helytartóságot állítottak föl, élére 1851
őszén Ferenc József nagybátyja, Albrecht Friedrich Rudolf
főherceg került.
1850 nyarán Ferenc József,
a külföldi tiltakozások hatására
is, menesztette Haynaut. Ezt
követően a forradalmi múltja
miatt „barikádminiszter”-nek
gúnyolt Alexander Bach belügyminiszter és emberei vették át a magyarországi ügyek
irányítását is. A magyar történelemben rossz hangzású
Bach-korszakban továbbra is a

A Magyarországra (is) rátelepedő neoabszolutizmus áthatolhatatlannak tűnő falán
azonban viszonylag korán repedések keletkeztek. A birodalom az 1853-56 között lezajlott krími háború idején súlyos
nemzetközi presztízsvesztést
könyvelhetett el. A Balkán és
a Földközi-tenger feletti fennhatóság megszerzése miatt kirobbant orosz-török vetélkedés
hamarosan európai nagyhatalmi konfliktussá terebélyesedett. Anglia és Franciaország
az Oszmán Birodalom oldalán lépett be az 1853-ban kezdődött háborúba. Oroszország
hiába várta, hogy Ausztria a
segítségére siet, ám Ferenc József a nyugati hatalmak szövetségi ajánlatát is elutasította.
Ausztria semlegességet hirdetett, ugyanakkor megszállta az
oroszok által korábban kiürített román fejedelemségeket.
A közép-európai birodalom
mindkét harcoló fél jóindulatát elveszítette. E diplomáciai
fiaskó következményeivel az
osztrákok már néhány év elteltével szembesültek. Az olasz
egyesítést erőteljesen szorgalmazó, a krími háború utolsó
fázisában a török-angol-francia
szövetségben harcoló Piemont
III. Napóleon francia császár
segítségével háborúba rántotta
Ausztriát. Az eseményekbe a
Magyar Nemzeti Igazgatóság
révén a Kossuth vezette emigráció is bekapcsolódott – bízva egy új magyarországi fegyveres felkelés megindításának
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lehetőségében. A háborúban
kulcsszerepet játszó franciák azonban két nagy győztes
csata után 1859 nyarán Villafrancában fegyverszünetet kötöttek az osztrákokkal. A november 10-én megkötött zürichi béke értelmében Ausztria
az olasz területei közül elveszítette Lombardiát, de Velencét
továbbra is a birodalom keretei
között tudhatta. III. Napóleon különbékéje miatt egyelőre
az olasz egyesítés folyamata is
lelassult, és az új magyar szabadságharc kirobbantása is lekerült a napirendről.
*
A külpolitikai és hadászati
kudarcok elhúzódó belpolitikai válságot generáltak a Habsburg Birodalomban. A neoabszolutizmus rendszere nem
bizonyult hatékonynak. 1859
júliusában az olaszországi hadszíntérről hazatérő császár az
ún. luxemburgi kiáltványban
változtatásokat ígért a törvényhozásban és a közigazgatásban.
Augusztusban eltávolította a
politika élvonalából Bach belügyminisztert, Kempen rendőrminisztert, valamint Karl
Grünne főhadsegédet. Az alkotmányosságától megfosztott
Magyarország reménykedve
tekintett a változások elé. Ám
1859 szeptemberében jött a kijózanító pofon az ún. protestáns pátens formájában, amely
a protestáns egyházak autonómiáját óhajtotta felszámolni. A
császári nyíltparancs hatalmas
tiltakozási hullámot indított el.
A magyar társadalom, amely az
1850-es évek nagy részében a
deáki passzív ellenállást, illetve
a néma tiltakozást helyezte előtérbe, ezúttal a nyílt szembenállás terepére lépett. Tömegdemonstrációk sora kezdődött.
1860 tavaszán először ünnepelték meg országszerte március
15-ét. A pesti megemlékezésen Albrecht főherceg katonái
belelőttek az ünneplő tömegbe;
Forinyák Géza joghallgató belehalt sebesüléseibe. Temetésén
mintegy 50 ezer ember tartott
néma tüntetést. Április 30-án
közel 80 ezres tömeg vett részt

az 1860 húsvétján Döblingben
elhunyt Széchenyi István emlékére az Akadémia által rendezett gyászünnepségen.
A magyarországi megmozdulások Ferenc Józsefet
meghátrálásra kényszerítették.
1860 tavaszán menesztette
az ostromállapotot bevezetni óhajtó Albrecht főherceget,
majd visszavonta a hatalmas
indulatokat kiváltó protestáns
pátenst. Egyre gyakrabban
folytatott tárgyalásokat a birodalom föderatív, korlátozottan
alkotmányos átalakítását szorgalmazó magyar konzervatív
arisztokratákkal. A tárgyalások eredménye az 1860. október 20-án kiadott Októberi
Diploma lett, amely kilátásba
helyezte a birodalom tartományi gyűlései összehívását. A
császár úgy gondolta a Diplomával lecsillapította Magyarországon a kedélyeket, de nem
ez történt. Igaz, hogy az uralkodói okirat lehetővé tette a tizenegy éve nem ülésező magyar
parlament összehívását, ám az
országgyűlés fölé (is) az annak
jogait csorbító Birodalmi Tanácsot nevezett ki, ugyanakkor a dokumentum megőrizte
az uralkodói teljhatalom legfontosabb elemeit. Néhány magyar konzervatív ugyan fontos
pozícióba került: Széchen Antal tárca nélküli miniszter lett
a központi kormányban; az újjászervezett Kancellária vezetője Vay Miklós, a Helytartótanácsé Mailáth György lett,
míg az országbírói tisztséget
Apponyi György töltötte be.
A Diploma értelmében viszszacsatolták Magyarországhoz
a Szerb Vajdaságot és a Temesi
Bánságot, Erdély különállása
viszont megmaradt.
A magyar liberálisok – nem
alaptalanul – az Októberi Diploma által teremtett új rendben
az 1847. évi állapotok felújítását látták, azt is csupán korlátozott formában. Így aztán az
„uralkodói ajándékra” össztűz
zúdult. Már október 23-án hatalmas tömegtüntetésre került
sor az Októberi Diploma ellen. Radikális elemek leverték
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néhány középületről a kétfejű
sasokat. A liberálisok a „haza
bölcsé”-nek nevezett Deák Ferenc vezette mérsékeltebb szárnya óvatosabban fogalmazva, a
Kemény Zsigmond, majd Teleki László és Tisza Kálmán
nevével fémjelzett radikálisabb
irányzat keményebben fejtette ki, hogy „nem enged a ’48ból”. Ferenc József válasza a
magyarországi fejleményekre
1861 elején a Februári Pátens
kiadása volt, amellyel az ország- és tartománygyűlések rovására kibővítette az amúgy is
sokat bírált Birodalmi Tanács
hatáskörét: tulajdonképpen birodalmi parlamentté tette azt
meg.
Nem véletlen, hogy ilyen
feszült helyzetben a Budára összehívott magyar országgyűlésen (az üléseket a megnyitó után Pesten tartották) az
uralkodó és az újra a politika
porondjára lépő liberálisok között semmilyen érdemi megegyezés nem született. Néhány
hónapos huzavona után Ferenc
József 1861. augusztus 22-én
az országgyűlést feloszlatta.

Ferenc József császár
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Az Októberi Diploma

Magyarországot újra katonai
közigazgatás alá helyezték.
Ám a magyar politikai elitet
többé nem lehetett megfélemlíteni. Ahogy Deák Ferenc az
írás bevezetőjében idézett beszédében megjósolta: a nemzet
tűrt, nem csüggedt – s kivárta
a megfelelő alkalmat a továbblépéshez. S ehhez mindössze öt
évnek kellett eltelnie.
Pelle István
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A digitális kor buktatóiról
pedagógusszemmel
16. évfolyamába lépett
a Nógrádi Pedagógustalálkozó, mely rendezvénynek
a találkozások örömén túl
a szakmai töltekezés adja
meg a rangját.
Füleken, az Ifjúság Utcai
MTNY Alapiskola „tükrös
termében” 2010. december
1. és december 4-én zajlott
a pedagógushivatás és az
Y generáció problémáját feszegető konferencia.
Ami a pedagógushivatásban élményt és erőt ad
címmel dr. Bagdy Emőke
tartott előadást, mely az
ember életérzéséről, a boldogság kereséséről szólt.
A fogyasztói társadalomban a régi értékek és sikerek
– a nők esetében a gyermek,
a férfi esetében a munka –
ma már nem sikerek. „Dühöng a cuccipar”, és ebben
a környezetben kell a pedagógusnak, iskolának, szülői
háznak értékek mentén nevelni és élni.
Az egészség–boldogság–
boldogulás három elve szerint kell szervezni életünket.
Az egészség a jó közérzetet,
a boldogság az örömhormonokat, a boldogulás a hivatásban való kiteljesedést jelenti. A boldogság érzése az
immunrendszer stabilitását

vonja maga után. Az egészség – közérzet azt jelenti,
hogy jól vagyunk az életben
és az élettel harmóniában
élünk.
A boldogság lépések sorozata, olyan folyamat, ami
a rossz elmúlásával és a
vágyak teljesülésével éri el
tetőfokát. A boldogság törékeny. Azért ügyelni kell,
hogy vágyaink tárgya értékeinkkel legyen egyensúlyban. Személyes példával
erre kell nevelni növendékeinket is.
A gének által előrejelzett
adottságok folyamatos tréninggel, odafigyeléssel felülírhatók. A gén potenciál,
környezeti, lelki
hatásra
saját magát átkódolhatja. Az
átkódolást a pozitív gondolkodás serkenti: a gén adott,
de ott az egyén, amit ő tesz
hozzá, ami nem hagyja magára a kiteljesedést.
A boldogság elégedettség. Ez az életérzés a felhasználandó, eldobó kultúrában szinte kiveszett. Ez a
kultúra a felelőtlenség kultúrája. Problémahelyzetben
a felelősség tisztázása lényeges. Az élet, annak minősége tervezhető. Ezért kellene
mindenkinek élettervet készíteni, mert ez tart életben,

ez a vitalitás-generátor. A
pesszimista életszemléletnek véget kell vetni, erre
léteznek működő technikák. A problémákat le kell
írni, ki kell adni magunkból, hogy ne nyomasszanak.
Ápolni kell az altruizmust,
az önzetlenséget, mások
megsegítését – mindezt személyes példamutatással.
A pedagógia királyi
mondata: adj bizalmat, s a
gyermek megfelel neked.
A bizalom erőket hoz létre,
hegyeket mozgat meg. Ha
ezeket gyakoroljuk, ez erőt
ad, az erő egészség, a jó közérzet boldogsághormonokat
termel, ami erősíti az immunrendszert. A tananyagon kívül meg kell a pedagógusnak tanítani a növendéket ezekre a technikákra
is, hogy a gyermek élete
teljes és boldog legyen.
Tari Annamária klinikai
pszichológus kutatásainak
tárgyát a generációk tanulmányozása adja. Az elmúlt
20 év alatt a digitális technika világában élők az információs kor gyermekei, akik
a reális életben ufóként viselkednek. Életvitelükben a
bizonytalanság és az ambivalencia állandósul, más az
értékrendjük, más a kommunikációjuk, saját virtuális világukban gondolkodnak. Érzelmeik düh formájában a neten blogjaikban
csattannak ki. Egyetlen értékük a pénz, azt nézik, mivel lehet sok pénzt keresni,
cinikusak, képességeik hiányoznak a munkához, de
válogatnak. Fontos a lakás,
a kocsi, az utazás, hétvégi
ház, de hiányzik a kapcsolat, a barátok, az érzelmek.
A reklámok fogyasztói,
azt az életérzést igénylik,
de ha birtokában vannak

Dr. Bagdy Emőke előadás közben

a javaknak, hiányzik az
öröm, mert ez az érzés ismeretlen. Kapcsolataikat a
bizalmatlanság határozza
meg,
problémamegoldási
stratégiájuk nem jó, mert
nem volt terepe a gyakorlásnak.
Narcisztikusak,
magaszeretőek,
onlineszemélyiségek, mindenhol
azonnal elérhetőek, nem
akarnak semmiről lemaradni. De ez nem egyenlő a reális személyiséggel.
A pedagógus és a szülő
feladata: figyeljen, érdeklődjön, tanuljon, nőjön fel a
digitális kor követelményeihez, ne maradjon le gyermeke mögött. Üljön mellé,
beszélgessenek, kérdezzen,
hagyja magát tanítani tanítványa, gyermeke által, hogy
szót tudjanak érteni, hogy a
gyermek visszavezetődjön a
kapcsolati világba.
A pedagógustalálkozó
programját csapatépítő tréningek zárták. A trénerek:
Száva Eszter, Nemes Ágnes,
Mandák Csaba az együttgondolkodó, együtt megoldandó feladatok csapatépítési technikáinak gyakorlatát vállalta magára minden
kolléga megelégedésére.
A sikeres pedagógustalálkozó
szervezői
az
SZMPSZ Losonci Területi
Választmánya, a füleki Ifjúság Utcai Alapiskola és
az SZMPSZ Rimaszombati
Regionális Pedagógiai Központja voltak.
Ádám Zita
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Diáknap egykori maturánsokkal
az újvári gimiben
A november 17-ét megelőző munkanap hosszú
évek óta hagyományosan a
diákoké az érsekújvári Pázmány Péter Gimnáziumban.
Ilyenkor tanítási órák helyett
különböző foglalkozásokon
vesznek részt a gyerekek,
ahová a vendégeket a diáktanács tagjai hívják meg.
Az idei diáknapon is gazdag program közül válogathattak a gimisek. A reggel
nyolckor induló műveltségi
vetélkedőbe minden osztály
háromfős csapatot nevezett be, a legjobbaknak járó édes főnyereményt – egy
csokitortát – a IV.G-sek:
Pál Ádám, Bopkó László és
Pollák Philip kapták. Ezzel
egyidejűleg zajlott az V.Gben a sakkverseny, ahol Balogh Tamás, Harcsa Károly és
Kiss András lett dobogós.
Volt globális nevelés,
filmvetítés (A hülyeség kora), karaoke, gitározás a
számítógép segítségével, rovásírás, élménybeszámoló a
Comenius-projekt kapcsán
Spanyolországban
töltött
napokról, a végzősök pedig
megtartották a tornateremben a szalagavató főpróbáját.
Egy-egy foglalkozás között a
tea- és sütiházban futott öszsze a diáksereg, ahol a VI.G-

nek köszönhetően fair trade
termékeket vásárolhattak és
fogyaszthattak.
Minden évben sikerül
vendégül látni egy-egy híres maturánst is, idén többek közt egy színészt és
drámapedagógust – Vanya
Róbertet. Ő a kisebbeket és
nagyobbakat egyaránt drámajátékokkal szórakoztatta,
köztük az iskola színjátszóit,
a Csűrdöngölőket. Robi négy
éve érettségizett, jelenleg
Budapesten él és dolgozik.
Az érsekújvári közönség elsősorban az István, a király
főszereplőjeként ismerheti,
ugyanis a Kistérségi Színtársulat tagja.

Peternai Zsuzsanna igazgatónő Vanya Róberttel és Száraz Dénessel

És volt igazi sztárvendég
is: Száraz Dénes. Ő szintén
Budapestről érkezett, ahová
azonnal utazott is vissza, hiszen este az Új Színházban
játszott. Vele a beszélgetést
édesanyja vezette, így olyan
apró titkokat is megtudott a
nagyérdemű, amit az egykori diák magáról nem biztos,
hogy elárult volna. Elmesélte
diákkori csínytevéseit, hogyan és merre vitte az útja az
érettségi óta: a színművészeti
főiskolát, színházi és reklám
szerepeit, és hogy mennyire
fontos a sport az életében. A
legtöbbet a Jóban-rosszban
Elsősök avatása

általa alakított Tamás atyáról
faggatták, hiszen országos
ismertségre ezzel tett szert.
Az iskola krónikájába a következőket írta: „Kitartást a
gimihez, tudom, nem könynyű…”

A sakkverseny résztvevői

Délután a tornateremben
a III.A felavatta az elsősöket,
így már ők is elmondhatják
magukról, hogy igazi, teljes
értékű tagjai a közösségnek,
nem szecsók többé.

Pénteken, november 19én a leendő érettségizőké
lett az iskolában a főszerep:
este a Csemadok-székházban megkapták a remény
zöld szalagját. Ilyenkor sokszor még csak sejteni sem
lehet, vajon közülük néhány
év múlva ki tér majd vissza
vendégként a diáknapra…
Benkő Timea
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Kincskeresők hatodszor

A helyi értékeket kutató diákok évente megrendezett megmérettetése immár hatodik alkalommal került megrendezésre 2010.
október 21-22.-én Dunaszerdahelyen. Az idén immár „iskoláskorúvá lett“ diákkonferencia résztvevőit megnyitó beszédében
Szanyi Mária néprajzkutató, a rendezvény megálmodója, fő szervezője és életben tartója üdvözölte. A konferencia az évek alatt
színvonalas, rangos szakmai diákfórummá nőtte ki magát, érezhetően maga mögött hagyva a „tanulóévek“ kezdeti nehézségeit, bizonytalanságait.

Az előadásokat mindenki ﬁgyelemmel hallgatja végig

A fiatal kutatók előadásában színvonalas, élvezhető,
tartalmas és tanulságos előadásokat láthattunk, hallhattunk. Az alap - és középiskolás tanulók felkészültsége,
bátor, magabiztos kiállása és
bámulatra méltó előadókészsége önmagában véve sem kis
eredmény. A zsűrit, akárcsak
kincskeresőtársaikat nemcsak
ízes, büszkén vállalt, hiteles
tájszólással, szépen felépített
és választékos előadásmóddal,
itt-ott a témához kötődő öltözékkel (helyi népviselet), hanem mindenekelőtt belülről
fakadó
meggyőződésükkel,
mélyről jövő, hiteles személyes kötődésükkel és hihetetlen tudatosságukkal kápráztatták el a diákok. A hallgatóság
igazán érezhette, hogy amit
nyújtott, abba szívét-lelkét,
minden tudását és tapasztalatát beleadta valamennyi fiatal
előadó. Nem kis teljesítmény
ez nemcsak a tizenéves kor
kezdetén, de még a középiskolás diákok viszonylatában
sem. A mai világ érték-labirintusában, amikor ezerféle

más út csábítja (nem mindig
jó útra) a fiatalságot, igazán figyelemreméltó az a kezdeményezés, amely ilyen tartalommal, értékes és hasznos elfoglaltsággal tölti meg a tizenévesek szabadidejét. S ugyancsak
dicséretes, hogy diákjaik révén, élén, általuk vagy előttük
járva, nélkülözhetetlen segítségként, ösztönző erőként tanítók, tanárok válnak ugyanakkor szűk hazánkban e páratlan értékmentő „mozgalom“ lelkes megszállottjaivá,
mozgatóerőivé, fenntartóivá.
Így észrevétlenül, lassan, de
minden bizonnyal gyarapodik azoknak tábora, akik nem
lesznek közömbösek értékeink iránt, akik őseink ránk
hagyott kulturális és természeti örökségét, kincseit becsben,
tiszteletben tartják, s azt megőrizni, ápolni, továbbadni személyes kötelességüknek és feladatuknak érzik. Ha ilyen értéktudatos generációt sikerül
kiművelnünk, felnevelnünk,
akkor ez egyrészt büszkeséggel
tölthet el bennünket, másrészt
ad némi reményt arra, hogy a

mindenkori érték, a nemes
lélek, őseink féltve őrzött gazdag hagyatéka, kincsvilága továbböröklődik, s azt még unokáink is látni fogják.
A kincs sokféle, színes.
Múltunk kincsesládája mindenki számára rejteget valami
kedveset, személyre szabottat,
valamit, amivel az egyén azonosulni, büszkélkedni, ékeskedni tud. Ami őt gazdagabbá, egészebbé, színesesebbé,
alkalmanként mássá is teszi.
Mindazokat, akik ebből a fogyó kincsből már önerőből,
kemény munka árán megtaláltak, magukévá tettek, s így
megmentettek valamit, nagy
valószínűséggel majd felnőttként sem hagyja hidegen a
minket körülvevő, sokszor rejtőzködő vagy omladozó értékvilág. S érteni, érezni fogják
Tompa Mihály szavait, melyek szerint „ ...a boldogságra
kevés csak a jelen, a múlton
épül, s az emlékezeten.“
Felismerték ezt azon fiatal
kutatóink is, akik célul tűzték ki helybeli honvédsírok
rendbehozatalát, hősi katonák életútjának felkutatását,
s nem utolsósorban a róluk
évenkénti
megemlékezést.
Azok is, akik településük, szűkebb környezetük még meglevő, vagy már feledésbe merült
emlékhelyeit, emléktábláit választották alapos vizsgálódásaik tárgyául. Figyelemre méltó
kezdeményezés megvizsgálni,
figyelemmel követni, a mindenkori közösségből kik azok,
akiket az utókor méltónak talál emlékhellyel, emléktáblával megtisztelni, s így nevüket
a történelem nagykönyvébe

beírni. Hálás feladat felkutatni azon követendő, példamutató életutakat, amelyek meghatározták közösségeink, településeink fejlődését, sorsának
alakulását. Máig nem méltatott, nem megbecsült, vagy a
tágabb közösség számára eddig ismeretlen személyiségek,
azok említésre méltó cselekedeteinek, munkásságának bemutatására és láthatóvá tételére is hallhattunk példát.
Az élő emlékezet határaival találkozhattak különösen a
néprajzi témák feldolgozói, hiszen a régi paraszti világ gazdag hagyománykincsének már
jócskán fogyatkoznak a hiteles
elbeszélői, s ez a munka enyhén szólva is versenyfutás az
idővel.
Diákok munkájának eredményeképp egészen új, de nagyon időszerű vállalkozás volt
egy iskola neves diákjainak
felkutatása, pályájuk nyomon

Szanyi Mária főszervező
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Vajda Barnabás gratulál az ógyallai csapatnak

követése a jelenbe nyúlóan,
hiszen esetükben munka és a
siker együttese pozitív példával jár elöl.
Interaktív jellegű, a tantárgyak közötti kapcsolatok lehetőségeit ügyesen felhasználó
és bemutató természetrajzi,
földrajzi és környezetvédelmi
bemutatókat is láthattunk, s
nemcsak feltárandó társadalmi, hanem természeti kincseink is vannak, s ezeket ugyancsak óvni, védeni kell a minél
komplexebb megőrzés érdekében. A jövő kincskeresői ezektől se zárkózzanak el! Mások
elfeledett dűlőnevek, határrészek jelentése után kutattak,
s a számukra ma távoli, megmagyarázhatatlan nevekben
érdekes történetekre bukkantak.
Megtapasztalhattuk, hogyan lehet helyes bánásmóddal, hozzáértő közelítésmóddal elsőre nem túlzottan megnyerő, tán száraznak ítélendő
témákból a legjobb előadásait hozni. Amikor egy elmegyógyintézet vagy cukorgyár
története izgalmas, lebilincselő, valóságos dokumentumfilmként pereg le előttünk felvilágosult grófok életútja köré
fonva, akiket a gazdagság sem
tett érdektelenné ahhoz, hogy
koruk, társadalmuk, szűkebb

környezetük
gyarapításán,
szebbé tételén ne fáradozzanak.
Ugyanígy figyelmet és bemutatást érdemelnek azok,
akikre hálás szívvel tekintünk:
faluközösségek élén járó, felvilágosult, sokoldalú, fáradhatatlan emberek, a „nemzet napszámosai“, akiknek sok szervezőmunka, lemondás, erőfeszítés és elhivatottság árán
színjátszótársulatok, énekkarok, népművészeti együttesek
köszönhetik vagy köszönhették létét.
Ugyanilyen elszántság kell
a mai társulatok, énekkarok,
tánccsoportok, rockszínpadok,
irodalmi körök fenntartásához, működtetéséhez, amelyek önmagukban hordozzák
az értéket, mindamellett vitathatatlan, az ezekben való
ténykedés, aktív közreműködés személyiség- és
közösségformáló szerepe. Ez az élmény maradandó, életre szóló, előremutató. Életstílussá
is
válhat, ehhez lehet motiváló erő múltbeli – és jelen
népművészeti – kultúrcsoportjaink évtizedes emlékeinek,
feljegyzéseinek, korabeli fényképanyagának összegyűjtése.
Jelen csoportjainknál talán
korainak tűnhet a dokumentáció fontossága, de időszerű

és pótolhatatlan, mert akkor
lesz igazán hiteles, ha az érintettek, a társaságot éltetők, létrehozók tapasztalataira épül,
s nem másodkézből származik az elsődleges forrásanyag.
Most kell gondolnunk a múltra, s megkönnyítendő az elkövetkező kincskereső generáció
munkáját, a jelenkor történéseit is híven dokumentálni
adat-, fénykép-, hang- és videofelvételekkel. Mindezen dolgokra rámutattak a Kincskeresők munkái, amelyek által
mindannyian hasznos tapasztatokkal, meglátásokkal, új ötletekkel gazdagodtunk.
Ahogy a konferencián tapasztalhattuk, s többször el
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is hangzott, a kincsek, az értékek,
múltunk emlékei
mindenütt körülvesznek minket. Ezt fogalmazta meg Vajda
Barnabás, a komáromi Selye
Egyetem tanára, a zsűri elnöke és Bevilaqua Olga, zsűritag, aki dunaszerdahelyi muzeológusként konkrét segítséget is ajánlott az érdeklődő diákkutatóknak.
A téma – szó szerint – az
utcán hever. Elég
(lenne)
nyitott szemmel, nyitott szívvel járnunk. A Kincskeresők,
felkészítőik, segítőik ezt teszik.
Dicséretre méltó és követendő értéktudatos, értékorientált gondolkodásuk. Már csupán ezért is eredményesek,
győztesek valamennyien. Szakmai találkozásuk fóruma – a
Kincskeresők név alatt futó
megmérettetés – mára kinőtte verseny-jellegét. A pótolhatatlan, időszerű és alapos
kutatómunkát végző, az eredményes munkát felmutató diákok seregszemléje érdemes
mindannyiunk odafigyelésére
és megbecsülésére, s ahogy jó
esetben lenni szokott, majdan
a hálás utókor tiszteletére is.
Valamennyi Kincskeresőnek, valamint segítőiknek sok
kitartást és további eredményes kincskeresést és sok diákkonferenciát kívánok!
Császárné Varga Zsuzsanna,
zsűritag, Thain János Múzeum,
Érsekújvár

Máté Eleonóra és tanítványai átveszik az okleveleket
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TUDOK 2010
Megszoktuk
már,
hogy
november végén, Dunaszerdahelyen, a Vámbéry Ármin alapiskolában népes diákcsapat gyűlik össze, hogy megmérettessenek, társaik és rangos zsűrik
előtt adjanak számot tudásukról,
kutatási eredményeikről. Az idén
november 25–26. volt a verseny
időpontja. Négy szekcióban 38
előadás hangzott el.
Az előadók egyedül, vagy kettes csoportokban ismertették
kutatásaik eredményeit, illetve azt
az ismeretanyagot, amelyet – valljuk be, nem mindig saját kutatásaik alapján, olykor a felmondott
lecke stílusában – 10 perc alatt el
tudtak mondani az önként választott témáról, miközben kivetített
képekkel illusztrálták az előadásukat. Az évek tapasztalata azonban
tetten érhető a témaválasztásban
(egyre többen értik meg, hogy szűkebb témát kell mélyebben kutatni, alaposabban körüljárni, mintsem nagy témaköröket felületesen
bemutatni), a mértéktartásban
(csak kevesen lépték túl a kiszabott
10 percet), és a tapasztalt, határozott fellépésben. Örvendetes az
is, hogy mind többen vállalkoznak arra, hogy egyedül dolgozzanak, vagy egyedül tartsák meg az
előadásukat. Ez mindenképpen az
önállóság felé hat, amely a színvonal emelkedésének is előfeltétele.
A magyarországi országos döntőre való bejutásnak nem feltétele
az írásbeli dolgozatok értékelése
(sőt, a TUDOK regionális fordulóiról
továbbjutók egyenlő esélyei miatt
az értékelésnél a zsűri nem veheti figyelembe). Ezek értékelésének
a megoldása, és a sorsa évről évre,

még várat magára. Annyi bizonyos,
hogy sok érték halmozódott fel a
dolgozatokban az évek folyamán.
Reméljük, hogy mielőbb sikerül
forrásokat szerezni a legjobb dolgozatok publikálására. Addig is van
azonban további lehetőség a munkákkal kapcsolatban: tavasszal van
az esszépályázat leadási határideje, ahová várják a középiskolás dolgozatokat. A jövő évit még nem
írták ki, de a korábbi években kiírt
követelményekre a http://www.
kutdiak.hu honlapot böngészve
lehet rátalálni. (Itt hívom fel a figyelmet azokra az írásokra is (a felső
menüsor GYIK – gyakori kérdések –
menüpontja alatt), amelyek eligazítanak a TUDOK-ban való sikeres
munkában (pl. mitől lesz „tudományos“ egy munka, milyen a jó előadás stb.).
Természetesen, tapasztalatok
hiányában egy diák sem képes felkészítő tanár illetve mentor nélkül
sikerre vinni elképzeléseit. Ez valóban csak a különös tehetséggel
megáldottaknak sikerül. A jó felkészítő (tanár, vagy mentor) azonban sok fölösleges munkától, és
főleg nagy csalódásoktól óvhatja
meg a diákokat. Mi a különbség a
felkészítő tanár és a mentor között?
Mi a mentor szerepe? valamint Mi
a különbség a TUDOK és a SOČ
között? – ezeket a kérdéseket vitatták meg a zsűritagok és a felkészítő tanárok PékLászló, az SZMPSZ
elnöke vezetésével az esti tanári
konferencián. A vitaindító előadást
Szanyi Mária és Mocsi Beáta tartották.
Csak sajnálhatjuk, hogy még
mindig sokan nem ismerik fel ezeknek a vitáknak (közös gondolko-

Farsang Istvánnak a TUDOK-fődíját adja át az 1. szekció zsűrielnöke,
Bánki Gyula kandidátus, az MTA határon túli köztestület tagja, a Szlovák
Műszaki Egyetem tanára

A megnyitó elnöki asztala. Balról: Nagy F., Dunaszerdahely város
alpolgármestere, Pék L., az SZMPSZ elnöke, Nickl I., a Kutató Diákok
Országos Szövetségének elnöke, Masszi János, a VÁ AI igazgatója
dásnak) a fontosságát, és sem ők,
sem a tanítványaik nem maradnak
ott a verseny után, hogy ismerkedjenek társaik módszerével, nézeteivel, vagy maguk mondják el nyíltan a véleményüket. (Mert vélemények vannak, olykor – mint minden
versenyen – sértődések is.) „Mert
növeli, ki elfödi a bajt“ – mondja Ilylyés Gy. – tehát ki kell mondanunk,
ha valamit másképp gondolunk,
hogy mindnyájan okuljunk belőle, és főleg, hogy tanítani tudjuk
tanítványainkat (akár az esetleges
kudarcok elviselésére is).
Amíg a tanárok a TUDOK,
és ennek kapcsán a diákkutatások jövőjét vitatták meg, a diákok tudományos előadáson és
kultúrprogramon vettek részt a
szervező iskola aulájában.
A dunaszerdahelyi regionális
konferencián második éve adták
át a TUDOK-nagydíját (az SZMPSZ
emlékérmét), amelyet a tavalyi
évhez hasonlóan az idén is Farsang
Istvánnak, a komáromi Selye János
Gimnázium tanulójának ítéltek oda.
A tavasszal megrendezésre kerülő
TUDOK országos konferenciájára,
Békéscsabára szekciónként az első
két, a 4. (a társadalomtudományokat magában foglaló) szekcióból az
első három helyezett jutott tovább.
Adataik a következők:
Fizika–Csillagászat–Geológia–
Matematika–Építészet–Műemlékvédelem
1. Farsang István: A Sátorosi Andezit
Formáció ásványtani jellemzése,
(felkészítő tanár: Fehér István, mentor: Dr. Szakáll Sándor, a Miskolci Egyetem Ásvány- és Kőzettani
Intézeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense) Selye János
Gimnázium, Komárom;
2. Dálnoky Dávid Ernő: Felpörgetve (felkészítő tanár: Dálnoky
Ernő) Egyházi Gimnázium, Léva;
3. Tuček Dániel–Balla Dávid: Aero-

dinamika és aeronautika, (felkészítő
tanár: Paterka Éva) Egyházi Gimnázium, Léva;
Orvostudomány–Pszichológia–
Egészségvédelem
1. Žiaček Noémi: Rövidlátás fiatal
korban, (felkészítő tanár: Czuczor
Lea) Kodály Zoltán Gimnázium,
Galánta;
2. Molnár Réka: Alvás és álom, (felkészítő tanár: Lőrincz Nikolett) Gimnázium, Párkány;
3. Szabó Dóra: Adalékanyagok az
élelmiszerekben, (felkészítő tanár:
Palkovich Annamária) II. Rákóczi
Ferenc AI, Gúta;
Biológia–Környezetvéde lem–
Természetvédelem
1. Kocsis Kincső: „Mikor a víz az úr”,
(felkészítő tanár: Bagita Judit) II.
Rákóczi Ferenc AI, Gúta;
2. Hrbácsek Réka–Grédi Viktor: Az
allergia, (felkészítő tanár: Bartalos
Ottmár) Kodály Zoltán Gimnázium
– Galánta;
3. Zsalkovics Flóra: Mennyire érettek a galántai lányok (felkészítő
tanár: Czuczor Lea) Kodály Zoltán
Gimnázium, Galánta;
H e l y t ö r t é n e t–Tö r t é n e l e m –
Művészettörténet–Társadalomtudomány
1. Németh Kinga: „Az elsodort falu
– az újjászületett város” – Az 1965ös árvíz története a szemtanúk
elbeszéléseinek tükrében (felkészítő tanár: Galo Lukács Tímea)
Nagyboldogasszony Egyházi Gimnázium, Gúta;
2. Kovács Emese: Sokat szenvedett
gályarab lelkész és Léva – (felkészítő tanár: Kiss Beáta) Egyházi Gimnázium, Léva;
3. Barti Réka–Pathó Krisztina: A
fa sem képes gyökerek nélkül élni
(egy nem mindennapi beszélgetés
dr. Bíró András Zsolttal) – (felkészítő
tanár: Miklós Edit) Gimnázium, Párkány.
-eszem-
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A matematika ünnepe Komáromban
Nagy sikerrel zárult Komáromban, a XX. jubileumi
Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó, amely 2010. november 26–28. között került megrendezésre. Házigazdája
a komáromi Selye János Gimnázium és a helyi Ipari Szakközépiskola volt. Az említett két oktatási intézményen
kívül elévülhetetlen érdemek illetik az SZMPSZ Országos, illetve Területi Választmányát. A diáktalálkozó ünnepélyes megnyitója rövid kultúrműsorral vette kezdetét
a Selye János Gimnázium dísztermében, ahol Habodász
István, a gimnázium diákja, Karinthy Frigyes gondolatait
tolmácsolta, majd Bertók Tibor hegedűjátéka kápráztatta
el a közönséget. Végül Tarics Péter, a gimnázium egykori
növendéke erre az alkalomra készített saját versét mondta el. Ezt követően Keszegh István vette át a szót, majd
Andruskó Imre és Vetter János iskolaigazgatók, Fekete
Irén, az SZMPSZ TV elnöke, Csintalan Zsuzsa, az Eötvös
Utcai Alapiskola igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Végül Oláh György matematikatanár üdvözlő szavait
hallhattuk.
Az ünnepélyes megnyitó résztvevői a gimnázium dísztermében

Az előadások száma felülmúlta az eddigieket, összesen 42 előadás hangzott el. A résztvevők száma meghaladta a kétszázat.
Tájékoztatást most csupán képes beszámoló formájában nyújtunk.
A rendezvényről a következő számban egy részletesebb beszámolót közlünk.
Oláh György főszervező, az SZMPSZ külső munkatársa
Oláh György iskolánk
nyugalmazott
matematikatanára, a
diáktalálkozó főszervezője

Még a főszervezőnek is meglepetést okozott a dr. Pintér Ferenc által
bemutatott Szám-vetés c. kiadvány
Az érdeklődő diákok
Bíró Bálint (Eger) előadás közben
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TUDOMÁNYOK NAPJA A GÚTAI NAGYBOLDOGASSZONY
EGYHÁZI GIMNÁZIUMBAN

A Leonar3Do termékegyüttes bemutatóján

Széchenyi István kezdeményezésére 1825. november 3-án a pozsonyi
országgyűlésen határozták el a magyar rendek
a Magyar Tudományos
Akadémia létrehozását. A
Magyar Tudósok Világtalálkozóján (1996) döntés
született arról, hogy ez a
nap lesz minden évben a
Magyar Tudomány Napja,
amelyet először 1997-ben
ünnepeltek meg. Ennek jegyében hagyományteremtő módon immár ötödik
alkalommal gyűltek össze
városunk és a környékbeli iskolák tudásra éhes
diákjai november 10-én a
gútai Nagyboldogasszony
Egyházi Gimnáziumban,
hogy egy emlékezetes nap
erejéig maguk is hódoljanak a tudományok előtt.
Ezen tudományos nap keretében minden évben neves tudósok igyekeznek
megismertetni a diákokkal a legújabb kísérletek,
kutatások eredményeit bemutatóval egybekötött előadások formájában.
A rendezvény célja elsősorban felkelteni a kö-

zép- és alapiskolás diákok
érdeklődését a tudomány
iránt, valamint ápolni a
baráti kapcsolatokat, erősíteni az együttműködést
a régióban működő iskolák között. Mivel a Tudományok Napja iránt minden évben nagy az érdeklődés, így a diákok három
50-60 fős csoportban a nap
folyamán három előadáson vesznek részt. Ebben
az évben iskolánk a gútai
Corvin Mátyás és II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, a
szímői, érsekújvári, peredi
és ekeli alapiskola diákjait
látta vendégül. A középiskolás korosztályt a komáromi Marianum és a gútai
Magyar Tannyelvű Magán
Szakközépiskola diákjai
képviselték.
Dr. Telbisz Tamás, az
ELTE
Természetföldrajz
Tanszékének tanára immár harmadik alkalommal vett részt előadóként a
Tudományok napján. Idén
„Víztározókatasztrófák a
Dolomitokban”
címmel
tartott előadást, melynek
során Olaszország északi részére kalauzolta el a

hallgatóságot, és a Dolomitokban kiépített három
gát jelentőségéről beszélt.
Beszámolt a gát megépítésének
körülményeiről
és arról, hogy az építészek mennyire figyelmen
kívül hagyták a hegyek
mozdíthatatlanságának és
szilárdságának tényét. Ez
a figyelmetlenség okozta
a katasztrófát 1963 októberében, amikor a Vajontgátba csúszott hegyoldal a
Piave-völgyben levő Casso
település teljes pusztulását okozta, a gát azonban
sértetlen maradt. Előadása végén dr. Telbisz Tamás
felhívta a figyelmet azokra a figyelmeztető jelekre, amelyeket a természet
már korábban előre jelzett,
csak az emberek nem tulajdonítottak neki nagy jelentőséget.
A diákok nagy érdeklődést tanúsítottak a „Dinoszauruszok Magyarországon: az Ajkaceratops
és a többiek“ című előadás
iránt, amelyet dr. Ősi Attila, a Magyar Természettudományi Múzeum kutatója tartott. Beszámolójának központi témája az
ajkaceratops nevet vise-

Régvolt tudósainkat is megidéztük

lő dinoszauruszfajta volt,
amely éppen a magyarországi lelőhelynek köszönhetően kapta ezt a nevet.
Mivel dr. Ősi Attila maga
is tagja az említett expedíciónak, személyes tapasztalatairól mesélve teljesen lenyűgözte a hallgatóságot. Elmondta, hogy
a d i no s z au r u s z c s o nt ok
feltárása évekig tartó folyamat, amely rendkívül
nagy odafigyelést és precizitást igényel. A dinoszauruszokon kívül említést tett még más madár-, illetve hüllőfajokról,
melyek csontjaira szintén
Magyarországon bukkantak rá. Előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy
egészen 2002-ig nem találtak olyan lelőhelyet Magyarországon, amely az
őslénykutatás szempontjából nagy jelentőséggel bírt
volna.
A legnagyobb sikere
talán a Leonar3Do nevű
termékegyüttes bemutatójának volt. Ez egy magyar fejlesztésű virtuális
valóságszimulátor (részletek a www.leonar3do.
hu oldalon), amelyet feltalálója, Rátai Dániel mu-
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tatott be a diákoknak. A
Leonar3Do alapvető célja,
hogy a virtuális valóságot
elérhető áron juttassa el
minden érdeklődőhöz. (A
terméket gondozó cég neve nem véletlenül 3D for
All Kft). A bemutató nem
egyszerű előadás volt, hanem lehengerlő élmény:
elsötétített teremben, a
3D-s mozikból ismert papírszemüvegekben
ülő
nézők orra előtt született
meg a semmiből egy pici
szörnyfej, amely egy darabig lebegett, aztán Dani,
a „madár” (ez a számítógépes egér térbeli megfelelője) egy virtuális golyó
segítségével feldöntötte.
Ezután
Ferrarri-modellt
és csontvázat boncoltunk,
mindezt térbeli modellekkel, háromdimenziós
térben. A termék nagyon
friss a piacon, de néhány
egyetemen már használják. A középiskolákban az
elmúlt hetekben indult hódító útjára.
Dr. Filip Ferdinánd, a
komáromi Selye Egyetem
Matematika Tanszékének
tanára „Végtelen, avagy
ki borotválja a borbélyt?”
címmel tartott előadást,
melynek első részében a
végtelen fogalmát, valamint az ezzel kapcsolatos
logikai problémákat fejtegette. Az előadás második részében a paradoxonokról beszélt és felvetett néhány paradoxonon
alapuló érdekfeszítő logikai problémát. Dr. Gyepes Róbert vegyész, a komáromi Selye Egyetem tanára a „Szerkezetanalízis
– exotikum vagy csodafegyver?“ előadásában a
kristályos anyagok szerkezetét tárta elénk, valamint
a molekulák szerkezetének röntgensugaras vizsgálatát mutatta be képek
és modellek segítségével.
A humán tudományokat idén a történettudomány képviselte. Vermes
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Nomen est omen – Dr. Ősi Attila őslénykutató a magyarországi dinoszauruszokról magyaráz lelkesen

István, a gútai Vermes
„törzs” vezetője nem mindennapi helyszínen, egy
tanteremben
felállított
jurtában varázsolta a diákok elé a Kárpát-medencébe érkező nomád elődeink
egykori tárgyi és szellemi
kultúráját „A honfoglalás és kora” című előadásában. A diákok maguk is
kezükbe vehették a hon-

foglaló magyarok félelmetes fegyverét, a reflexíjat,
egy tarsolylemezt és egy
honfoglalás kori sírból
előkerült díszes szablya
másolatát is.
A rendezvény sikeréhez a diákok is nagyban
hozzájárultak, hiszen aktívan bekapcsolódtak a különböző tudományterületeket érintő előadásokba,

véleményt nyilvánítottak,
kérdéseket tettek fel a hallottakkal
kapcsolatban.
Lelkesedésük volt a bizonyíték arra, hogy a fiatalság körében is komoly
igény mutatkozik az ilyen
tudományos jellegű rendezvények iránt.
G.L.T. és szerzői közössége

Vermes István törzsfő a jurta hűvösében képzeletben végigjárta velünk őseink útját Szkítiától a Kárpát-medencéig
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége kétnapos
pedagóguskonferenciát szervezett Észak-Komáromban
2010. november 18-19–én, melyre neves hazai (szlovákiai) és magyarországi előadóművészeket, zenetörténészeket, pedagógusokat kért fel érdekes és tanulságos előadások megtartására. A konferencia méltó helyszínen
zajlott, az Észak-komáromi Dunamenti Múzeum dísztermében, irodalmi, történelmi jeles személyiségeket
ábrázoló festmények, portrék figyelő tekintetei között.
A kétnapos konferencia mind tartalmilag, mint szervezésileg magas színvonalon folyt, mintegy 80 résztvevő
jelenlétében. Témáival és tartalmával a zene, magyar,
történelem szakos alap-és középiskolai tanárokat, valamint a magyar művelődéstörténet iránt érdeklődő és
arra nyitott pedagógusokat szólította meg. A konferencia fővédnöke Dr. Bónis Ferenc Széchenyi-díjas zenetörténész, az Erkel Ferenc Társaság elnöke, előadóművésze
pedig Kassai István Liszt-díjas zongoraművész. A konferencia házigazdájának szerepét Szalay Szilvia, a helyi
Művészeti Alapiskola zenetanára vállalta.

Baranyi Anna, a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti
Múzeumának vezetője

A konferenciát Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke
nyitotta meg.
A konferencia első előadója Bónis Ferenc, a budapesti
Erkel Ferenc társaság elnöke
volt. Előadásának témája: „Erkel, Mosonyi és Liszt alakja egy
bécsi művészeti lap tükrében”.
A romantikus kor három jeles
zeneszerzőjének ábrázolásáról,
az elmaradt, vagy túlzó mértékű tudósításokról, kritikákról és felmagasztalásokról, a
19. századi zenei életről és útkeresésről kaptunk átfogó képet a felidézett tizenegy esztendő tükrében. Az előadás színvonalát emelte és színesítette
Kassai István zongoraművész
előadása, aki elsőként a Hunyadi László indulójának zongoraváltozatát, majd az Erzsébet című opera II. felvonásából
a Magyar indulót, s végezetül
Mosonyi Mihály Magyar gyermekvilág című zongoraciklusából három tételt adott elő.
Második előadóként DukaZólyomi Emese mutatkozott
be, aki a Comenius Egyetem
munkatársa, mint zenei könyvtáros és a Szlovákiában immár
20 éve működő Zenebarátok
Társaságának elnöke. Előadásában Erkel Ferencnek és családjának Pozsonyhoz kötődő
kapcsolatait elemezte cikkek,
konferenciai előadások, írások, tudósítások fényében. Az
előadáshoz szervesen kapcsolódott egy filmvetítés is, melyet Ivanics Júlia, a Szlovákiai
Magyar Kultúra Múzeumának
munkatársa vezetett be. Mint
megtudtuk, először kiállítást
terveztek, de végül mégis film
készült az adott témára. A bemutatóra ez év szeptemberében került sor. A filmben megszólalt Duka-Zólyomi Emese,
Štefan Holčík történész, Lehel
Katalin idegenvezető és Juhász
László színész – narrátor. A
közel félórás, inkább ismeretterjesztő film megszületésé-

nek koncepciója az volt, hogy
hűen és érdekesen mutassa be
Pozsony helytörténetét és az itt
tevékenykedő híres embereket.
A film inkább a fiatalok számára készült, melyben csodás
hangulatképek váltják egymást a város nevezetességeiről
ismert Erkel-dallamokkal aláfestve.
A konferencia első napja egy feledhetetlen koncerttel
zárult. Kassai István zongoraművész, aki Budapestről érkezett, könnyed, brilliáns játékával szinte elkápráztatta a nagyérdeműt.
A tartalmas első nap után
mindenki érdeklődéssel tekintett a konferencia másnapjára.
A hangzatos címek ismét érdekesebbnél érdekesebb előadásokat sejtettek. Elsőként Sziklavári Károly a Szegedi Tudományegyetem oktatója, kutatója mutatkozott be Erkel Ferenc:
Bánk bánja című előadásával.
Az előadás egy videórészlettel,
a Gertrudisz holtteste mellett
felcsendülő kórusbetéttel indult. „A békétlenek kórusának
imája valójában ellensúlyozza
a gyilkosságot” – fogalmazta meg az előadó. A levetített
részlet az MTV1 felvétele, mely
a 2010. november 6–7-én, az
Operaházban, megcélzott eredeti formában előadásra kerülő Bánk bán volt. Ez a konkrét
kórusrészlet több más részlettel együtt a 20. sz.-i operaelőadásokból nagy többségében
kimaradt. Így vetődött fel az
a kérdés, hogy mi is valójában
az eredeti Bánk bán? Maga a
teljes partitúra, vagy az, ahogy
Erkel végül alakította. Az előadás kezdetén felcsendülő kórusrészlet újbóli meghallgatására immár CD felvételről került sor, s közben a kivetítőről
a hallgatóság is követhette az
eredeti partitúrát. A felvételen
az Erkel által kihúzott részek is
felcsendülnek.

Pedagógusfórum
A pénteki nap második
előadája Baranyi Anna, a Zenetudományi Intézet Zenetörténeti Múzeumának vezetője
volt Budapestről. Előadásának címe: Erkel Ferenc arcképe a XIX. századi portréművészetben. Az előadás a portrét,
mint képzőművészeti műfajt,
annak módjait, változásait, a
beállítások értelmezését, az
Erkel Ferencről készült portrék megjelenésének körülményeit taglalta. Az előadó a választott portrékat azok születési sorrendjében mutatta be.
Köztük volt Barabási néhány
portréja, Györgyi Kirkl Alajos olajfestménye, valamint
Kanczi Ágost, Marasztoni József, Rusz Károly, Pollál Zsigmond és Ipoly Sándor alkotásai. Néhány képben betekintést
nyerhettünk az Országos Széchényi Könyvtár és a Nemzeti Múzeum közösen készített
multidiszciplináris kiállításába. Az itt felsorakoztatott dokumentumok, portrék, öltözetek, fotók, hangszerek, a színházi életet jellemző tárgyak,
újságcikkek, képzőművészeti
alkotások részletes képet nyújtanak a 19. sz. zenei korszakáról és Erkel Ferenc művészetéről. A kiállítás 2010. október
1-én a Zene Világnapján nyitotta meg kapuit a Várban, és
egészen 2011. augusztus 28-ig
várja az érdeklődőket.
Ezt követően Dr. Tátrai
Zsuzsanna néprajzkutató - a
Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoportjának főmunkatársa - nyálmirigyeket megindító bemutatója következett Erkel-korabeli
ételekről, italokról, evési szokásokról. Erkel Ferenc szülővárosától indulva fokozatosan
jutottunk el a konkrét ételek,
italok, szokások bemutatásáig,
valamint az újkeletű, inkább
reklám céljából Erkelről elnevezett tortáig, a bicentenáriumra
készült csokoládéig, fagylaltig és palackozott borig, vagy
az Erkel szilvóriumig. A szervezők tökéletesen időzítették
ezt az előadást, pontosan ebéd
utánra.
Péntek délutáni második
előadóként Fülöp Attila, a Ma-

gyar Állami Operaház magánénekese és nyugalmazott
titkára mutatkozott be. Előadásának címe: Nagy Erkelénekesek közvetlen közelről.
Az előadó egy csokorba gyűjtötte a Bánk bán karakteres
szereplőinek sorát, s az ezen
szerepeket megjelenítő művészeket. Sok előadóművész neve szinte egybeforrt az általuk alakított szereppel. Hogy
néhányat említsünk: Simándy
József – Bánk bán, Ágay Karola – Szilágyi Erzsébet, Melis
György – Tiborc, Osváth Júlia
– Melinda, Komlóssy Erzsébet
– Gertrudis és még sokan mások követték egymást. Az előadás közvetlensége és jó hangulata Fülöp Attila meseszerű
bemutatásában rejlett, hiszen
saját, személyes élményeit, tapasztalatait, sőt néhány kuliszszatitkot is elárult a hallgatóságnak.
Utolsó
előtti
előadó
Orsovics Yvette volt, a nyitrai
Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok
Karának tanára. Az előadó
módszertani szempontból közelítette meg Erkel operáit és
azok tanításának lehetőségeit
az alapiskola felső tagozatának
évfolyamaiban. Nemcsak elméleti, de gyakorlati szempontokat is felsorakoztatott. Mind
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tankönyvszerző, rávilágított a
téma nyújtotta lehetőségekre,
új és érdekes megoldásokra,
gyermekközeli felfogásokra,
valamint az interdiszciplináris lehetőségek kibontakoztatására. Előadását a hallgatóság
bevonásával, közös énekléssel
zárta.
A konferenciát befejező előadásra Ferencz Anna, a
Sajógömöri Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola igazgatónője vállalkozott. Előadásának
mottójául R. Owen egyik megszívlelendő gondolatát választotta: „Azt a pedagógust szeretem, ki cselekszi a tudnivalókat, nem pedig azt, aki tennivalókra tanít.“ Az előadás az
ének-zene tárgy oktatásának
rövid helyzetjelentésével, és a
körülmények adta nehézségek
elemzésével indult, de rögtön
választ is kaptunk arra, hogyan is lehet ezt új köntösbe
öltöztetni, élményszerűvé tenni a gyermekek számára, hogy
a tanulást és új ismeretszerzést
a játékosság, sikerélmény és
önmegvalósítás hassa át. Egy
rendhagyó kezdeményezést és
zeneórának a gyakorlati megvalósítását mutatta be az előadó, amelynek valódi bemutatójára 2010. július 10-én került
sor a Rimaszombati Regionális Pedagógiai Központ által
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szervezett Pedagógiai projekt
- és tehetségnap alkalmából, s
amelyen több mint 300 diák és
pedagógus vett részt. Az ötletet Erkel Ferenc és Szén József
között, 1855-ben lezajló sakkjátszmája adta. Elkészült egy
óriási sakktábla jelmezekkel,
segédeszközökkel. A munkafolyamat rengeteg lehetőséget
nyújtott a beszélgetésre Erkel
életéről, műveiről, valamint a
kor meghatározó egyéniségeiről. A játszma folyamatát zenei, énekes és táncos betétek
tarkították. Az igazgatónő elmondása szerint ez az élmény
mind a mai napig meghatárózó
és elevenen él a gyermekek emlékezetében.
A konferenciát Ádám Zita,
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke
összegezte.
A nap fényét emelte még
az esti ünnepi hangverseny,
melyen fellépett a komáromi
Gaudium vegyeskar és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Vass Lajos Kórusa. A kétnapos
konferencia valóban nagyon
sok érdekes témát vonultatott
fel jobbnál jobb előadásokba
tömörítve. A résztvevők elégedetten és feltöltődve térhettek
vissza iskoláikba, tanítványaik közé.
Orsovics Yvette

A tanári konferenciát mindig nagy érdeklődés követi
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A tudomány szolgálatában
A szlovákiai magyar tudományos élet és ismeretterjesztő irodalom képviselőinek arcképcsarnoka

Az 1948–1989 közötti évtizedekben, tehát a rendszerváltásig a
szlovákiai magyar értelmiség tagjai
közül elsősorban azokat tartottuk
számon, akik az irodalom, az újságírás, a képzőművészet, a színművészet, a zene, az oktatásügy és a
kultúraszervezés terén jeleskedtek.
Ennek igencsak prózai okai voltak:
a kommunista diktatúrában a nemzeti kisebbségek körében végzett
értelmiségi tevékenységi formák
közül ezeket támogatták, engedélyezték vagy éppen – megtűrték. A
tudományos életben kiemelkedő
eredményeket elérő magyarokról
legföljebb tudósítások vagy interjúk jelenhettek meg a szlovákiai
magyar sajtóban, ha netán magyarul kívántak publikálni, azt csak a
szélesebb nyilvánosságnak szánt
lapokban vagy folyóiratokban te-

hették meg, eredeti magyar nyelvű
tudományos könyveket csakis az
irodalomtudomány, a nyelvészet, a
helytörténetírás és részben a néprajz művelői adhattak ki. A múlt
század nyolcvanas éveiben két
esetben is érintett alanya voltam
ennek az értelmetlen és a rosszindulattól sem mentes korlátozásnak.
Először akkor, amikor Farkas Veronika művészettörténész szlovákiai
magyar képzőművészeket bemutató könyvének kéziratát lektorálva
próbáltam meg „lobbizni” a kiadás
mellett – fölöslegesen. Második alkalommal egy tudománytörténeti
tanulmánykötet kéziratának szerzőjeként kellett szembesülnöm az
elutasítással. Mindmáig nem világos előttem, hogy a kiadó a pártközpont parancsára cselekedett-e
így, vagy az akkori igazgató (neve
maradjon homályban) önkényesen
döntötte el, hogy egy ilyen kézirat
megjelentetése
nemkívánatos.
Amikor 1990-ben Znám István matematika-professzor vezetésével
szervezni kezdtük a Cseh/szlovákiai Magyar Tudományos Társaságot,
készítettünk egy 200–250 nevet
tartalmazó jegyzéket, amelyen
főleg a természettudományok és
a műszaki tudományok területén
tevékenykedő szlovákiai magyarok
szerepeltek. Hamarosan megszületett a Ki kicsoda Kassától Prágáig c. kiadvány is, amely több mint
fél évszázad elteltével (1938 óta)

az első olyan lexikon volt, amely
a szlovákiai magyar közélet, irodalom, képzőművészet, kultúra
és oktatásügy jeleseit gyűjtötte
össze. Ennek a szerkesztésében
én is közreműködtem, de a A
(cseh)szlovákiai magyarok lexikona
1918-tól napjainkig címmel tervezett, 2002–2009 között szerkesztődött és lényegében elkészült,
a Fórum Kisebbségkutató Intézet
honlapján már tanulmányozható
publikáció munkatársaként is volt
alkalmam további szlovákiai magyar személyiségek rövid életrajzát
megírni. Erre alapozva vállaltam el
a felkérést, hogy szerkesszem meg
a tudományos élet egykori és mai
szlovákiai magyar szereplőit és az
ismeretterjesztő irodalommal is
foglalkozó szakembereket felvonultató kiadványt, amely szervesen
kapcsolódik a Szlovákiai magyar
írók arcképcsarnoka címmel 2009ben megjelent összeállításhoz. Ebben a válogatásban is 100 személy
rövid életrajza és fényképe található és ugyanazokat a szempontokat
érvényesítettem, mint amelyeket
Tóth László az előző kötetben már
megfogalmazott. A szövegben
használt rövidítések száma elenyésző; csupán a Szlovák Tudományos
Akadémia (SZTA), a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), a tanulmány (tan.), a monográfia (mon.)
kifejezéseket rövidítettem. A szövegekben említett kiadványok,

könyvek stb. megjelenési helyét
csak kivételesen tüntettem fel. Természetesen Tóth Lászlóhoz hasonlóan én sem törekedhettem teljességre, elvégre akik ebben az összeállításban joggal szerepelhetnének
– száznál jóval többen vannak.
Egy részletes, mindenre kiterjedő
kutatás feladata lesz majd, hogy
megteremtse egy olyan kiadvány
megszerkesztésének a feltételeit,
amelyben valóban hiánytalanul ott
lesznek valamennyien. Az előző kötethez viszonyítva azonban a jelen
összeállításban jóval szerényebb
az irodalomként felhasznált, illetve ajánlott kötetek, tanulmányok
jegyzéke. Ez könnyen belátható, ha
tudatosítjuk, hogy a téma feldolgozása jóformán csak elkezdődött
és igazából még nem is teremtődtek meg az intézményes keretei.
De talán éppen ez a kötet jelenthet
majd ehhez ösztönzést.
Szerkesztette, valamint az
életrajzokat, a bibliográfiákat és az
irodalomjegyzéket összeállította:
LACZA TIHAMÉR
Kiadta a Szlovákiai Magyar Írók
Társasága (SZMÍT)
http://www.szmit.sk/
Az arcképcsarnok ára 10,- Eur
Kedvezményes ár 8,- Eur
(+postaköltség)
Megrendelhető
a marketing@liliumaurum.sk
e-mail címen!

Fizessen elő A FÖLDGÖMB folyóiratra!
A lap azoknak, az utazást és az aktív kikapcsolódást kedvelő igényes olvasóknak készül, akiket a látványon túl, a kapcsolódó földrajzi tartalom, a kultúrtörténeti háttér, illetve
a természettudományi összefüggések is érdekelnek. Ezért is szerepel a folyóirat fejlécén a Magyar Földrajzi Társaság első alelnökének, Vámbéry Árminnak a jelmondata: „Ésszel
járom be a Földet!”. A Földgömb folyóirat jól hasznosítható a földrajzórákon és a tehetséggondozásban pl. a szakköri foglalkozások keretében.
A folyóirat információkban gazdag, mindig aktuális, magazin jellegű, színes, olvasmányos formában, színvonalas tartalommal és képanyaggal. Magyar ismeretterjesztő írások
kalandos felfedezőutakról, látványos vidékekről és lakóikról, alig ismert környezetünkről a tengerfenéktől a hófödte csúcsokig, sőt egészen a Marsig. Minden lapszámban foglalkoznak legalább egy Kárpát-medencei témával is. A szerzők elszánt és tapasztalt magyar utazók, kutatók, akik Szibériától az Antarktiszig, a mangrove-mocsaraktól a Föld
legszárazabb hegységeikig különlegesen érdekes helyeket ismertek meg, és nem csak bejártak egy-egy térséget, de a lehető legszélesebb körű tudással is rendelkeznek a témáról.
Az SZMPSZ partnere A Földgömb (www.afoldgomb.hu) magazinnak, ezért szövetségünkön keresztül, a postaköltség számlázása nélkül rendelhető meg a folyóirat a 2011-es
évre.
A lap előﬁzetési díja 1 évre: 5840 Ft / 23 €, ami évente 8 lapszámot jelent az előﬁzetőknek évente két térképmelléklettel is kedveskednek a készítők.
A 23 € előﬁzetési díjat 2011. január 7-ig kérjük beﬁzetni vagy átutalni az SZMPSZ: Zväz maď. pedagógov na Slovensku, P.O.Box 49., 94501 Komárno (Földgömb)
alábbi számlaszámára 0026390043 / 0900 .
Megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatást Bagita Judit ad a bagitajudit@gmail.com, +421 905 693 905 elérhetőségeken, ugyanerre a címre kérjük jelezni a beﬁzetés tényét, az
átutalás időpontját és a postacímet, melyre a lapot kérik eljuttatni.
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A IX. Széchenyi-napok Felsőszeliben
Az iskola névadójához kapcsolódó, immár hagyományos rendezvényre Széchenyi István halálának 150. évfordulója
évében, 2010. október 18-22. között került sor a Felsőszeli Széchenyi István Alapiskolában. Az idei rendezvény valóban
az évfordulók jegyében zajlott, hiszen a Széchenyi-jubileumon túl Erkel Ferenc, a Magyar Himnusz zeneszerzője születésének 200. évfordulóján a zene és a művészetek fontosságát is hangsúlyozták a felsőszeli iskolában. A többnapos
programsorozatnak fokozott emelkedettséget adott, hogy egy kedves helybeli jubileumról is emlékezni lehetett: az iskola
gyermekénekkara, a Csalogány fennállásának 30. évfordulóját is idén ünnepelték a felsőszeliek.
A Széchenyi-napok felvállalt célja a gyermekek figyelmét a nemzeti értékeinkre ráirányítani, valamint mélyíteni
az iskola, a régió, a falu és a
környezet iránti szeretetüket.
A gyermekeket – mint
minden évben – egész héten
sokrétű programok várták. A
rendezvény ünnepélyes megnyitójára október 18-án került
sor a tornateremben, ahol az
iskola táncsoportjai léptek fel.
Másnap volt az „előadások napja”, hiszen rendhagyó
órákra került sor. A tanulók
négy előadás közül választhattak, melyek a következők voltak: „Felvidék – ahol
élünk” (Benedek László barlangász, fotóművész előadása), „Bevezetés a filmvetítés
rejtelmeibe” (Buglya Sándor
rendező, operatőr előadása a
Duna TV-től), „Népszokások,
hagyományok” (rendhagyó
zeneóra Mács Katalin táncoktató és néptáncos vezetésével), „Őseink nyomában – az
Árpád-kor” (Petraskó Tamás
előadása).
Ezek a tanulságos és érdekfeszítő, rendhagyó órák
nagyon elnyerték a diákok és
a pedagógusok tetszését. Takács Árpád, a galántai Kodály
Gimnázium diákja, egykori
szeli tanuló pedig „Madárvédelem a ház körül” című előadásával hívta fel a figyelmet
környezetünk szeretetére.
Szerda, október 20-a az alsó tagozatos tanulók számára
mesedélelőttöt és játszóházat
jelentett, a felsőtagozatosoknál
pedig a „vetélkedők napja”
volt.

Az alsó tagozatos kisgyermekeknek varázslatos hangulatot teremtettek a meghívott nyugdíjas tanító nénik
„Nagymama mesél” címmel.
A kicsiknek játékra és különféle foglalkozásokra is lehetőségük nyílott.
A felső tagozatos tanulók
futballtornán szurkolhattak,
ahol a résztvevő csapatok – a
tallósiak, jókaiak, perediek,
Felsőszeliből pedig a szlovák
iskolások is – a Széchenyi-kupáért küzdöttek meg egymással. A kupa ismét a házigazdáknál, tehát a felsőszeli magyar iskolásoknál maradt.
Időközben hangulatos zenei vetélkedő zajlott a 8–9. évfolyam számára. A legnagyobbaknak Erkel Ferencről és a
zenéről szerzett ismereteikről kellett számot adniuk. Az
egyes feladatok igencsak kreatívak voltak, ezért a résztvevő
három csapat örömmel és felszabadultan versenyzett.
Ugyancsak e napon zajlott
az október elején meghirdetett
diákkonferencia, ahol a tanulók az elkészített prezentációikat mutatták be a következő
témában: „A hidak, melyek
összekötnek”. Egyénileg éppúgy lehetett készíteni prezentációt, mint csapatban. A konferencia résztvevői az egyes
osztályok voltak, akik váltakozva, egy aznapra készített
beosztás szerint juthattak be a
szaktanterembe. A hét folyamán jótékonysági gyűjtés is
folyt, gyermekkönyveket, kifestőket, didaktikus játékokat
lehetett adakozni, melyeket a
magyarországi Battonya város
tanulóinak juttatunk el egy
alapítvány közvetítésével.

Október 22-én a délelőtti órákban volt a Széchenyinapok záróünnepsége, ahol
az egyes versenyek értékelése
zajlott. Az említett focitorna,
zeneismereti vetélkedő és diákkonferencia mellett az iskola tanulói több kategóriában alkotópályázatba is benevezhettek: volt irodalmi és
rajzpályázat meghatározott
témákkal. A felső tagozaton
a következő fogalmazástémák voltak még október elején meghirdetve: „Időutazás
Széchenyi korába”(elbeszélés),
„Lélektől lélekig”(elmélkedés
a barátságról), „Hihetetlen, de igaz – avagy én így
segítettem”(elbeszélés), „A zene az kell”(elmélkedés a zene
fontosságáról). A legkiválóbb
fogalmazások a barátságról és
a zenéről születtek.
A rajztémák a következők
voltak: „Nálunk történt”, „Hidakon járunk”, a kisebbeknek
még az „Álmaim mesevára”
téma is. A leghangulatosabb
rajzok a képzeletbeli mesevárról és a nevezetes vagy képzeletbeli hidakról készültek.
A díjazott tanulók oklevelet vehettek át és könyvjutalomban részesültek. Az eredményhirdetés után az iskola
igazgatónője, Pónya Zsuzsanna a Csalogány gyermekkórus
jubileumáról emlékezett meg,
s felhívta a gyermekek figyelmét az esti ünnepi műsorra,
amely az énekkari évforduló
jegyében készült.
A péntek délelőtti záróünnepély kultúrműsorral zárult:
fellépett az iskola irodalmi
színpada és a gyermekkórus.

Az esti nagyműsor „főszereplője” maga az ünnepelt, a
jubiláló kórus volt, és az est
végig a zenéről, az énekről
szólt. A Csalogány gyermekkar vezetője Mészáros Magdolna, akinek e kerek évfordulón köszönetet mondott az
iskola igazgatónője, Dobossy
Pál polgármester, Juhos Edit,
a Szülői Tanács elnöke. De rajtuk kívül is még sokan megköszönték a pedagógusnak az
eddigi, harminc évnyi karvezetői munkáját és kitartását.
Az értékes és változatos iskolai műsor után fogadás volt
a kultúrház kistermében.
Bár a Széchenyi-napok
többnapos rendezvénye pénteken lezárult, de a tanulók
egy részére a hét „megkoronázásaként” még egy színházi élmény is várt: Győrben az Egri
csillagok című musicalt tekintették meg.
Az idei Széchenyi-napok
keretében ismét sikerült a
felsőszeli pedagógusoknak a
gyermekek figyelmét az iskola
névadójára, Széchenyi István
szellemi nagyságára irányítani, és a több napos rendezvény
minden bizonnyal hozzájárult
a tanulók magyarságtudatának formálásához. Az évfordulók összekötik a múltat a jelennel, szembesítenek és köteleznek jobban megismerni és
megérteni egymást. A jubileumok jegyében zajlott IX. Széchenyi-napok Felsőszeliben
ezért vált nemes, tartalmas
rendezvénnyé, amely hosszú
időre felejthetetlen élményekkel gazdagította a résztvevők
lelkivilágát.
Jakubecz Márta
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