
PEDAGÓGUSFÓRUM
A Szlovákia i  Magyar  Pedagógusok Szövetségének lapja       X.  évfolyam      2011.  január      1 .  szám      Ára:  0 ,60 €  (20, -Sk)

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. 
Ennek mélységes mélyéből buzognak föl 

az öntudatlan sikolyok, a versek. 
Itt megfeledkezem arról, hogy beszélek, írok.“ 

(Kosztolányi Dezső: Erős várunk a nyelv) 
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Döntsenek a 
magyar iskola 
mellett!

Az iskolai beiratkozások időpontját az 
ide vonatkozó jogszabály január 15-től febru-
ár 15-ig határozza meg. Honi magyarságunk 
megmaradása szempontjából eddig is és ezután is kardinális téma a beirat-
kozás. A beiratkozások gyakorlatilag azt jelentik, hogy a szülők által nyilván 
már korábban meghozott döntést kell hivatalossá tenni gyermekük kötelező 
iskolalátogatásával kapcsolatban. Sokat beszélünk róla, de nem biztos, hogy 
eleget teszünk annak érdekében, hogy minden potenciális, magyar iskolába 
íratható gyermek oda is kerüljön. Meggyőződésem, hogy ez nem csak a peda-
gógusok feladata, hanem mindannyiunké. Igaz, talán mégis a pedagógus az, aki 
a legtöbbet tehet a beiratkozások kapcsán, hisz ő lehet az első, aki saját bőrén 
érezheti a magyar iskolába beíratott tanulók számának csökkenését. Rendkí-
vül fontos és kívánatos lenne a közösségi összefogásban megnyilvánuló cselek-
vő hozzáállás mindenki részéről. Nemcsak év elején – a beiratkozások idején 
– kéne a témával foglalkozni, hanem az év minden napján ott kell, hogy legyen 
a gondolat: jövőnkről, nemzetrészünk megmaradásáról van szó.

Az önkormányzatoknak az egyházakkal, a civil és vállalkozói szférával 
való együttműködése meghozhatja a beiratkozások várva várt eredményét, 
miszerint akire számítottunk, az ott van a magyar iskolában.

Az iskolai beiratkozásokról, az anyanyelvi oktatás fontosságáról, a lenni 
vagy nem lenni kérdéséről nem lehet eleget beszélni. Mindig napirenden kell 
lennie. Különösen most, hogy májusban majd megszámláltatunk, s félő, hogy 
megint szomorúan vehetjük tudomásul: fogy a magyar a Felvidéken is. Ne fe-
ledjük azonban, hogy az idei, a jövő évi, a tíz év múlva esedékes iskolai beirat-
kozások sikere – vagy kudarca – szorosan összefügg, determinálja a következő 
népszámlálások eredményét. Nem szabad, közömbösnek lennünk azzal kap-
csolatban, hogy az idei 55 ezer potenciális szlovákiai elsősből mennyit íratnak 
szüleik magyar iskolába. Köztudott, hogy az utolsó népszámláláskor Szlovákiá-
ban a magyarok részaránya valamivel kevesebb mint 10% volt. Sajnos, a beirat-
kozási statisztikák ennél sokkal rosszabbak.  Az utóbbi években a tankötelessé 
válók korosztályában már csak a gyermekek 7–7,5%-át íratják magyar iskolá-
ba. Rendkívül aggályosak azok a számadatok, amelyek csak nehezen fordítha-
tók vissza, de a csökkenő tendenciát talán képesek vagyunk megállítani. Igen, 
sorolhatnánk az okokat. A kedvezőtlen demográfiai mutatókat, az elöregedést, 
a természetes és erőszakos asszimilációt, a kivándorlást, a vegyes házasságokat, 
meg egyéb más tényezőket is.

A jó szakács módjára azonban nekünk is azt kell mondanunk, hogy abból 
kell főznünk, amink van. S egyelőre a mi erőnk, a mi jövőnk a számszerű-
leg nem egészen pontosan ismert 480 ezer körüli magyarság. Sajnos, sok a 
hamis próféta, a bérenc kalandor, akik az ún. „érvényesülés” homályos meg-
fogalmazásával próbálják a szülőket rossz útra vezetni. De napjaink történé-
seinek egynémelyike sem hagy pozitív nyomot magyarjaink tudatában, főleg 
a döntés előtt álló ingadozó szülőknél. Felelős kormánypolitikusok felelőtlen 
kijelentései ugyanis romba dönthetnek minden programot, kampányt, agi-
tációt a magyar iskolába való beiratkozás érdekében. Mások azzal érvelnek, 
hogy attól még valaki megmaradhat magyarnak, hogy szlovák iskolába jár. 
Ezzel kapcsolatban engedjenek meg egy személyes tapasztalatot. A múlt szá-
zad nyolcvanas éveiben egy Duna-parti kis város közös igazgatású, szlovák és 
magyar tannyelvű gimnáziuma két szlovák osztályának osztályfőnökeként a 
következőt tapasztaltam: A két osztályban közel hatvan tanuló volt. Közülük 
majdnem felének, közel harmincnak magyar volt a nemzetisége.  Az azóta eltelt 
néhány évtized bizonyította, hogy ezekből a magyar nemzetiségű fiatalokból 
bizony nem lettek igazi magyar emberek, a tanítás nyelve, a közeg, melyben 
tanultak, megtette a maga hatását. Nagy részük asszimilálódott. Persze tisztelet 
a kivételnek, akiket két kezem tíz ujján meg tudnék számolni. 2–3 évtized alatt 
egykori magyar nemzetiségű, szlovák iskolába járó diákjaim jelentős része ma 
már csak talán statisztikailag tünteti fel magyar nemzetiségét – szívében, lelké-
ben, tudatában már nem az. Természetesen nem őket akarom bántani, szüleik 
döntöttek, hogy milyen iskolába járjanak.

Döntsenek tehát bölcsen és felelősségteljesen a következő napokban azok 
az édesanyák és édesapák, akiknek gyermekei szeptember elsejétől iskolapadba 
ülnek!

Szigeti László
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Szlovákiában 2009-ben 
3661 gyermeket, a tavalyi 
2010-es beiratkozások során 
3552 gyermeket írattak ma-
gyar iskolába. Az összegyűjtött 
statisztikai adatok azt mutat-
ják, hogy az elmúlt évtizedben, 
megegyezően a fenti példával, 
évente országosan százzal 
csökkent az első osztályba be-
íratott gyermekek száma. Hogy 
lesz-e változás ebben az évben 
és a következő időszakban, az 
csak részben múlik a beiratko-
zási programokon, melyeknek 
mégis fontos a szerepük, hiszen 
évente szembesítenek bennün-
ket közösségünk utánpótlásá-
nak kérdésével. 

A szülők igyekeznek jó dön-
tést hozni gyermekük érdeké-
ben. A döntés és a döntéssel 
járó felelősség az ő kezükben 
van. Teljes család esetében 
szerencsés, ha a szülők egyez-
tetett véleményt alakítanak ki, 
melyben egyéni világlátásuk 
és a közösségi értékek iránti el-
kötelezettségük is helyet kap. A 
szülő gyermeke érdekében va-
lószínűleg akkor dönthet jól, és 
önmagára nézve megnyugta-
tóan, ha tájékozódik gyermeke 
leendő iskolájáról, támaszko-
dik azokra a szakmai érvekre, 
melyek gyermeke fejlődését, 
tanulmányi sikerességét legin-
kább befolyásolhatják.  

A magyar iskolák gyermek-
létszám csökkenésének okait 
erre hivatott kutatások hiányá-
ban pedagógusok, közéleti sze-
replők, az egyházak képviselői, 

A döntés a szülők kezében van
A napokban újra kampány van. Akár választási kampánynak is nevezhetnénk, mely ugyan nem a parlament-
ről vagy az önkormányzatokról szól, de a fiatal szülőknek a gyermekük jövőjével kapcsolatos választásáról,
az értékek és önmaguk vállalásáról, az anyanyelvi iskola választásáról. Néhány évtizeddel ezelőtt nem fog-
lalkoztunk ennyit ezzel a kérdéssel. Született elég gyermek és nemzeti, nyelvi közösségünkben, a magyar 
családok az anyanyelvi iskolát választották. Aztán mind kevesebb lett a gyerek, és mind több a nyelvileg 
vegyes házasság. A születések számának csökkenése és az asszimiláció miatt politikaivá érett a téma, így a 
befolyásolók és a kibicek tábora is megnövekedett. A beiratkozások kapcsán nem lebecsülendő az a tény 
sem, hogy az állam a normatív támogatást a diákok létszáma alapján osztja az önkormányzatoknak, így ettől 
a pénzmennyiségtől függ sok magyar és szlovák kisiskola sorsa. A rivalizálás ezért is elkerülhetetlen. 

szervezetek igyekeznek feltárni, 
a folyamatot megállítani vagy 
mérsékelni. A problémának sok 
tényezője van, ezért a megol-
dást megtalálni sem egyszerű. 
Sajnos, ma a szülők az érték-
rend átalakulásától, az életkö-
rülmények nehezebbé válásá-
tól, a munkahelyek hiányától 
bizonytalanabbá, csalódot-
tabbá váltak. A nagycsaládos 
modellt vállalókat és a roma 
lakosságot leszámítva, a fiata-
lok családalapítási és gyermek-
vállalási kedve megcsappant, 
közösségi kötődéseiket kevésbé 
tartják fontosnak. A családok 
„gyökeret és szárnyakat” ad-
hatnának a gyermekeiknek, ha 
egyéb gondjaik mellett jobban 
odafigyelnének rájuk, ha több
időt tudnának gyermekeikre 
szánni.

A magyar iskolákba történő 
beíratást elemezve különböző 
csoportokról beszélhetünk. 

Bár az eredmények nem 
bíztatóak, el kell mondani, 
hogy a szlovákiai magyarok 
döntő többsége, továbbra is a 
természetes utat követi, vállalja 
anyanyelvét, szülei, nagyszülei 
kultúráját, gyermekük számá-
ra a magyar iskolát választják. 
Bíznak a magyar iskolában, de 
elvárják, hogy gyermekük ne-
velése színvonalas intézmény-
ben, szakmailag és emberileg 
kiváló pedagógusok által való-
suljon meg. Beleértve az iskola 
jó felszereltségét, a magyar 
identitás fejlesztését éppúgy, 
mint a szlovák nyelvoktatás 

hatékonyságát. Ezek a gyer-
mekek a családban megismert 
anyanyelv biztonságára épít-
hetnek tanulmányaik során. Az 
anyanyelv segíti elő leginkább 
az értő olvasás elérését, a bo-
nyolult összefüggések közötti 
eligazodást, az idegen nyelvek 
elsajátítását. Ezeknek a diákok-
nak nagy esélyük van később a 
sikeres továbbtanulásra, és a 
jövedelmező munka elnyeré-
sére. Személyiségük kevésbé 
sérül, az iskolai élmények hatá-
sára kapcsolataik osztálytársa-
ikkal megerősödnek, reményük 
van arra, hogy kiegyensúlyo-
zott emberekké váljanak, a 
nehézségek alkalmával ne bi-
zonytalanodjanak el. Egy nem-
zet gazdag kultúrája mellett a 
többnyelvű közeg hatásaként 
további kultúrákat ismerhet-
nek meg. A Kárpát-medencé-
ben otthonosan érezhetik ma-
gukat, és a nyitott schengeni 
határok a hazai mellett egy jó-
val nagyobb gazdasági térség 
lehetőségeit is elérhetővé teszik 
számukra. Az ezt az utat járó 
családok döntésükben megerő-
sítést nyernek az anyaországi 
oktatási-nevelési támogatás-
sal, mely az identitás-megőr-
zésen túl segíti a nehéz anyagi 
körülmények között és a nyelvi 
szórványokban élők gondjá-
nak megoldását, és a magyar 
iskolák versenyképességének 
növeléséhez is hozzájárul.    

Ennek ellenére akadnak 
olyan magyar szülők, akik 
gyermekük számára nem a 

magyar iskolát választják. Fő 
érvük, hogy gyermekeik a ma-
gyar iskolában nem tanulnak 
meg szlovákul. Környezetük 
erősödő elszlovákosodására 
hivatkoznak, egykori saját fel-
dolgozatlan kudarcélményei-
ket, a munkahelyi ráhatásokat, 
megszégyenüléseiket emlege-
tik, de vannak, akiket a szlo-
vák iskolák alacsonyabb heti 
óraszáma motivál, vagy gyer-
mekük könnyen elérhető karri-
erjében reménykednek. Külön 
említem azokat a szülőket, akik 
magyarnak vallják magukat, 
de gyermekkorukban szüleik 
szlovák iskolába járatták őket. 
Egy részük továbbra is iden-
titásgondokkal küzd, viszont 
többen bekapcsolódnak a ma-
gyar közéletbe és saját példá-
jukon okulva gyermeküket már 
magyar iskolába irányítják. 

Ha a gyermek magyar csa-
ládból szlovák iskolába kerül, 
akkor bizony sok a tennivalója. 
Az otthon használt anyanyel-
ve nem segíti őt az iskolában. 
A szülei általában nem tudják 
vállalni a naponta kiütköző hi-
ányosságok leküzdését. Mássá-
guk miatt, ha gyorsan nem ido-
mulnak, céltáblájává válnak 
osztálytársaiknak. Kisebbren-
dűséget éreznek szlovák társa-
ik között. Ebből adódóan sokuk 
nem képes kiváló tanulmányi 
eredményt elérni. A szülők úgy 
gondolják, hogy gyermekeik 
az iskolában megtanulják az 
állam nyelvét, és majd otthon 
megtanulnak magyarul. Az el-
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korcsosult konyhanyelvvel, és a 
magyar műveltség hiányában, 
az anyanyelvi közösségben 
sem érzik már jól magukat, 
kapcsolatuk megszakad a ma-
gyar kultúrával. Minél hama-
rabb szlovákra fordítják otthon 
is a szót. A testvérek egymás 
között áttérnek az iskolában 
használatos kommunikációra. 
A családban így megtörténik 
a nyelvváltás, s vele együtt az 
identitásváltás. 

A vegyes házasságokban 
érhetjük leginkább tetten az 
iskolaválasztás dilemmáit. 
Ezeknek a házasságoknak a 
számaránya mind nagyobb. 
Az e témával foglalkozó szak-
emberek egybehangzó követ-
keztetései, hogy a szülői min-
ták közül a magyar elemek 
veszteségesen örökítődnek át. 
Mivel a házasságok legtöbb-
ször érzelmi alapon köttetnek, 
nehéz racionalitással felké-
szülni rájuk. A házasok nyelvi 
kommunikációja a környezet 
nyelvhasználatához igazodik. 
Szerepet játszik a szülői ha-
tás, a baráti kör, a munkahely 
nyelvhasználata, az ügyinté-
zésben a hivatali alkalmazott 
nyelvéhez való igazodás. A 
gyermekek megszületése után 
rögzül, vagy újjáalakul a szülők 
közötti nyelvhasználati szokás. 
Vagy mindketten ugyanazon a 
nyelven szólnak a gyermekhez, 
vagy a szülők a saját anyanyel-
vüket használják. Bár a gyer-
mekeknél az anyanyelvbiz-
tonság fontos szereppel bír, a 
vegyes házasságokban a kora 

gyermekkorban könnyen kiala-
kulhat a gyermek kétnyelvűsé-
ge, ha az a szülők személyéhez 
kötött. Ebben az esetben a két 
nyelv egyidejű elsajátítása nem 
vezet nyelvi elbizonytalano-
dáshoz, de a későbbiekben itt 
is kialakul az egyik nyelv domi-
nanciája. 

A vegyes házasságokba 
lépők kevés példát kapnak a 
családban és az iskolában az 
ilyen típusú döntési helyzetek 
kezelésére. Szerencsés esetben 
a családban kialakulhat egy 
szimmetrikus kétnyelv haszná-
lat. Ha erre ügyelnek, akkor ez a 
kétnyelvűség hosszabb időszak-
ra is szokásrenddé válhat, mely 
mindkét kultúra elfogadását 
jelentheti. A mesék a mondó-
kák, a dalok, az énekelt versek, 
a család mediális szokásai be-
folyással vannak az értékrend 
kialakulására, a sajátosságok 
kölcsönös elfogadására. Bár-
mennyire is vigyáznak azonban 
a családban erre a kétnyelvű-
ségre, a gyermekeknél általá-
ban a játszótéri közösségek, a 
nagyszülőkkel való kapcsolat, 
az óvodai nyelvhasználat nyo-
mán kialakul az egyik nyelv do-
minanciája, mely meghatározó 
lesz az iskolaválasztás szem-
pontjából. A domináns nyelv 
alkalmasabb az iskolai rend-
szerezett ismeretek elsajátítá-
sára. Hogy melyik nyelv alakul 
ki erősebbé, használata bizton-
ságosabbá, az anyától függ, aki 
a gyermekkel a legszorosabb 
kapcsolatot alakítja ki, de nem 
zárható ki az apa hatása sem. 

Kisebb számú a szórvány-
ban és a szlovák környezetben, 
pl. a városok lakótelepein, vagy 
a kompakt magyar területektől 
messze élő családok esete. Szá-
mukra a magyar iskola csak 
nehézségek árán érhető el.  Az 
utaztatási és a kollégiumi tá-
mogatás nyújtása azonban se-
gíthet számukra az anyanyelvi 
oktatás elérésében, ha ezt ők 
maguk is fontosnak ítélik meg. 
A hétvégi iskolák, a gyermektá-
borok, az elektronikus kapcso-
lattartás, a szünidők kihasz-
nálása is adhat alkalmat arra, 
hogy a gyermekek gyakorol-
hassák a szülők, a nagyszülők 
nyelvét. Ha a világ egyéb tájain 
élő emigráns közösségek képe-
sek erre, környezetünkben sem 
kellene lemondani a nyelvta-
nulásnak ezen formáiról. 

Comenius óta a pedagó-
giában  mindenütt elfogad-
ják általános elvként, hogy 
az ismeretek elsajátításának 
hatékonyságát leginkább az 
anyanyelv biztosítja. Sokan 
ezt mégis naponta megkérdő-
jelezik, mert a problémát nem 
pedagógiai szakmai, de po-
litikai jelenségként kezelik. A 
politikusok célzatos praktikái, 
át nem gondolt nyilatkozatai 
így sajnálatosan nem példát 
szolgáltatnak, de zavarodott-
ságot idéznek elő az emberek 
fejében. Nehezen érthető az is, 
hogy a kisebbségekkel szem-
beni elfogadó viselkedésnek 
társadalmunkban még min-
dig nem teremtődött meg az 
a foka, mely a nyelvi sokféle-
séggel kibékülne. Szlovákiában 
továbbra is nemzetállami cél, 
hogy a magyarok anyanyelv-
használatát csökkentsék, nyel-
vi biztonságuk elvesszen, hogy 
ez nyelvváltást eredményezzen. 
Ha a magyar szülő a szlovák is-
kolát választja, a fenti útra lép. 

A szlovákiai magyar iskola-
hálózat egyre több kisiskolájá-
val és a diáklétszámok csökke-
nésével továbbra is biztosítani 
szeretné az anyanyelvű oktatás 
lehetőségét a felvidéki magyar-
ság számára. Vitathatatlan, 
hogy minőségi, még jobb is-

kolák kellenek, ahová a szülők 
szívesen küldik csemetéiket. 
Égető probléma a magyar pe-
dagógusképzés és továbbkép-
zés további megerősítése, az 
iskolák szakmai háttérintéz-
mény-rendszerének a kiépítése. 
A szakmai elképzelések megva-
lósításához az eddigieknél erő-
teljesebb politikai támogatás 
szükséges. Művelt, tenniakaró, 
elszánt pedagógusok haté-
konyan segíthetik a minőségi 
változásokat. A diáklétszám 
csökkenése miatti pedagógus-
felesleget kezelendő, az iskolák 
vezetőinek a felelőssége, hogy 
a legrátermettebb tanítók ma-
radjanak, és lehetőség szerint 
talpraesett fiatalok kerüljenek
az oktatási intézmények ka-
tedráira. Azokra van szükség, 
akik a legjobb színvonalon ké-
pesek biztosítani a gyermekek 
egyéni képességeinek fejleszté-
sét, a tantárgyak oktatásának 
magas szakmaiságát, a nem-
zeti kultúra megismerését és a 
benne való elmélyedést, a mi-
nőségi szlovák és idegennyelv-
oktatást, a sokrétű szakköri és 
szabadidős tevékenységet.  

Az emberek egy része a 
világ felgyorsult változásai el-
lenére is fontosnak tartja, és 
igyekszik ápolni és továbbéltet-
ni azokat az értékeket, melyek 
ifjú éveikben örömöt, élményt,
meghittséget, biztonságot je-
lentettek számukra. Szükségük 
van arra, hogy általuk otthono-
san érezzék magukat a világ-
ban. Ki és milyen alapon kér-
heti számon tőlük a neveltetés 
során megszerzett értékekkel 
való azonosulást, vagy a tőlük 
való elfordulást? Szüleik, bará-
taik, tanítóik, egykori osztály-
társaik, saját lelkiismeretük, 
a még „strázsán állók” velük 
szembeforduló tekintete? Illyés 
Gyula szerint magyar az, aki 
vállalja. Ez kisebbségi sorsban 
áldozatvállalást követel, de ne-
mes kihívásként is felfoghatjuk, 
mely értelmes cselekedetekre 
sarkallhat bennünket. 

Pék László
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A Beíratkozási Körút  
ismét turnézik

Az egyes állomások helyszíne 
mindig egy-egy befogadó óvoda, 
iskola vagy ezek együttese, me-
lyek mellett időnként feltűnnek 
a civil szervezetek is, pl. Csema-
dok, szülői szövetség vagy VIA 
NOVA alapszervezetek stb. Eb-
ben a tanévben november 26-ig 
lehetett jelentkezni, hogy össze 
tudjuk állítani menetrendün-
ket. A több, mint 30 jelentkező 
intézménybe 2010. december és 
2011.  január, február hónapjai-
ban látogatunk el. Mivel mind-
ketten gyakorló tanárok va-
gyunk, ezért ezek az állomások a 
délutáni időpontokra maradnak, 
amit nem tudnak néhány helyen 
megérteni és kötnék az ebet a 
karóhoz, hogy nekik csak a dél-
előtt tíz óra a megfelelő időpont 
(!) (vajon miért?), de szerencsé-
re ez a ritka esetek egyike. Illet-
ve maradnak még a hétvégéink, 
amikor messzire kell utaznunk 
Gútáról. 

Decemberben már voltunk 
számos helyen, és  ahogy már a 
médiából értesülhettek róla, ezt 
az évadot is a szenciek kezdték. 
Kajalon nagyon kedves taní-
tó néni fogadott bennünket, és 
gyönyörű műsort készítettek elő 

Ezen sorok olvasói talán mindannyian tudják, hogy a Beíratkozási 
Körút már negyedik alkalommal valósul meg a VIA NOVA ifjúsá-
gi csoport égisze alatt. Idén kollégámmal, Samu Istvánnal, aki a 
csoport országos tanácsának alelnöke, vállaltuk el a Körút koor-
dinálását, lebonyolítását. Mindkettőnk mozgatója a tudat, hogy 
megtesszük a tőlünk telhető maximumot annak ügyében, hogy 
megmutassuk: az anyanyelvű oktatás az egyetlen kiút a szellemi 
válságból, hanyatlásból.

a gyerekek. Nagymácsédon és 
Naszvadon a szülőkkel való be-
szélgetés koronázta meg a Kör-
utat – pozitív gondolkodású és 
hozzáállású szülőkkel. Negyeden 
és Hidaskürtön aratott a légvár-
akció a gyerekek körében.

Januárban elsőként Szent-
péterre látogatunk, majd 
Csallóközcsütörtök, Feketenyék, 
Fél, Ipolyság, Ipolyszakállos, 
Madar,  ill. Gúta következik. 
Ezen a helyszínen együttesen az 
összes alapiskola a kultúrház-
ban szervezi a Beíratkozási Kör-

út helyi állomását. Január má-
sodik felében még Nagymegyer, 
Pozsonyeperjes, Királyhelmec, 
Rozsnyó, Ekel, Szímő és Kisud-
varnok is vár minket. Február-
ra már csak öt helyszín marad: 
Pozba, Ógyalla, Nagyölved, Vá-
sárút és Nagykapos. A felsorolta-
kon kívül még próbáljuk felven-
ni a kapcsolatot az Ipoly menti 
alapiskolákkal, valamint nagyon 
szeretnénk Nyitra környékén is 
legalább egy állomást megvaló-
sítani.

Ezen állomások mindegyi-
kén igyekszünk jelen lenni Ist-
vánnal, míg ő a szülőkkel való 
beszélgetést vezeti, addig én a 
gyerekekkel játszom, kézműves-
kedünk. Nélkülözhetetlen segít-
ség Szabó Krisztina tanárnő, aki 
mindig ott segít ki bennünket, 

ahol épp szükség van rá, de nem 
hagyhatom ki a Corvin Mátyás 
alapiskola kilencedikes tanuló-
it és a gútai magániskola tanu-
lóit sem, akik a kézműves fog-
lalkozások alkalmával segítenek 
a Beíratkozási Körút zavartalan 
menetében.

Szeretném elmondani, hogy 
nagyon sok rajzot és fogalmazást/ 
levelet kaptunk a Beíratkozási  
Körúttal egyidőben meghirdetett 
pályázatokra. Ennek méltó kiér-
tékelése a félévi bizonyítvány-
osztás után lesz. Csodálatosak 
az alkotások, de még inkább az 
az érzés, hogy nagyon sok „leg-
szebb magyar iskola“  van kis or-
szágunkban, ahová örömmel jár-
nak gyermekeink.

Ma, amikor ez a cikk íródik, 
január negyedikét írunk. Bő egy 
hónap múlva már befejeződnek 
az iskolai beíratások. 

Tisztelt tanítótársak, kedves 
szülők! 

Vegyük nagyon komolyan 
ezt az időszakot, ne veszítsünk el 
egy embert se! Itt most egy nem-
zet megmaradása a tét. Ha erős, 
jól szervezett iskolákat, kitűnő 
szakembereket, áldásos munká-
jú tanítókat látnak a szülők, nem 
lesz okuk hezitálni. Minket vá-
lasztanak.  

Kívánom, hogy így legyen: 
válasszák gyermekük részére az 
anyanyelvi iskolát - bármelyik 
„legszebb magyar iskolát“!
Cseri Ilona,tanár, Ipolynyék-Gúta
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A nemeskajali iskolások és 
óvodások számára nagy nap 
volt a tavalyi december elseje. 
A beiratkozási körutakat szer-
vező Via Nova ICS elfogadta 
meghívásunkat, és ellátoga-
tott községünk kisiskolájába. 
A gyerekekkel együtt reggel 
óta izgatottan vártuk a vendé-
geket. Csak reméltük, hogy a 
hirtelen lehullott nagy mennyi-
ségű hó nem hiúsítja meg a 
rendezvényt. Nagy örömünk-
re az óvodából is sokan el-
fogadták meghívásunkat, s a 
tanterem hamarosan megtelt 
szülőkkel, nagyszülőkkel, csa-
csogó apróságokkal.

Cseri Icu, Samu István és 
Szabó Krisztina a tanulók rö-
vid műsora után rögtön mun-
kához látott. Az egyik osztály-
ban percek alatt „felépült” az 
ugrálóvár, mely valódi attrak-
ciónak számított, s a gyere-
kek két óra alatt sem tudták 
megunni. Az osztály másik 
sarkában kézműves foglal-
kozás zajlott. Kicsik és na-
gyok ügyeskedtek, csattogott 
az olló, fogyott a színes pa-
pír. Hamarosan elkészültek a 
színes, csillámporos papírbet-
lehemek. Senki sem unatko-
zott.  Ezalatt Samu István  
a másik teremben a szülők-
nek és nagyszülőknek tartott 
előadást az anyanyelven való 
tanulás jelentőségéről. A leve-
tített kisfilmben híres emberek, 
ismert közéleti személyiségek 

Beiratkozási körút Nemeskajalon

Betlehem készítése

A szülők és a vendégek nagy érdeklődéssel hallgatják  
Samu István előadását

beszéltek arról, hogy a ma-
gyar gyerekekre mennyi lehe-
tőség vár, ha magyar iskolába 
íratják őket. „A magyar tan-
nyelvű iskolák  többet jelente-
nek számunkra egyszerű okta-
tási intézménynél, itt szerezzük 
meg a tudást, mellyel boldo-
gulni tudunk az életben. A kö-
zöny, a közömbösség nem ve-
zet jóra, rajtunk múlik, milyen 
esélyeket biztosítunk gyerme-
künk számára” – hangzott el 
az előadás folyamán. A jelen-
lévők nagy érdeklődéssel hall-
gatták Samu Istvánt, s a vitába 
is aktívan bekapcsolódtak.

Köszönjük a három lelkes 
pedagógusnak ezt a felejt-
hetetlen délutánt, s kívánjuk, 
hogy önfeláldozó munkájukat 
országjáró körútjukon minde-
nütt siker koronázza.

Futó Mária

Gyerekek az ugrálóvárban
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A februári iskolai be-
iratkozást mindig megelőzi 
az iskolalátogatás, amikor a 
„kis” óvodások ellátogatnak 
a „nagy” iskolásokhoz. Ez al-
kalomból az elsős tanító néni 
rendhagyó órát tart a gyere-
kekkel, ahol bemutatják az 
addig tanultakat: olvasó-, szá-
molótehetségüket,  amit közös 
tevékenységek követnek. Pl. a 
tavalyi boltos játékban min-

Mi  így csináljuk
Gortvakisfalud, mint neve is sejteti, egy piciny 
település a Gortva-patak partján a Rimaszom-
bati járásban. Két magyar tannyelvű közoktatási 
intézménnyel rendelkezik, egy kisiskolával és az 
óvodával. 

Még nem vagyok ovis, de már komolyan tudok „tolnot” építeni!

az óvodába csalogató mottónk 
díszít: „Ha szeretsz játszani és 
mozogni, gyere hozzánk, vár 
az ovi!”  Tartalmazza továbbá 
a beiratkozás helyét idejét és 
a szükséges dokumentumok 
jegyzékét.

A beiratkozás a gyerme-
kekre vonatkozó információk 
rögzítésével kezdődik. Be-
mutatásra kerülnek a szülők 
személyazonosságát igazoló 

 Már látjuk, jól fogod itt magad érezni, kicsim

denki megmutathatta számoló, 
viselkedő, helyzetmegoldó, sőt 
szlovák tudását is. Ezek a láto-
gatások hosszantartó élményt 
nyújtanak mindkét intézmény 
gyermekeinek.

Az óvodai beiratkozás ná-
lunk szintén rendhagyó mó-
don, „Nyitott nap” keretében 
történik, a gyermek és szülei 
személyes megjelenésével. Bár 
az óvodába a jelentkezés fo-
lyamatos, a szokásos beíratási 
időszak márciusra esik. Min-
den gyerek, aki az adott év 
szeptemberéig betölti harma-
dik életévét, személyes meg-
hívót kap, amit rendszerint 
valamelyik kispajtás rajza, és 

dokumentumok, valamint a 
gyermek anyakönyvi kivona-
ta és egészségügyi kártyája, 
amit a szülők tájékoztatása 
előz meg. A naptári feltételek 
mellett fontosnak tartjuk még 
az „óvodaérettség” szempont-
ját is, ami három–négy éves 
korban alakul ki. Feltételei a 
szobatisztaság alapkövetelmé-
nye mellett az önálló étkezésre 
való képesség, a beszédképes-
ség és a beszédértés, amit az 
óvodában anyanyelvi szinten 
továbbfejlesztünk.

A gyermek számára az 
adminisztráció ideje alatt le-
hetőséget biztosítunk, hogy 
megismerkedhessen óvodánk 

életével, a gyerekekkel és az 
óvónőkkel, lehetőséget nyúj-
tunk az ovis tevékenységek 
kipróbálására gyermekeknek 
és szülőknek egyaránt.  Van 
itt rajzolás, festés, gyurmázás, 
gyöngyfűzés, zenélés saját ké-
szítésű hangszerekkel, tánc 
és szabad játék, a végén még 
meg is kínáljuk a vendégeket 
– legtöbbnyire magunk sütötte 
teasüteménnyel, egyedi gyü-
mölcssalátánkkal –, és meg-
ajándékozzuk őket a magunk 
készítette ajándékokkal. 

Vegyes korcsoportú óvoda 
lévén, jelenleg 21 kisgyermek 
látogatja óvodánkat, 6 nagy-
csoportosunk van, akiknek 

a helyére szeptemberben új 
gyermekeket várunk. Az idei 
március 18-ra tervezett beíra-
tásunkra az előrelátások alap-
ján 8 kisgyermeket várunk a 
szüleikkel. Szeretnénk, ha a 
község minden kisgyermeke 
nálunk kezdené elsajátítani a 
társadalmi normákat, szoká-
sokat, és nálunk alapozná meg 
azon képességeit, amelyekre 
az iskolában bizony szüksége 
lesz. Ezért tartjuk fontosnak az 
első benyomást és ezért tesz-
szük ünnepélyessé az első ta-
lálkozást.  Már most tervezzük 
az újabb „vendégvárást”.

Hajnovič Gabriella, igazgatónő 
Óvoda, Gortvakisfalud

Mi is az oviban tanultunk meg fűzni, amikor akkorák voltunk, mint ti
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Az óvodáskor kezde-
te, az óvodába lépés nagy 
változást jelent minden kis-
gyermek és családja életé-
ben. Szülőként mindenki azt 
szeretné, ha gyermeke életé-
nek egyik legérzékenyebb 
időszakát biztonságos kör-
nyezetben, és olyan közös-
ségben töltené, melynek 
alapvető pillére a bizalom.

Ez a gondolatsor vezérel 
bennünket évről évre, ami-
kor óvodánkat „felkínáljuk“ 
és bemutatjuk a hozzánk 
ellátogató szülőknek és cse-
metéiknek. 

I n t é z m é n y ü n k b e n , 
a Nagyfödémesi Magyar 
Nyelvű Óvodában már 
hagyománnyá vált, hogy  
évente több alkalommal is 
nyito� napokat szervezünk
azoknak a gyermekeknek és 
szüleiknek, akik nem járnak 
még óvodába, lehetőséget 
teremtve ezzel egymás köl-
csönös megismerésére, a 
bizalom kialakulására nem-
csak a gyermek, de a szülő 
részére is. Mindez többféle 
módon valósul meg. Gya-
kori, hogy bábszínházat 
játszunk, kézműves foglal-
kozásokat tartunk, közösen 
táncolunk, énekelünk, mon-
dókázunk. Előfordul, hogy 

Kitártuk óvodánk kapuját

A fázós állatkáknak énekelünk

külső előadót hívunk meg, 
hiszen erre is van igény. 
Mégis, a tapasztalat azt 
mutatja, hogy azok a leg-
sikeresebb napok, amikor 
mi, óvónők változunk át és 
bújunk bele egy varázsló, 
egy napocska, nyuszi vagy 
mackó bőrébe. Hiszen így 
tudunk igazán közel kerülni 
egy kisgyermek különös és 
csodálatos világához, ezzel 
együ� pedig a szülő szívé-
hez, lelkéhez. 

Ősszel tökfilkó bulit
rendezünk, ahol egy „igazi 
tökfilkó“ fogadja a gyerme-
keket. Versenyjátékokat ját-
szunk, töklámpásokból kiál-
lítást rendezünk, sült tököt 

eszegetünk, sötétedéskor 
apró tököket keresünk vilá-
gító lámpásokkal – mindezt 
kinn az udvaron. 

Tél elején családi napot 
tartunk az iskolával közö-
sen, a gyermekek számára 
foglalkozásokkal, a szülők 
számára előadásokkal ké-
szülünk. 

Tavasszal több alkalom-
mal is elhívjuk a szülőket és 
gyermekeiket a mesenapra, 
ahol megtapasztalhatják, 
hogy a mi óvodánk valóban 
„Meseország“ a kicsik szá-
mára. Ahol „Mári medvé-
nek“ igazából megfoghatják 
a kezét, hiszen nem is olyan 
félelmetes. Ahol „Misi mó-

kus“ táncol, „Jancsi bohóc” 
énekel, „Tavasztündér“ 
pedig virágot rajzol kicsi 
tenyerükbe. A szülő mind-
eközben tapasztal. Hallja, 
hogy az óvó néni szépen 
énekel, ritmusos mozgásra 
tanít, és játékosan elmagya-
rázza tavasszal hogyan éb-
red a természet. Mi ezekre 
a napokra különös gonddal 
készülünk minden alkalom-
mal, saját kezűleg készítjük 
a díszletet, varrjuk a ruhá-
kat, meséket találunk ki, 
mondókákat alkotunk. Hisz-
szük, hogy mindez hozzáse-
gít bennünket egy másfajta 
szemlélet kialakításához. 
Ahhoz, hogy az apró gyer-
mekeiket féltőn óvó szülők 
bizalmát elnyerjük. S talán 
ennek is köszönhető, hogy a 
hosszú évekig két osztályos 
óvoda immár negyedik éve 
három osztállyal büszkél-
kedhet egy olyan időszak-
ban, mikor sorra zárják be 
a magyar nyelvű intézmé-
nyeket. Hozzánk a szomszé-
dos településekről is járnak 
gyermekek, sőt szlovák ajkú 
apróságok is látogatják osz-
tályainkat annak ellenére, 
hogy a szlovák nyelvű óvo-
da szomszédságában műkö-
dünk. 

Állandóan átalakuló vi-
lágunk főként politikai és 
gazdasági hatásai, az érték-
rendek változásai nagy fele-
lősséget rónak ránk  peda-
gógusi mivoltunkban. Mint 
magyar pedagógusokra ta-
lán még inkább. Változtak 
a szülők óvodával szemben 
támaszto� igényei, változ-
tak a feltételek, változo� a
családok helyzete. Mind-
ezek ellenére mi arra törek-
szünk, hogy a szülők sok 
pozitív élményt éljenek meg 
gyermekeikkel. 

Kívánunk mindenkinek 
hasonlóan pozitív élménye-
ket és sikeres óvodai beirat-
kozást!

Serczel Mónika és Manó Ivett„Paprikajancsi“ mindig mosolyt varázsol az arcocskákra
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Több alkalommal 
szembesültem azzal a 
kérdéssel, hogyan véle-
kedek arról, hogy a szü-
lők az óvodát, mintegy 
nyelviskolának tekintik, 
s ezért gyerekeiket so-
kan idegen nyelvű óvo-
dába íratják.

Tény: eredmény- és telje-
sítménycentrikus világban 
élünk, s a szülők értékrend-
jének változásával egyidejű-
leg megváltoztak az óvodával 
szemben támasztott elvárások 
is. A szülők gyakran elköve-
tik azt a hibát, hogy az idegen 
nyelv elsajátítását helyezik 
előtérbe, hátráltatva ezzel a 
gyerek beszédkészségének, lo-
gikus gondolkodásának, érzel-
mi életének fejlődését és anya-
nyelvi szabályrendszerének 
kialakulását.

A gyermek számára az 
óvodakezdés, a szülőről való 

Beíratkozások idején
leválás fájdalmas folyamat, az 
új környezethez való alkal-
mazkodás komoly lelki teher, 
s ha mindehhez idegen nyelvi 
közeg is társul, a gyerek biz-
tonságérzete könnyen labilissá 
válhat. Jelzésértéke van annak, 
hogy milyen nyelven szólunk 
a kisgyerekhez: ha nem saját 
anyanyelvén, merev és távol-
ságtartó viszony alakulhat ki. 
Igazán bensőséges, szoros kap-
csolat akkor alakul ki a gyere-
kekkel, ha anyanyelvükön be-
szélünk velük.

Felmerül a kérdés: mit te-
hetünk mi, óvónők, pedagógu-
sok, hogy pozitívan befolyá-
soljuk a szülők hozzáállását az 
óvodaválasztáshoz?

A szülő meggyőzésének 
legfontosabb feltétele a biza-
lom.

Első lépésként legfonto-
sabb, hogy lehetőséget adjunk 
a szülőnek, hogy gyermekével 
együtt megismerkedhessen az 

óvodai környezettel, az óvó 
nénikkel. Fontos a személyes 
találkozás, a beszélgetés, ami-
kor eloszlathatjuk a tévhite-
ket, aggályokat, félelmeket és 
megtapasztalhatják az óvoda 
légkörét, szellemiségét. A sze-
mélyes kapcsolat a bizalom 
megteremtésének legjobb 
módja. Erre ad lehetőséget 
olyan programok szervezése, 
amelyek becsalogatják a szülőt 
és a gyerekeket. Az ünnepé-
lyes beiratkozásra minden jö-
vendőbeli óvodás névre szóló 
meghívót kap.

Nem kis fejtörést okoz, 
hogy ezeken a napokon hogyan 
szórakoztassuk apró vendége-
inket, így volt már óvó nénik 
által előadott bábszínház, játé-
kos délután, mesejáték, szülők 
számára beszélgetés szakem-
berrel – pszichológussal. Ter-
mészetesen nem felejtünk el 
meglepetést készíteni a kicsik-
nek, míg az anyukák ilyenkor 
oviújságot kapnak, hogy ilyen 

módon is tájékoztassuk őket 
óvodánk életéről.

Másik meghatározó ténye-
ző, hogy nagy felelőségük van 
az alapiskoláknak is. Fontos, 
hogy erkölcsileg támogassák 
az óvodát, hogy nyíltan vál-
lalják, nem mindegy, milyen 
nyelvi közegből érkezik a jö-
vendőbeli iskolás. Kívánatos 
lenne, hogy óvó nénik és tanító 
nénik szorosan együttműköd-
jenek, ismerjék egymás mód-
szereit, hogy azok egymáshoz 
közelítsenek, így segítsék, és a 
lehetőségekhez mérten zökke-
nőmentessé tegyék az átmene-
tet óvodából iskolába.

Hiszem, hogy az óvoda-, 
illetve iskolaválasztás nem 
könnyű kérdésében szemlé-
letváltásra fog sor kerülni. Bí-
zom benne, hogy a szülők a 
jövőben nem a nyelv, hanem 
az érték és a minőség szerint 
fognak dönteni.

Berky Angelika

Kedves Kolléga! Tisztelt Olvasónk!
Kérjük, ajánlja fel adójának 2%-át a Pedagógusszövetség részére. Az Önök támogatását gyer-
mekrendezvények és tanulmányi versenyek szervezésére, a magyar iskolák tehetséges diákjai-
nak 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 a lapunk mellékletében található, vagy a www.szmpsz.sk honlapról letölthető  
   nyomtatványon is megteheti. Felajánlását tisztelettel köszönjük!

 Az ünnepélyes beiratkozáson a „Kolompos táncház“ biztosította 
a jókedvet a peredi óvodában

Játékos ismerkedés a peredi óvodával
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Magyar gyereket magyar iskolába!  avagy  
Hol vagytok magyar anyák és nagyanyák?

Az iskolai beíratások 
elő� különösen időszerű a
fenti kĳelentés, de vehetjük 
akár felszólításnak is. A leg-
egyszerűbb, de egyben a leg-
többet elmondó felszólítás 
is: Magyar gyereket, magyar 
iskolába! És akár folytathat-
nánk: „Hogy ne feledje ősei 
nyelvét, történelmét és kul-
túráját!” 

Már a történelem szám-
talan mozzanata is bebizo-
nyíto�a, hogy csak az ér-
vényesül, aki anyanyelvén 
sajátíto�a el az írás-olvasás
fortélyait, aki anyanyelvén 
hallga�a az esti meséket, aki
anyanyelvén folyta�a kisko-
rától a beszélgetést a gye-
rekek vagy a felnő�ek kö-
rében is. A mi esetünkben, 
ez a magyar nyelv! Édes 
anyanyelvünk, amelyen ma-
gyarul szólt hozzánk édes-
anyánk, amikor megpillan-
to� bennünket. És amelyen
aztán nevelt édesapánkkal 
közösen. Tiszteletben tartva 
mások kultúráját és nemze-
tiségét, a mi nyelvünk a  ma-
gyar, és a magyar nemzeti-
ségűeknek, bárhol is éljenek 
a földkerekségen, kötelessé-
gük az anyanyelv ápolása és 
továbbadása. Mert ha nem 
teszik, roppant egyszerű 
képlet következik be: ki-
pusztul a nyelv és átveszi a 
többségi nemzet nyelvét. El-
hidegül az ado� nemzetiség
nyelvétől, kultúrájától és egy 
másik nemzetét kezdi el sa-
játjának vallani. Beindul az 
asszimiláció folyamata, azaz 
a beolvadás réme fenyeget 
majd. Felvidéki magyarként 
a saját bőrünkön érezhetjük 
a beolvadás sötét árnyékát, 
és az édes anyanyelv megőr-
zésének és továbbadásának 
fontosságát. 

Míg a nyugati szórvány-
ban élők ún. magyar isko-
lákba küldik csemetéiket, 
hogy o� hétvégenként ma-

gukba szívják a magyar kul-
túrát és megtanulják őseik 
történelmét, addig nálunk 
jobb helyzetből indulhatunk 
nemzetiségünk megőrzésé-
hez. Mégis, a felmérési ada-
tok elszomorítóak. Egyre 
többen íratják be gyermekü-
ket szlovák iskolába, ezzel 
elvágják a magyar kultúrá-
hoz való köldökzsinórt, és 
gyermeküket kiszolgáltatják 
egy idegen kultúrának, egy 
idegen társadalmi közeg elé 
vetik. Megóvni és megőriz-
ni! Legfontosabb feladataink 
egyike, hogy a magyar nyel-
vet, amelyet édesanyánk 
bízo� ránk, megőrizzük,
megóvjuk és továbbadjuk 
gyermekeinknek! Mégis 
sokan nem tartják be ezt az 
ígéretet és eldobják az ősi 
hagyományt, inkább a di-
vatot követik és a többségi 
nemzethez húzódnak, sőt 
sokan be is hódolnak. Szlo-
vák óvodába, iskolába kül-
dik magyar nemzetiségű 
gyereküket, akik egy idegen 
közegben találják magukat, 
és ha megszólalnak, sok 
esetben kinevetik őket. Ma-
gyar nemzetiségével nem 
dicsekedhet, sőt kénytelen 
eltitkolni! Magyarul sokszor 
nem is beszélhet, hiszen 
vannak tanárok, akik ezért 
meg is büntetik, mint tör-
tént az nem is olyan régen 
Dunaszerdahelyen! 

Vannak, akik csak legyin-
tenek a magyar iskola halla-
tán, hiszen ők egy olyan tév-
eszmét követnek, amely a 
jobb érvényesülés reményé-
ben a többségi nemzethez 
való kötődést szorgalmaz-
za. Megtéveszte� szülők,
megtéveszte� gyermeke
vajon hová kötődik? Melyik 
nyelvet használja először? 
Melyik kultúrát érzi magá-
nak? Melyik templomban 
köti majd meg a házasságát? 
Hogyan szólítják majd meg 

öregkorára az unokák? Ve-
gyes, zavarodo� kép ez, és
nem egészséges. Különö-
sen nem számunkra, akik 
egyre csak fogyunk, és a 
megoszto�ság mételye már
a gyökereket támadja. Az 
ősi magyar gyökeret, amely 
szülőföldünkhöz köt, az 
ezeréves vérázta�a röghöz.

Miért küzdö�ek őseink?
Miért fogtak fegyvert? Miért 
káprázta�ák el tudásukkal a
világot, és szereztek számta-
lan Nobel-díjat, rangos elis-
merést? Azért, hogy a jövő 
– amelynek mi, felvidéki ma-
gyarok is részesei vagyunk 
– majd csak néha-néha, hal-
lomásból tudja meg, hogy 
léteztek magyarok is a föl-
dön? Mert, ha nem őrizzük 
meg nyelvünk tisztaságát 
és hagyományainkat, akkor 
olyanok leszünk mint egy 
zavarodo� nép, amely in-
kább a többségi nemzethez 
pártol a jólét reményében, 
mintsem saját véreihez. Akik 
inkább letagadják nemze-
tiségüket az iskolában, a 
munkahelyükön, mintsem, 
hogy büszkék legyenek rá! 

Egyesek ezt szeretnék 
vezérükkel együ�, aki nem
lát problémát abban, hogy a 
magyar gyereket szlovákba 
küldjék. Neki ez nem prob-
léma, hiszen ő már a jövőre 
gondol, egy újabb megté-
veszte� választóra, aki majd
a vegyes pártra szavaz. 
Akinek mindegy, hogy Kos-
suth vagy Štúr képe van-
e a tankönyvben! Akinek 
mindegy, hogy a DAC-nak 
vagy a magyarokat gyalázó 
Slovannak, Nagyszombat-
nak vagy Nyitrának szur-
kol! Akinek mindegy, hogy 
szilveszter éjjelén milyen 
Himnuszt énekeljen el! 

Különösen fájó ez az is-
kolai beíratások és a nép-
számlálás elő�! Szinte, arra
biztatja a felvidéki magyaro-

kat, hogy végül is mindegy 
milyen iskolába jár a gyer-
meke, végül is majdnem 
mindegy milyen a nemzeti-
sége. A piros-fehér-zöld szín 
amúgy is csak piros posztó 
a szlovákság elő�, ne fesze-
gessük a nemzetiségünket, 
éljünk egyetértésben, béké-
ben, meghunyászkodva, és 
a többségi nemzetet kiszol-
gálva! 

Hol vannak politikusa-
ink, akik bátran kiállnak és 
ha kell – mert sokszor csak 
ilyen formában jelenhetnek 
meg – hirdetésben, óriás-
plakáton üzennek: Én is ma-
gyar iskolába jártam! 

Hol vannak a magyar 
papok, akik bátran prédi-
kálnak a szószéken, és tanú-
ságot tesznek Szent István 
örökségéről és a magyar nép 
küldetéséről, és nem csak 
holmi egyházi rangok és 
kitüntetések csillogásában 
és a földi vagyonban látják 
meg a híveiket? 

Hol vannak közéleti 
személyiségeink, vállalko-
zóink, akik bátran, arcukat 
felvállalva jelennek meg kö-
zö�ünk, és akár anyagilag is
támogatják a magyar iskolá-
kat? 

És hol vannak a felvi-
déki – vagy ha ez bántó 
egyeseknek – a szlovákiai 
magyar szülők? Akiknek 
csupán cselekedniük kelle-
ne, és magyar iskolába adni 
a gyermeküket? Akiknek a 
gyermekük érdekét és nem-
zetünk jövőjét is szem elő�
kellene tartaniuk? 

Hol vagytok, magyar 
anyák és magyar nagyma-
mák?! Szólaljatok meg és 
cselekedjetek! Ne hagyjátok 
elveszni a magyar jövőt, ne 
engedjétek gyermekeiteket, 
unokáitokat idegenek közé! 

Karaffa Attila
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Szabó Krisztina – Samu István:

Magyar gyermeket magyar óvodába 
és magyar iskolába*

Manapság lépten-nyomon 
hallhatunk az országban élő ma-
gyar nemzetiségűeket érintő 
ügyekről, esetekről, atrocitások-
ról. Minket is régóta foglalkoztat 
a kérdés, hogy mennyire sikerül 
megőriznie a szlovákiai magyar-
ságnak saját anyanyelvét, kultú-
ráját, történelmét, hagyománya-
it. Rengeteg támadás ér minket 
e térségben, de én büszke va-
gyok mindazokra, akiknek emel-
lett sikerül megőrizniük nemze-
ti identitásukat, s nem szűnnek 
meg magyarnak lenni.

Nyelvi szempontból a ki-
sebbségi helyzetnek kényte-
len-kelletlen velejárója, hogy 
a beszélők csak korlátozottan 
használhatják anyanyelvüket. 
Többnyire kétnyelvűvé válnak, 
ugyanis kénytelenek magukévá 
tenni a többségi nyelvet, ha meg 
akarják értetni magukat azokon 
a területeken is, ahol anyanyel-
vük ismerete már nem elegen-
dő. Figyelembe véve tehát a ha-
talmi viszonyokat, a szlovákiai 
magyarokra jellemző a kisebb-
ségi kétnyelvűség, mely a beszé-
lők anyanyelvének – a magyar 
nyelvnek – Szlovákián belüli alá-
rendeltségéből ered. 1 

A kétnyelvűség fokának te-
kintetében – vagyis a szlovák 
nyelv ismeretének szintjét illető-
en – igencsak változatos a hely-
zet. Vannak, akik (szinte) anya-
nyelvi szinten beszélik a többség 
nyelvét; vannak, akik nagyon jól, 
illetve elég jól. Mások alig né-
hány szót tudnak szlovákul; és 
olyan is akad, aki saját bevallása 
szerint nem beszél, csak ért az ál-
lam nyelvén.

Célszerű tehát megemlíteni 
a kétnyelvűség különböző típu-
sait:

 Az eltérő nyelvismeret szem-
pontjából feltételezhető az 
ún. magyardomináns két-
nyelvűség megléte, mely 

többnyire azoknál a magyar 
óvodát és iskolát látogató/
látogatott, homogén há-
zasságból származó gyer-
mekeknél és felnőtteknél 
tapasztalható, akik magyar 
nyelvtudásukat értékelik 
jobbnak a szlovákkal szem-
ben. A magyar szülők álta-
lában – magyar dominan-
ciájuknak és erős nemzeti 
identitásuknak köszönhető-
en – magyar nyelven szoci-
alizálják gyermekeiket, ami 
elősegíti a magyar nyelvi 
dominancia átörökítését a 
következő nemzedékre, hisz 
ez esetben a gyerekek zöme 
a szlovák nyelvet csak az is-
kolában sajátítja el, s ameny-
nyiben anyanyelvi iskolát 
látogatnak, magyar nyelvi 
dominanciájuk vélhetően 
tovább szilárdul. (Lanstyák 
2000: 149). 2   

 Megkülönböztetünk még 
ún. felcserélő (szubtraktív) és 
hozzáadó (additív) kétnyel-
vűséget (a nemzetközi mű-
szavak magyar megfelelői 
Bartha Csillától származnak). 

E témával alaposabban 
Lambert foglalkozott, az ő ku-
tatásai alapján a hozzáadó két-
nyelvűségi helyzetről elmondha-
tó, hogy a szerzett másodnyelvi 
ismeretek bővítik, kiegészítik az 
első nyelviekét, s egyáltalán nem 
gátolják az első nyelv (egészsé-
ges) fejlődését. Hozzáadó két-
nyelvűség esetén tulajdonkép-
pen mindkét nyelvet egyformán 
fontosnak tartják. 

 Felcserélő kétnyelvűségi 
helyzet az előbbivel ellentét-
ben akkor alakul ki, amikor 
a kisebbség nyelvét lenézik, 
mellőzik. Ilyen esetben a má-
sodnyelv elsajátítására he-
lyezik a hangsúlyt, miközben 
az első nyelv háttérbe szorul, 
fejlődése megtorpan, sőt fo-
kozatosan leépül. Bizonyos 
idő elteltével bekövetkezik 

az első nyelvnek a második-
kal való felcserélése.3  Anya-
nyelvi alapok hiányában 
azonban a másodnyelv sem 
tud kellőképpen kifejlődni 
– hisz nincs mire építeni –, 
s ez maga után vonja mind-
két nyelv hiányos ismeretét, 
vagyis kialakul az ún. egyen-
súlyhatás (balanszeffektus).
(Lanstyák 1995/1998b: 188).3

Azok a magyar szülők, akik 
tehát kitartanak gyermekeik 
anyanyelvi nevelése és oktatása 
mellett – és hozzátesszük ez a 
szlovákiai magyarok többségé-
re még jellemző, de sajnálatos 
módon már nem érinti az egész 
közösséget – hozzájárulnak a 
hozzáadó kétnyelvűség létre-
jöttéhez, s ezáltal megvédik sa-
ját, illetve utódaik anyanyelvét a 
szlovák nyelv okozta „rombolás-
tól”, melynek felcserélő kétnyel-
vűségi helyzetben ki lennének 
téve. Így teremtenek kedvező 
feltételeket a többségi nyelv mi-
nél tökéletesebb elsajátításához, 
miközben anyanyelvüket sem 
hanyagolják. 4 

Az elmondottak alapján nyil-
vánvalóvá válhat, hogy a másod-
nyelv kellő szintű elsajátításához 
nélkülözhetetlen az első nyelv 
folyamatos ápolása. 

Sajnos, egyes szlovákiai ma-
gyar szülők ezt egyáltalán nem 
tudatosítják, és sokszor magyar 
anyanyelvű gyermekeiket szlo-
vák tannyelvű alapiskolába, ne-
tán még szlovák nevelési nyel-
vű óvodába íratják – mondván 
– gyerekeik csak így tudnak „ren-
desen” megtanulni szlovákul, 
vagyis ők a szlovák nyelv kellő 
szintű elsajátításában látják a 
többségi társadalomba való, mi-
nél gördülékenyebb beilleszke-
dést, és legfőképp az érvénye-
sülést. (Elsősorban a homogén 
házasságban élő magyar szülők-
re gondoljunk, mert a vegyes há-
zasságban élő szülők gyermekei 
általában már a családban meg-

ismerkednek mindkét nyelvvel 
(gyakori az eset, amikor az egyik 
szülővel csak magyarul, a másik-
kal csak szlovákul kommunikál a 
gyerek). Az ilyen esetekben vagy 
az erősebb nemzeti identitású 
szülő anyanyelvén iskoláztatják 
a gyermeket, vagy annak a szü-
lőnek az anyanyelvén, amelyik 
majd a gyermekkel tanulni fog. 
Hallhattuk már pl.: „én is szlovák 
iskolában tanultam, lányomat/fi-
amat is szlovákba adom, így tu-
dok csak vele foglalkozni” .

Nem is járnak messze a való-
ságtól, hiszen „a kisebbségi nyel-
vet anyanyelvként beszélők – ha 
nem sajátították el magas fo-
kon az államnyelvet – eleve hát-
rányban vannak az államnyelvet 
anyanyelvükként, illetve tökéle-
tesen beszélő polgártársaikkal 
szemben” (Kiss 1994: 72). 

A többségi nyelv elsajátítá-
sának viszont nem az a legmeg-
felelőbb – és egyetlen – módja, 
ha a gyermeket többségi nyel-
ven oktató intézménybe adjuk. 
Ez esetben ugyanis sérülhet ké-
pességeinek optimális fejlődése. 
Mint ismeretes, a gyerek az anya-
nyelvét fokozatosan sajátítja el. 
Alapiskolába kerülve anyanyelvi 
fejlődése még folyamatban van. 
Az idegen tannyelvű  – a mi ese-
tünkben a szlovák – iskola azon-
ban nem fejleszti tovább a gyer-
mek anyanyelvi kompetenciáját, 
tehát az megreked egy adott 
szinten. Előfordulhat, hogy egyik 
nyelvet sem sajátítja el megfele-
lő szinten.  

Bele sem gondolnak e szülők 
tehát abba, hogy az anyanyelvi 
nevelés/oktatás háttérbe szo-
rításából milyen károkat okoz-
hatnak a gyermek anyanyelvi és 
pszichikai fejlődésében (a 3 éves 
koráig csak magyar szót halló 
gyerek hátrányban van szlovák 
társával a szlovák óvodában, 
nem beszélve a traumáról, amit 
a nyelv ismeretlensége okoz 
neki…).
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Természetesen, nem szeret-
nénk senki fölött ítélkezni – nem 
is tehetnénk –, de érdemes vé-
giggondolni egy ilyen jellegű 
döntés következményeit. „Az is-
kolaválasztás az egész életre ki-
hat” – nem véletlenül hangzik 
el ez a mondat, amikor elsőbe 
készülő gyermekek szüleinek 
figyelmét felhívják arra, hogy
mennyire fontos az anyanyelven 
történő oktatást nyújtó alapis-
kolába íratni csemetéiket. Biztos 
vannak, akik nem értenek velünk  
egyet, de magyar gyerek igenis 
magyar iskolába való!, hisz anya-
nyelve a magyar, annak segítsé-
gével gondolkodik, beszél, arra 
tud építeni, ezért mindenkép-
pen szokatlan lenne számára, ha 
nem első nyelvén iskolázódna. 

Nem is beszélve az érem 
másik oldaláról: a szülők a szlo-
vák nyelv „tökéletes” elsajátítá-
sa, a társadalmi érvényesülés 
céljából szlovák iskolába íratott 
gyermekeiket az identitásváltás 
és a nyelvcsere útjára léptetik, 
mindezzel pedig hozzájárulnak 
a magyar kisebbség egyébként 
is csökkenő tendenciát mutató 
számának további redukálásá-
hoz. (Környezetünkben körül-
nézve minden bizonnyal nem 
egy példát találhatunk e szóban 
forgó eset igazolására.)

A nyelv- és nemzetváltás 
akár két generáción keresztül 
is megtörténhet. Míg az egyén 
anyanyelveként a magyart neve-
zi meg, addig unokája már köny-
nyen lehet, hogy a szlovákot. 
Gyakran tapasztalható ugyanis, 
hogy a szlovák iskolában tanuló 
magyar gyerekek szlovák baráto-
kat, sőt szlovák párt választanak 
maguknak. Az ő utódaik iskolájá-
nak kiválasztásánál már valószí-
nűleg egyáltalán nem lesz kér-
déses a tannyelv. Egyesek tehát 
bele sem gondolnak abba, hogy 
a megalapozásra szolgáló iskolai 
évek milyen nagy részben befo-
lyásolják a gyermek egész életét. 
Kihatnak nemcsak a családjához 
fűződő viszonyára – beleértve a 
nagyszülőket –, a barátszerzés-
re, hanem személyiségfejlődé-
sükre és önmagukhoz való vi-
szonyukra is. Mondhatni, hogy 
más ember válik a magyar kör-
nyezetből származó gyerekből, 
ha nem magyar, hanem szlovák 
iskolába jár.

Azt sem szabad figyelmen
kívül hagynunk, hogy míg a 

szlovák iskolában nem találkozik 
a gyermek a magyar nyelv mű-
veltebb változataival, sem pedig 
a magyar irodalommal és kultú-
rával, addig a magyar iskolában 
van lehetőség megismerni, el-
sajátítani a szlovák vonatkozá-
sokat. Magyar gyermek szlovák 
iskolában tanulva a szlovák tár-
sadalomba szocializálódik, míg a 
magyar iskola a magyar kultúra, 
a közös magyar ismeretek, a ma-
gyar nyelv átörökítését nyújtja 
számára. Az anyanyelven oktató 
iskola falai között lezajló kom-
munikáció ennélfogva rendkívül 
mérvadó egy gyerek életében: 
befolyásolja szókincsét, finomít-
ja nyelvezetét, gyarapítja és el-
mélyíti tudását. 

És mit ér a magyar gyerek 
ezen ismeretek hiányában, fő-
leg ha nem is pótolja azokat? 
Azt hiszem a kérdés önmagáért 
beszél. Ellentétben magyar isko-
lában tanuló társaival, nem biz-
tos, hogy egyértelműen el tudja 
dönteni, hogy ő kicsoda, milye-
nek a gyökerei. Az ő életéből 
hiányzik a biztos alap, mármint 
ami magyar nemzetiségét illeti. 
Az iskolában sosem hallott kul-
túrájáról, nincs mire támaszkod-
nia: egyszerűen szólva fennáll-
hat az az eshetőség, hogy nem 
lesz tisztában identitásával, nem 
fogja tudni, hogy kik közé sorol-
ja magát. Megeshet, hogy nem 
találja helyét sem a magyarok, 
sem a szlovákok közt. Azonos-
ságtudatát, identitását, nemzeti 
hovatartozását tekintve bizony-
talan lesz. Márpedig az azonos-
ságtudat fontos tényező. László 
Béla szavaival élve „Minden nem-
zeti kisebbség létének, identi-
tásának, nyelvének, kultúrájá-
nak megtartása szempontjából 
kulcsfontosságú az anyanyelvű 
nevelés.” (László 2006: 93)

Az anyanyelvi nevelés  
szükségességéről

Comenius szerint az anya-
nyelven való oktatás a legtermé-
szetesebb és leghatékonyabb 
formája az oktatásnak. Ez a felis-
merés hosszú idők óta helytálló, 
s a kisebbségben élő nemzetek 
– esetünkben a szlovákiai ma-
gyarok – életében is különleges 
jelentőséggel bír. Ha van esély 
egy más nemzeti többségű ál-
lamban intézményes keretek 
között művelnie a kisebbség-

nek anyanyelvét, éljen a lehe-
tőséggel! Lanstyák (1991: 39) a 
következőképp ír a kisebbségi 
anyanyelvű iskolák szerepéről: 
„Aligha tévedünk, ha az anya-
nyelvű iskolának meghatározó 
szerepet tulajdonítunk a kisebb-
ségi nyelvek fenntartásában: az 
iskolák egyfelől tudatos nyelvi 
ismeretekkel vértezik föl a ta-
nulókat, másrészt lehetőséget 
nyújtanak az anyanyelv napi 
használatára, méghozzá – s ez 
nagyon fontos – a legkülönfé-
lébb stílusszinteken, az iskolai 
kosárlabdameccseken való be-
kiabálásoktól a szikár szaknyelvi 
megnyilatkozásokon keresztül 
a magasztos témákról írt fogal-
mazások »fennkölt stíl«-jéig. A 
nemzetiségi iskola azon kevés 
munkahelyek egyike (mind a 
gyermekek, mind a tanárok szá-
mára), ahol a kisebbség nyelve 
– szerencsés esetekben – bármi-
lyen beszédhelyzetekben szaba-
don használható.”

Összegezve tehát elmond-
hatjuk, hogy magyar gyermek a 
szlovák iskolától soha nem kap-
hatja meg azt, amit a magyar is-
kola tud neki nyújtani. És itt nem 
csupán a magyar nyelvre gon-
dolunk, hanem többek között 
történelmünkre, irodalmunkra, 
és egész kultúránkra, amelyben 
tulajdonképpen minden magyar 
embernek részesülnie kellene 

Pontosan ezért szükséges 
szavakba önteni a bennünk for-
málódó felismerést: a magyar-
sághoz nem elég a magyar anya-
nyelv. Azt őrizni is kell, a magyar 
nemzethez kapcsolódó kultúrát 
ápolni is kell, s gyermekeinket – 
mint nemzetünk új sarját – ezen 
a nyelven kell taníttatnunk és 
minderre megtanítanunk. 

Pedig ha egy kicsit belegon-
dolunk, akkor elmondhatjuk, 
hogy az anyanyelv optimális fej-
lődésekor a kétnyelvű emberek 
előnyt élveznek a csak szlovákul 
tudó versenytársaikkal szemben, 
vagyis a magyar iskolában szer-
zett bizonyítvány ma az Európai 
Unió munkaerő-piacán többet 
érhet, mint a szlovák iskolában 
szerzett bizonyítvány, ugyanis a 
mi régiónkban a regionális nyelv 
(magyar) mellett a magyar iskola 
biztosítja a világnyelv elsajátítá-
sát, valamint a regionális kisebb-
ségi nyelven való kommunikáci-
ót (szlovák). 

A megfelelő szintű szlovák 
nyelvtudás természetesen fon-
tos, de ne feledjük, hogy nem 
kizárólag szlovák tanítási nyelvű 
iskolát látogatva lehet „tökélete-
sen” elsajátítani az államnyelvet. 
Ha szeretnénk, hogy gyerme-
künk jól kommunikáljon szlo-
vákul, beírathatjuk különórákra, 
elküldhetjük szlovák környezet-
ben szervezett táborba, olvas-
tathatunk vele szlovák nyelvű 
könyveket, vagy nézethetünk 
vele szlovák filmeket. Számos
lehetőség kínálkozik. Sőt lehet, 
hogy minderre nincs is szükség.5 
Tudniillik magyar oktatási intéz-
mény falai között is meg lehet 
tanulni szlovákul, csak akaratra 
van szükség.  (A nyelv a társada-
lomban való érvényesülés egyik 
fontos eszköze. Nem véletlenül 
sugallja ezt az alábbi közmon-
dás is: „Ahány nyelven tudsz, 
annyi ember vagy.” A kisebbségi  
lét kénytelen-kelletlen velejáró-
ja az anyanyelv mellett az állam-
nyelv elsajátítása, mely gyakran 
a mindennapi életben való bol-
dogulás záloga.)

Egy szlovákiai felmérés során 
nyert adatok konkrétan azt bizo-
nyították be, hogy az érvényesü-
lésnek egyáltalán nem akadálya 
az anyanyelven történő oktatás, 
épp ellenkezőleg: magasabb 
szintű társadalmi boldogulást 
eredményez. 571 tanuló élet-
útját vizsgálva azt állapították 
meg, hogy a magyar iskolába 
járó magyarok nagyobb szám-
ban végeztek egyetemet, főisko-
lát, s érettségiztek, mint a szlo-
vák tannyelvű iskolát látogatók 
(Kiss 1994: 74 idézi Sándor An-
nát: A Hét 1993. I. 29. 5)

A szlovák tannyelvű isko-
la látogatása garantált szlovák 
nyelvtudás? Tényleg csak szlo-
vák tannyelvű iskolában képes 
egy magyar anyanyelvű gyer-
mek megfelelő szinten elsajátí-
tani az államnyelvet? NEM! 

Egyrészt az előzőekben már 
említett tényezők, az anyanyelv 
kiforratlansága miatt – a nem 
megfelelő alapokra való épít-
kezés soha nem lehet sikeres és 
hosszú távon hasznosítható

Másrészt: a szlovák mint ide-
gen nyelv – ez a helyes nyelvi 
megközelítés, hiszen egy ma-
gyar nyelvű gyermek számára a 
szlovák idegen nyelvként funk-
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cionál. Lehet, hogy azzal van a 
probléma, s azért tekintik a szü-
lők a szlovák nyelv tanításának 
módszertanát nem megfelelő-
nek a magyar iskolákban, mert 
nem egy idegen nyelv tanítási 
módszerével történik az elsajá-
títtatása. Viszont azt hozzá kell 
tennünk, hogy a helyzet a szlo-
vák iskolákban sem más… Sőt 
ott anyanyelvként alkalmazzák 
a tanítás során, hiszen az összes 
többi tantárgy tanítása is ezen a 
nyelven van történik. Tehát az a 
szülő, aki azért adja szlovák isko-
lába gyermekét, mert ott biztos 
a szlovák nyelv elsajátítása, ak-
kor téved. Ráadásul gyermeke 
kezében nincs is meg a szüksé-
ges nyelvi eszköz és felkészült-
ség.

A megoldás a szlovák nyelv 
idegen nyelvként való oktatásá-
nak elérése… 

A szlovák nyelvű iskolában 
sem garantált a szlovák nyelv tö-
kéletes elsajátítása…

Hasznos módszer lehet a 
szlovák nyelvnek szlovák nyelv-
területen való elsajátítása és be-
gyakorlása. Gondoljunk csak az 
angolra, mint idegen nyelvre. 

Kb. 10 éves korban ajánlott 
egy idegen nyelv elsajátítása, hi-
szen akkor jut el a gyerek olyan 
nyelvi szintre…

Empirikus megfigyelések
igazolják, hogy azoknak a “ma-
gyar” gyermekeknek, akik szlo-
vák iskolában végeztek, és a 
magyar nyelvterületeken  ma-

radtak, a szlovák tudásuk gya-
korlatilag olyan szintre süllyed, 
mint a magyar iskolában végzett 
társaiké, sőt sok esetben gram-
matikai szempontból a magyar 
iskolában végzett társaik ma-
gabiztosabbak (megfigyelések,
elbeszélgetések). A szlovák is-
kolában végzetteknek helyzeti 
hátrányuk is van: a magyar anya-
nyelvi szintjük degradálódik, 
alacsony szintű kétnyelvűekké 
válnak.  

A szlovákiai magyar beszé-
lőközösség jellemzője a kétnyel-
vűség, még ha minden egyes 
tagja nem beszéli is a másod-
nyelvet. Egyik magyarázat erre 
az, hogy a szlovákul nem tudók 
is ismerik a két nyelv használatá-
nak szabályait, vagyis tisztában 
vannak vele, hogy hol alkalmaz-
hatják a magyar nyelvet, s mely 
beszédhelyzetekben kellene in-
kább a szlovákot választaniuk. 
Másik oka, hogy első nyelvként 
ők is egy olyan nyelvváltozatot 
tesznek magukévá és alkalmaz-
nak rendszeresen, melyre hatás-
sal van a többség nyelve. 

Lanstyák István – az ismert 
szlovákiai magyar nyelvész – 
több munkájában is alaposan 
körüljárja az adott témát. Az ő 
megfogalmazásában azok a be-
szélők tekinthetők kétnyelvűek-
nek, akik két nyelv (rendszeres) 
használatának képességét bir-
tokolják. 

E sorok írója megközelí-
tőleg három éve kezdett el 
szociolingvisztikai megközelí-

tésben foglalkozni a szlováki-
ai magyar kisebbséget érintő 
kérdésekkel, elsősorban Gútára 
összpontosítva. Több szempont 
is vezérelte, mikor a Gútát válasz-
totta kutatása helyszínéül. Egy-
részt Gútán él, tehát rengeteg 
embert ismer, akik közvetlenül 
is érintettek a vizsgált témában. 
Másrészt – és ez a mérvadóbb – 
Gúta erős magyar többségű vá-
ros (Gyurgyík 2004: 146), kisebb-
ség a lakosság több mint 80%-át 
alkotja6, mely a jelenlegi állapo-
tok ismeretében rendkívül ritka 
helyzetnek számít Szlovákiában. 
Ezt az arányt nem nehéz átlép-
ni (negatív értelemben), ezért 
is lenne fájó pont, hogyha folya-
matosan növekedne a szlovák 
iskolában tanulni kezdő magyar 
kiselsősök száma. Ez a döntés 
ugyanis egy láncreakciót indít-
hat el, mely maga után vonhat-
ja a nemzetváltás esélyét. Erre 
az eshetőségre gondolva, pedig 
óhatatlanul is azt a következte-
tést kellene levonnunk, hogy a – 
minket, magyarokat büszkeség-
gel eltöltő – 80%-os arányszám 
lassan a múlttal lehet egyenlő.

A cél Gúta lakossága 
nemzetiségi összetételének fel-
térképezése volt, s ezzel össze-
hasonlítva a magyar és a szlo-
vák alapiskolába íratott elsősök 
számarányának alakulását az el-
múlt öt tanévben. Főként a két 
magyar alapiskolát látogató di-
ákok nemzetiségi megoszlására 
összpontosítok (a szlovák alap-
iskola részéről ugyanis az ada-
tok kiadásának megtagadásával 

kellett szembesülnöm), mélyeb-
ben vizsgálva a 8. és 9. évfolya-
mos tanulók anyanyelvhez és 
államnyelvhez való viszonyu-
lását, nyelvi attitűdjeit, nyelv-
használati szokásait. Mindamel-
lett különösen érdekel, hogy e 
gyerekek miként vélekednek a 
nemzeti identitás kérdéséről és 
anyanyelvükről, illetve az anya-
nyelvi nevelésről: milyen érzé-
sekkel viseltetnek nemzetisé-
gük és anyanyelvük iránt; meg 
tudják-e fogalmazni, hogy mit 
jelent számukra magyarnak len-
ni; vajon ők maguk fontosnak 
tartják-e a magyar nyelven való 
tanulást Szlovákiában, s tudatá-
ban vannak-e mindezek jelentő-
ségének.

Kérdőíves felmérésünk adat-
közlőiként a 13–16 éves kor-
osztályt céloztuk meg, ugyan-
is véleményünk szerint ők már 
megértik az ilyen jellegű kérdé-
seket, valószínűleg meg is tudják 
fogalmazni mondanivalójukat e 
témával kapcsolatban, vannak 
nézeteik, akár bizonyos fokú ta-
pasztalataik, és őszinték: nem 
szégyellik kimondani, amit gon-
dolnak. Ráadásul ők képviselik a 
jövő generációját, akik kezében 
van a mi sorsunk és nem utolsó 
sorban lenyomatot képeznek az 
elmúlt évtized identitástudat-át-
örökítésének.

*A cikk teljes terjedelmében, a 
hozzá tartozó jegyzetanyaggal és 
hivatkozásokkal együtt, ovasható 
a www.szmpsz.sk honlapon 
(szerk. megj.)

„Mézesmadzag”
Nyolc szemeszter angol nyelv, heti két alkalom, közel a lakóhelyhez – térítésmentesen, minden hallgatónak ingyen laptop, ingyen tankönyvek, a sikeres vizsgák 

után egy új szak elnyerése, 160 kreditpont.

Ezt a mézesmadzagot húzta el előttünk, alsó tagozatos pedagógusok előtt két éve az Állami Pedagógiai Intézet, mikor a parlamentben megszavazták az első 
idegen nyelv kötelező tanításának bevezetését az alapiskola alsó tagozatának harmadik osztályától. Sokan kaptunk az alkalmon és jelentkeztünk a képzésre. Annyi 
jelentkező összegyűlt, hogy több csoportot is indítottak. A lektorok mindent megtettek, hogy gond nélkül elinduljon a tanfolyam, annak ellenére, hogy az első sze-
meszterben semmilyen tankönyvet, munkafüzetet nem kaptunk. Ekkor már kezdett gyanús lenni, hogy az ígért dolgok nem biztos, hogy reálisak lesznek. A tanköny-
veket és a laptopot ugyan megkaptuk, de aztán jött a feketeleves. A második szemeszter végén Nagyszombatba kellett menni vizsgázni, kb. 300 km-re az előadások 
helyszínétől. Ott megtudtuk, hogy két év után nem folytathatjuk a szokott helyszínen a tanulmányokat, nem az előadó utazik a csoporthoz, hanem a csoport utazzon 
az előadóhoz sok-sok kilométer utazgatással (az útiköltségről, a munkából való hiányzásról nem beszélve!) kétszer hetente. Sokunknak család és munka mellett. A 
harmadik szemeszter már csúszással kezdődött. Közben gyönyörű tankönyvbemutatókon vettünk részt. Bemutatták az ajánlott tankönyvcsaládokat, amelyekből a 
harmadikosok fognak tanulni. 

Ezután jöttek a komolyabb gondok. A negyedik szemesztert már el sem kezdtük. Az iskolaügyi minisztérium egy ellenőrzés alkalmával rájött, hogy elfogyott 
az országos projekt pénze.  Valahol eltűnt. Biztatnak, hogy kerítenek rá valahonnan, de MIKOR? Közben tanítani kell! Nekünk, akiknek már a negyedik szemesztert 
abszolválva vizsgák után kellene lennünk, ezzel feljogosítva arra, hogy harmadikban elkezdhessük a nyelv tanítását. Ehelyett tanítunk valahogy, valamiből – mivel, 
még a tankönyveket sem kapták meg a gyerekek. Ráadásul a kötelező idegen nyelv oktatását közben bevezették. 

Teljes a bizonytalanság. Folytatódik egyáltalán tovább? Ha igen, mikor? Keressünk addig más továbbképzési lehetőségeket? Hiszen a kreditpontokat is gyűjteni 
kell! Mikor és kitől kapunk kérdéseinkre választ? Mikor lesz már itt rend?

Mikor lesz valódi a „mézesmadzag”?

Ujj Beáta, Rimaszécsi Alapiskola
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Tehetséggondozás a Bodrogközi és Ung-vidéki régióban
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Tőketerebesi Területi Választmánya novemberben rajzversenyt hirde-

tett ,,A mi óvodánk és iskolánk” címmel a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége és a Pázmány Péter Alapítvány támoga-
tásával. A versenybe 9 intézmény 68 rajzzal nevezett be, melynek értékelésére december 3-án került sor a Királyhelmeci 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában. A verseny három kategóriában zajlott. Első kategóriában az óvodások, a máso-
dikban az alsó tagozatosok, harmadikban a felső tagozatos tanulók versenyeztek. A következő eredmények születtek:
I. kategória:   1. hely – Kocsis Bence – Mátyóc-Vajkóci Óvoda
                    2. hely – Kapitány Gabriel – Nagykaposi Tolsztoj lakótelepi Óvoda
                    3. hely – Vaszily Orsolya – Nagykaposi Tolsztoj lakótelepi Óvoda
II. kategória:  1. hely – Stubnya Dylan – Királyhelmeci MTNY AI
                    2. hely – Balog Erika – Tiszacsernyői MTNY AI
                    3. hely – Krajnyik Virág – Erdélyi János MTNY AI
III. kategória:  1. hely – Brezo Anita –  Nagytárkányi MTNY AI
                  2. hely – Csóházi Dalma – Nagytárkányi MTNY AI
                  3. hely – Riczo Gábor –  Királyhelmeci MTNY AI

A díjazottaknak és felkészítőiknek gratulálunk, és további  szép sikereket kívánunk mindenkinek!  

/be/ 

A Párkányi Gimnázium 2010. 
december 21-én első alkalommal 
rendezte meg a Karácsonyi pilla-
natok elnevezésű vers- és próza-
mondó versenyt. 

Hogy miért került sor erre a 
rendezvényre? A kérdésre találó 
választ kapunk Kosztolányi Dezső 
következő soraiból, amely így szól: 
„Hiszek a költészet öncélúságá-
ban, abban, hogy egy versnek, egy 
regénynek semmi más célja nincs, 
nem is lehet, mint hogy szép le-
gyen.” A december 12-ei találko-
zót is inkább a költészet, irodalom 
ünnepének tekintettük, s nem pe-
dig versenynek. A diákok magyar, 
szlovák, angol és német nyelven 
adták elő a verseket és a prózai al-
kotások részleteit. Szebbnél szebb 
szavalatokat hallottunk a környező 
iskolák tehetséges tanulóitól. 

Nem csak előadásról és vers-
hallgatásról szólt a délelőtt,  új 

Böszörményi Edit gratulál Krajnyik 
Virágnak, a  II. kategória  

3. helyezettjének

A vers ünnepe  
a Párkányi Gimnáziumban

A versenyzők – balról: Lakatos Andrea, Kovács Orsolya Sára és Melczer Katalin  
– átveszik a díjakat Csicsay Saroltától 

barátságok is köttettek, és a ré-
gen találkozott kollégák is öröm-
mel üdvözölték egymást. A rövid 
megnyitó után, amelyet Mocsi Be-
áta, a Párkányi Gimnázium igaz-
gatóhelyettese tartott, a diákok 
bemutathatták tehetségüket és 
irodalomszeretetüket. Kellemes, 
jó hangulatban telt el a délelőtt. 
Szeretnénk ezt a többnyelvű sza-
valóversenyt a jövőben is megren-
dezni, hogy a karácsony előtti vá-
rakozás hangulatát ezzel is szebbé, 
meghittebbé varázsoljuk.

A résztvevő diákok helyezései: 
Magyar nyelvű szavalóverseny  
1. helyezés: Baranovics Andor,  
Ady Endre AI, Párkány 
2. helyezés: Pathó Gyöngyvér,  
Ady Endre AI, Párkány
3. helyezés: Gyenes Kinga,  
Csatai Alapiskola
3. helyezés: Glázer Bálint,  
Párkányi Gimnázium 

 Angol nyelvű szavalóverseny 

1. helyezés: Lakatos Linda,  
Endrődy János AI, Muzsla 
2. helyezés: Bohák Anikó,  
Kétyi Alapiskola 
3. helyezés: Bohák Borbála,  
Kétyi Alapiskola 

Német nyelvű szavalóverseny 

1. helyezés: Lakatos Linda,  
Endrődy János AI, Muzsla
2. helyezés: Mikulášová Vanesa, 
Párkányi Gimnázium 
3. helyezés: Baranovics Andor,  
Ady Endre AI, Párkány

Szlovák nyelvű szavalóverseny 
(szlovák tannyelvű iskolák számára)

1. helyezés: Katarína Vicenová,  
ZŠ Bátorové Kosihy 
2. helyezés: Kalmár Zoltán,  
ZŠ Štúrovo
3. helyezés: Laura Czuczorová,  
ZŠ Štúrovo

Szlovák nyelvű szavalóverseny 
(magyar tannyelvű iskolák számára)
1. helyezés: Lakatos Linda, Endrődy 
János AI, Muzsla
2. helyezés: Kovács Orsolya Sára, 
Kétyi Alapiskola 
2. helyezés: Melczer Katalin, Kétyi 
Alapiskola 
3. helyezés: Štrbík Laura, Párkányi 
Gimnázium 
3. helyezés: Lakatos Andrea, 
Endrődy János AI, Muzsla 

Valamennyi szereplőnek gratu-
lálunk, és jövőre újra szeretettel vár-
ja a Párkányi Gimnázium a vers- és 
prózamondó diákokat! 

Csicsay Sarolta

A legsikeresebb versenyző, Lakatos 
Linda, a muzslai Endrődy János 

AI tanulója, három kategóriában 
is az első helyen végzett. A díjat 

Csicsay Sarolta, a szervező iskola 
tanára adja át 
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Akaratlanul felvetődik a 
kérdés, mi az a vonzerő, ami 
az összetartozási érzést e har-
mincegynéhány hetvenen tú-
li emberben félévszázad múl-
tán is meg tudta tartani úgy, 
hogy intenzitásából szinte 
semmit sem veszített.

1954-ben, a pedagógi-
ai gimnáziumnak nevezett 
szakközépiskolába – mi rövi-
den „pégé”-ként emlegetjük 
ma is, holott a háború előtti 
tanítóképzők mintájára szer-
vezték újjá az ötvenes évek 

Egy a harmincnyolc közül

Kétezer-tíz júniusában múlt ötvenkét éve, hogy leérettsé-
giztünk a pozsonyi tanítóképzőben. Ennek emlékére szer-
veztek osztálytársaink találkozót Dunaszerdahely egyik 
külvárosi kisvendéglőjének pincehelyiségében. Hogy mi-
ért éppen ott, annak több oka is volt, amelyek közül csak 
egyet említek meg. A „lányok”, akik többségben voltak és 
vannak ma is közöttünk, - mindig gyakorlatiasabban tud-
tak gondolkodni, mint mi „fiúk” – úgy vélték, ott kevésbé 
zavarnak bennünket idegenek, s az ilyenkor feléledő gye-
rekes hangoskodásunkkal mi sem leszünk terhére senki-
nek. Elképzelésük helyesnek bizonyult, csupán egy problé-
ma akadt, a harmincnyolcas létszámú osztályból mindössze 
tizennyolcan jöttünk össze. Háromról biztosan tudjuk, hogy 
már nem él, kettőről pedig, miután szétszéledtünk, semmi 
hírt nem kaptunk. A többinek meg dolga akadt, inkább csa-
ládi, merthogy hétvége lévén, ilyenkor a nagyszülők sze-
repe a szokásosnál is jobban felértékelődik. Mondják, két 
éve Pozsonyban, az ötvenediken, pontosabban az ötven év 
múltán rendezett találkozón többen jelentek meg. Arra vi-
szont én nem mehettem el. Már akkor elhatározták, amit ké-
sőbb sem változtattunk meg, hogy most már a hagyomány-
tól eltérően nem öt, hanem kétévenként jövünk össze.

elején, az elpusztított és el-
üldözött magyar „tanítóállo-
mány” felgyorsított pótlására 
– vagy 180-an jelentkeztünk, 
s felvettek közülünk két osz-
tályba mintegy kétszer 40-et. 
Az egyikbe csupa lány került, 
a másikba 18 fiú is jutott. Ez is 
sokat mondó adat. Az iskolát, 
mihelyt betöltötte feladatát, 
1961-ben sietve megszün-
tették, mondván, a tanítónak 
annál műveltebbnek kell len-
nie, hogy szimpla középisko-
lával is el tudja látni a felada-
tát. No, ezen is el lehetne egy 

kicsit töprengeni, mint sok 
minden máson, amin e nem-
zedék, „mire megvénült”, át-
esett. Hiszen a „fényes szel-
lők” korszakában indították 
útjára, s a pályáját akkor fejez-
te be, amikor a magát demok-
ratikusnak nevező mečiari éra 
tombolt a fénykorában. Hogy 
közben mi minden játszódott 
le körülöttünk és velünk, azt 
próbálgassák meg kedvükre, 
vagy inkább koruk politikai 
kívánalmainak megfelelve ki-
bogozni a történészek.

Aki csak egy kicsit is jár-
tas a 20. század első felének 
történelmében, jól tudja, 
hogy az értelmiséget meny-
nyire megosztotta a politika, 
amitől nem mentesülhetett a 
tanítóság sem. Ez a jelenség, 
ha nem is annyira markánsan, 
megmaradt később is. Voltak 
„átmeneti korszakok”, amikor 
az is bűnnek számított, ha va-
laki a népét, nemzetét szol-
gálta, netán olyan eszmében 
hitt, amelyik emberségesebb 
megélhetést ígért, de koránt-
sem a tanítóknak. Az elköte-
lezettség hol erény, hol bűn 
volt. Hogy e szempontból 
ki hová sorolódott vagy so-
roltatott be, csupán egyszer 
merült fel közöttünk, a nyolc-
vankilences rendszerválto-
zást követően, akkor is csak 
úgy érintőlegesen, akár egy 
gyenge fuvallat. Mi már ser-
dülőkorunkban megismertük 
egymást, tudtuk, kiben mi la-
kik, szebben mondva, milyen 
az alkata, így hát úgy éltünk, 
mint egy szigetlakó nagycsa-
lád gyermekei.  

Janda Ivánék örökítették 
át ránk a két háború közötti 
tanítónemzedék felelősség- 
és küldetéstudatát, hogy mi 
leszünk majd a dél-szlováki-
ai magyar falvak Gárdonyi ál-
tal megrajzolt lámpásai. Ám 
ha utólag mérlegre kerülne 
népnevelői pályánk hozadé-
ka, nyilvánvaló, hogy külön-
böző mértékben mozdulna el 
ama mérőeszköznek a nyelve. 

Mert nemcsak az akarat, meg 
a lelkesedés kerülne a latba, 
hanem az adottság és a te-
hetség is. 

Amikor felvételiztettek 
bennünket, nemcsak az alap-
iskolában szerzett tárgyi is-
mereteinket latolgatták, ha-
nem a zenei hallásunk, ritmus-
érzékünk és énekhangunk 
minősége is vizsgálat tárgya 
lett, mint hajdan a kántorta-
nító jelölteké, holott az ilyen 
szerepvállalás akkor már szó-
ba sem jöhetett. Mégis pálya-
alkalmasságunk szempontjá-
ból ezeknek volt döntő sze-
repük. Vagy ezek más, rejtett 
emberi tulajdonságokról is 
árulkodtak tán? Biztosan nem 
véletlen, hogy a Duna utcai 
tanítóképző néptánccsoport-
ja és énekkara képezte mag-
vát az 1955-ben megalakult 
Ifjú Sziveknek.

A felvázoltak ellenére is ki 
kell mondani, zenei képessé-
geinket illetően is nagy kü-
lönbségek mutatkoztak meg 
közöttünk. A lányok közül 
legtisztábban csengő ének-
hangja Sárközi Marikának (a 
Ghýmes zenekarból ismert 
Szarka-fiúk édesanyja), s a 
fiúk közül legszebb bariton-
ja Orbán Gyulának volt. Utó-
lagos megítélésem szerint 
mindketten választhattak vol-
na valamilyen énekespályát 
is, de hát ők tanítók akartak 
lenni. És lettek.

Születésünk ideje a há-
ború kitörése előtti évekre 
esett. Iskoláskorúakká a há-
ború, illetve a jogfosztottság 
ideje alatt váltunk, ezért osz-
tályunk többsége többszörö-
sen is évvesztesként, három 
évjáratból verbuválódott. Ma 
már mindegyikünk túllépte a 
hetvenet. Most sem marad-
tak el a szokásos családi be-
számolók, viszont a fényké-
pek között feltűntek olyanok 
is, amelyek egészen másról 
tanúskodtak. Elég volt egy-
gyel indítani a szót, aztán jött 
az magától, fényképek nélkül 

Orbán Gyula (jobbról) népdalkörének fiatal énekesével,  
Karácsony Józseffel
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is. Bende Pista Komáromban 
máig nem tette le a tollat, 
szorgalmasan kutat, és írja a 
helytörténeti munkáit még 
akkor is, ha nem sok esélyét 
látja közreadásuknak. A há-
rom Sanyi közül kettő, Beke és 
Brányik néhány lépés megté-
tele után pályát módosított. 
Beke színházi szakember-
ként vált ismertté Dél-Szlo-
vákia szerte (később Magyar-
országon is), Brányik pedig 
mint sportoló, azaz futball-
kapus. Nyugdíjasként is ak-
tívak, az egyik, mint rende-
ző Kassán, a másik, mint tré-
ner Nagymegyeren. Brányik 
ráadásul sportszakíró is, és 
a Patonyföld című regioná-
lis lap sportrovatának a szer-
kesztője. Grosch Pista (Pubi) 
Érsekújvárban lakik, de egy-
kori munkahelyén, Besenyőn, 
nyugdíjasként is foglalkozik 
az amatőr-, illetve a gyermek-
színjátszókkal, akárcsak év-
tizedekkel ezelőtt. Gunyics 
Jancsi Zselízen a középisko-
lás fiatalokkal és felnőttekkel 
is, persze, irodalmi kört vezet. 
Kis Feri nélkül nem lehet meg 
helyi rendezvény Udvardon, 
így a Csemadok OV által szer-
vezett helytörténészek or-
szágos találkozói sem. Orbán 
Gyuszi pedig tanítás mellett 
a népi kultúra felkarolásában 
és ápolásában találta meg a 
tehetségének megfelelő fog-
lalatosságot. Meggyőződé-
sem, hogy volt osztálytársa-
im nem veszik zokon, ha most 
róla, illetve munkájáról szó-
lok részletesebben, és azok 
sem neheztelnek meg rám, 
akiket nem említettem meg, 
annak ellenére, hogy tudom, 
ki milyen munkát végez ma is 
lak-, illetve egykori állomás-
helyén.

– A sors téged kivételes 
adottsággal áldott meg, de 
ahhoz, hogy abból képesség, 
sőt tehetség legyen, valami 
más is kellett.     

– Ha az éneklésre gon-
dolsz, akkor azt kell monda-
nom, a hangomat édesapám-
tól örököltem. Keresztneve 
Péter volt, mint az öcsémnek, 

aki szintén „pégét” végzett, 
és ma is tagja egy éneklőcso-
portnak. Édesapánkat, mint 
nótafát, nemcsak szülőfa-
lunkban Királyfiakarcsán, ha-
nem a környékén is sokan is-
merték. Az pedig, hogy ének-
lőcsoportokat vezetek, több 
véletlenen is múlott. Kezdem 
azzal, hogy – miként te mon-
dod – a tanítóképzőből kike-
rülve 1958 szeptemberében 
Ipolyszakállosra, onnan pe-
dig Nagyölvedre helyeztek, 
ahol 1959 őszéig tanítottam. 
Ekkor behívtak katonának, de 
rövid idő múltán, egészségi 
okokból le is szereltek. Mivel 
a Dunaszerdahelyi járásban 
laktak a szüleim, kérhettem, 
hogy a közelükben kaphas-
sak munkahelyet.

– A mai fiatalok számára 
szinte hihetetlen, hogy úgy 
kezelt bennünket az állam-
hatalom, mint a katonákat. 
Mi nem pályázhattunk meg 
állásokat, netán valamilyen 
funkciót – illetlennek is tar-
tottuk volna –, hanem helyez-
tek és kineveztek bennünket.

– 1960-ban Nagyabonyba 
kerültem, ahol 13 évig taní-
tottam. Viszont ahol kezdtek 
felfigyelni rám, az Pódafa lett. 
Ott csupán egy évig tanítot-
tam, de a fiatalokkal sikerült 
összeállítanom egy kabaré-

Orbán Gyula éneklőcsoportja a 2009-es Pünkösdi Népdalfesztiválon

Koszorúzáson a tardoskeddi Szent István-szobornál
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műsort. Nagyon lelkesek vol-
tunk. Esténként naponta jár-
tam ki biciklivel a faluba, meg 
persze a próbák után vissza is, 
mindegy volt, milyen az idő, 
én tapostam a pedált. A mai 
forgalomban ez már nagy 
reszkír lenne, mert biciklizni 
közutakon már nappal is élet-
veszélyes. No, de ezt hagyjuk! 
Élveztük mindnyájan azt, amit 
csináltunk, meg hát a siker is 
buzdított, mégis volt némi hi-
ányérzetem. Egyszer csak vá-
ratlanul odajött hozzám egy 
Magyarországról áttelepült 
szlovák asszony, Sandal néni, 
aki olyasféle nótafa hírében 
állt, mint apám, és azt mond-
ta, hogy ő sok magyar nép-
dalt ismer, melyekre szívesen 
megtanítana minket is. Hát ez 
volt az, ami hiányzott nekem. 
Tehát ő ébresztette fel ben-
nem a hajlamot, segített elin-
dulnom a mához vezető úton, 
de az igazi munka mégis Kis-
udvarnokon bontakozott ki. 

– Úgy tudom, ott tanítot-
tál legtovább, és ott lettél is-
kolaigazgató is. 

– Igen. Huszonhét évig töl-
töttem be e tisztséget. Szok-
tam mondani, miénk volt a 
járás legnagyobb kisiskolá-
ja. Az általam vezetett iskola 
négy osztályába mintegy 120 
tanuló járt. Sajnos a létszám, 
mint mindenütt tájainkon, itt 
is egyre csökken.

– Meggyőződésem, hogy 
a gyerekekkel tanításon kí-
vül is foglalkoztatok, hiszen 
ez akkor természetes elvárás 
volt. Én mégis a felnőttekből 
álló csoportjaidra, illetve a 
velük végzett munkádra len-
nék kíváncsi.

– Előre bocsátom, nehogy 
azt hidd, százakat mozgatok 
meg. A három éneklőcsoport-
nak (női, férfi és vegyes kar) 
mindössze húsz tagja van, 
őket variáljuk. Hiszen maga 
a község is a kisebbek kö-
zé tartozik Csallóközben. Az 
utolsó népszámlálás szerint 
lakóinak a száma 894, de eb-
ből csak 827 magyar, lakóhá-
za 269 volt, azonban ma már 

biztosan több, mert nagyban 
folyik az építkezés. Ám arról, 
hogy ki mindenki költözik be 
a Szerdahely környéki falvak-
ba, nincs áttekintésem, de ta-
lán nem is tartozik ide. 

– Akkor hát térjünk vissza 
a témánkhoz. Milyen a reper-
toártok?

– Leginkább népdalokat 
éneklünk, de az ünnepi mű-
soraink, mint például márci-
us 15-e, október 6-a, a kará-
csonyi előzetes, leginkább 
műdalokból állnak. A dalo-
kat szeretjük csokrokba köt-
ni, így hát vannak csallóközi, 
mátyusföldi és martosi csok-
raink, sőt olyasmik is, hogy 
bordalok, csikósdalok…

– Ezeket átveszitek va-
lakiktől, vagy vannak saját 
gyűjtésűek is?

– Az is-t megduplázom, 
mert mind a kétféle benne 
van a tarisznyánkban. Én ma-
gam is gyűjtöttem, de mint 
a „csokrok” neve is elárulja, 
egyes tájegységekből is so-
kat kölcsönöztünk. Nagyjá-
ból úgy száz körüli lehet a 
dalok száma, amelyek eddig 
a műsorainkat képezték. Van 
ennek a munkának egy másik 
oldala is, amit úgy szokás em-
legetni, hogy értékmentés. 
Érzésem szerint sokszor való-
ban ezt tesszük.

– Hol szoktatok fellépni?

– Háromszor vettünk részt 
Egerben a palócfesztiválon, 
ahol kétszer nyert mindhá-
rom csoportunk aranysávos 
besorolást. Aztán vannak ba-
ráti kapcsolataink magyar-
országi falvakkal. Például 
Eger melletti Novaj és Os-
toros községekkel, a Bala-
ton mellett Gyenesdiással, 
Rábaszentmiklóssal és ke-
leten a Sárospatak melletti 
Pálházával. Mindenütt nagy 
szeretettel fogadnak ben-
nünket. E szempontból ki ne 
hagyjuk az itthoni fellépése-
inket se. Például Zólyomot, 
Zsolnát, Lévát, ahol, mint 
nyugdíjas csoport jelentünk 
meg a „Celoslovenský festival 

seniorov” (Az idősek össz-
szlovákiai fesztiválja) nevű 
rendezvényen. Mi képvisel-
tük a Nagyszombati kerüle-
tet  szlovák és magyar nép-
dalokkal. Kamil Vajnovský, a 
tévéből is ismert Nyugdíjasok 
Országos Szövetségének el-
nöke úgy köszönte meg fellé-
pésünket, hogy „Ďakujeme za 
tie krásne maďarské melódie” 
(Köszönet ezekért a szép ma-
gyar dallamokért). Pedig 
mint mondtam, szlovákul is 
énekeltünk. El ne felejtsem a 
hazai legfontosabbat, a már 
hat éve folyó Pünkösdi nép-
dalfesztivált Kisudvarnokon, 
ahol 7-8 vendégcsoportot 
szoktunk fogadni, részben 
hazaiakat, például Nyitra kör-
nyékéről és az ún. külföldie-
ket Magyarországról, főleg a 
már említett baráti települé-
sekről. Nemcsak éneklőcso-
portok jönnek hívásunkra, 
hanem citerások, néptánco-
sok és ún. parasztzenekarok. 
A rendezvénybe a községnek 
szinte minden lakója bekap-
csolódik, élén a polgármes-
terrel, Marcell Zoltán mér-
nökkel, akinek szívügye ez 
a rendezvény, meg persze a 
csoportunk fennmaradása és 
működése is, amihez minden 
szükséges feltételt biztosít. A 
nap csúcspontja a csoportok 
színes felvonulása. Ez a ha-
gyományos rendezvény lett 
népdalkörünk névadója. In-
nen a Pünkösdirózsa elneve-
zés. Ne lepődj meg, nekünk 
is van „népviseletünk”, ami 
Csallóköz falvaira nem jellem-
ző, kreáltunk magunk amo-
lyan „népiest”: asszonyoknak 
kékfestő szoknyájuk, fehér 
blúzuk és fehér kötényük van, 
a férfiaknak fekete nadrágjuk, 

díszített fekete mellényük és 
fehér ingük hozzá. Mindenütt 
megcsodálják. Talán nem is 
olyan nagy hamisítás ez, hi-
szen e színeket, illetve kel-
méket már régóta ismerik, és 
hordták is valamikor. Ami pe-
dig dicséretet érdemel, a fa-
lu lakóinak vendégszeretete. 
Annyi finomságot készítenek, 
hogy felsorolni sem lehet. 

– Ki segít a szervezésben?

– Elsősorban a feleségem, 
de helyben mások is, hisz a 
nélkül nem menne a dolog. 
Viszont kell, hogy az irányí-
tásnak minden szála egy kéz-
be fusson össze.

– Vagyis a tiédbe. Van-e a 
családban utánpótlás?

– Szerdahelyen lakunk. 
Két felnőtt lányunk van, 
mindketten pedagógusok, 
és szerencsére jó hangjuk is 
van. A nagyobbik, illetve idő-
sebbik Henrietta, férje után 
Vanyekné, a hodosi óvoda 
igazgatója. Zeneiskolában 
tanult zongorázni és énekel-
ni. A hodosi Gyöngyharmat 
népdalkör vezetője. A má-
sik lányunk Simonné O. Bi-
anka, magyar-zene szakos és 
a dióspatonyi alapiskolában 
igazgatóhelyettes. Ő szin-
tén folytatja a családi hagyo-
mányt. Vezeti az iskola ének-
karát. Mint már említettem, 
öcsém is pedagógus, sógor-
nőm is. Amikor összejövünk, 
daltól hangos a lakás. Szeren-
csére családi házban lakunk. 
Mondhatnám, számunkra él-
tető elem a zene és az ének. E 
nélkül talán…, de inkább fe-
jezzük be az előbbi szavakkal 
– tesz pontot beszélgetésünk 
végére Orbán Gyula.

Csicsay Alajos       

Jó hangulatban a Pünkösdi  Népdalfesztiválon
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170 évvel ezelőtt történt

A modern magyar 
sajtó születése (1.)

„Úgy vélem, e szándékomnak fényesb tanúságát nem 
adhatnám, mint azáltal, hogy a szerkesztés vezetésére 
Kossuth Lajos úrat kértem meg, kit ezennel a t. 
közönségnél, mint e lapok szerkesztőjét, bemutatni hazafiúi 
örömömre szolgál.”

(Landerer Lajos)

1840. május 10-én egy sá-
padt, testileg meggyötört volt 
„státusfogoly” lépett ki a budai 
József-kaszárnya épültének ka-
puján. Csaknem napra ponto-
san három év telt el azóta, hogy 
a zugligeti „Isten Szeméhez” 
nevű fogadóban egy katonai 
alakulat letartóztatta. Elfogatá-
sa annak a bosszúhadjáratnak 
a része volt, amellyel a bécsi 
udvar példát akart statuálni az 
egyre következetesebben poli-
tizáló reformellenzék körében. 
Hősünk az Országgyűlési Tu-
dósítások (1832-1836), majd a 
Törvényhatósági Tudósítások 
(1836-1837) című bátor hangú 
kéziratos lapok írásával, szer-
kesztésével és terjesztésével 
hívta fel magára a hatalmasok 
figyelmét. A bírái előtt rend-
kívül öntudatosan viselkedő 
foglyot az uralkodó irányában 
mutatott hűtlenség vádjával 
– 21 hónapig tartó, a büntetés-
be bele nem számító vizsgálati 
fogság után – három évre ítél-
ték el. A feljebbviteli bíróság, a 
hétszemélyes tábla az ítéletet 
négy évre módosította. Ezt és 
az ebben az időben lezajlott 
többi politikai jellegű pert az 
egyre öntudatosabbá váló ma-
gyarországi közvélemény ha-
talmas felzúdulással fogadta. 
Tiltakozások sokasága próbálta 
elérni az ítéletek semmissé té-
telét. Mindhiába. Ám az 1839. 
június 5-én összeült újabb po-

zsonyi diéta Deák Ferenc ve-
zette reformellenzékének okos 
taktikája végül meghozta az el-
ítélteknek a szabadulást. 

*
Kossuth Lajos, mert termé-

szetesen róla van szó, sokkal 
jobb állapotban került ki bör-
tönéből, mint sorstársai. Wes-
selényi Miklóst, az „árvízi ha-
jóst” a teljes vakság fenyegette. 
Lovassy László, aki letartózta-
tása előtt a Társalkodási Egylet 
egyik vezetője volt, megtébo-
lyodott a fogságban, s „csöndes 
kísértetként még több mint 
ötven évig nyugtalanította a 
könnyen felejtőket” (Závodszky 
Géza). Kossuthot azonban, ha 
testileg némileg meg is gyötör-
ték a börtönévek, lelkileg sem-
miképpen sem. Miután rendbe 
hozta megroggyant egészségét 
(s közben megismerkedett éle-
te leendő párjával, Meszlényi 
Terézzel), azonnal belevetette 
magát az események sűrűjébe. 
A titkos rendőrök hamaro-
san arról tájékoztatták Bécset, 
hogy Szentkirályi Móric és 
Kossuth Lajos Értekező cím-
mel lapot akarnak indítani. A 
Helytartótanácshoz benyújtott 
lapalapítási kérelmet azonban 
Szentkirályi hamarosan visz-
szavonta (József nádortól és 
Majláth Antal kancellártól 
amúgy sem kaptak volna rá en-
gedélyt), mert Kossuth időköz-
ben a hamarosan megjelenő a 

Pesti Hirlaphoz szegődött el. A 
váratlan fordulatra Kossuth így 
emlékezett vissza: „Deczember 
28 vagy 29-ik napja volt, midőn 
Landerer úr azon kérdéssel lé-
pett szobámba: nem volnék-e 
hajlandó januárius kezdeté-
vel mindenesetre meginduló 
Pesti Hirlapjának szerkeszté-
sét magamra vállalni.” Miután 
Landerer Lajos biztosította a ki-
szemelt szerkesztőt, hogy Bécs 
nem fog akadályokat állítani, az 
igent mondott. Kossuth lépése 
meglehetős zavart idézett elő 
a politizáló közvélemény sora-
iban. Sokan nem értették, ho-
gyan lehet, hogy az az ember, 
aki újságírás miatt ült börtön-
ben, váratlanul egy nyomtatott 
politikai lap szerkesztésére kap 
lehetőséget. Orosz József, aki-
vel Kossuth egy ideig együtt 
szerkesztette az Országgyűlési 
Tudósításokat, egyenesen úgy 
fogalmazott: Kossuth Lajost 
megvásárolta a hatalom.

Pedig a háttérben egészen 
más játszódott le. A pozso-
nyi születésű, de akkor már 
pestinek számító nyomdász, 
Landerer Lajos üzleti céllal már 
évek óta lapot akart indítani. 
1840 őszén a pénzhiánnyal 
küszködő Munkácsy Jánostól 
megvásárolta a Sürgöny című 
kormánylap kiadási jogát, és az 
átruházási kérelmet, megelőzve 
Szentkirályi Móricot, be is nyúj-
totta. A nyomdász jó kapcsola-

tokat ápolt a bécsi udvarral és 
az osztrák titkos rendőrséggel 
is, ezért számára olyan ajtók is 
megnyíltak, amelyek másoknak 
nem. Lapalapítási szándékát 
nem kisebb személyiség vette 
pártfogásába, mint maga Met-
ternich. Az ő révén november 
12-én már meg is szerezte az 
engedélyt Majláth Antal kan-
cellártól a Pesti Hirlap kiadá-
sához. Ám gyorsan szerkesztőt 
kellett találnia. Választása a 
börtönből nemrég szabadult 
Kossuth Lajosra esett. Úgy gon-
dolta, az ő népszerűsége sokat 
hozhat a konyhára a lapeladás 
szempontjából. Érdekes mó-
don Metternich a szerkesztő 
személyét illetően is támoga-
tásáról biztosította Landerer 
Lajost. A birodalom kancellárja 
úgy gondolta, előnyösebb, ha 
Kossuth a nyilvánosság előtt 
fejti ki újságírói tevékenységét; 
úgy jobban szemmel tartható. 
Titokban bízott abban is, hogy 
az egykori zempléni ügyvédet 
a börtön megtörte, és írásai-
ban majd nem mer túlságosan 
radikális hangot megütni. Meg 
hát végső esetben ott van a cen-
zor is… Azt azonban kikötötte: 
amennyiben Kossuthot még-
sem lehetne kordában tartani, 
úgy Landerernek el kell őt tá-
volítania a laptól.

Pelle István 
(folytatás a következő számban)

Landerer Lajos, nyomdász és lapkiadó
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Ünnepelt az SZMPSZ Rimaszombati  
Területi Választmánya

Az SZMPSZ Rimaszom-
bati TV múltját Csúsz László 
mélta�a. Az SZMPSZ Rima-
szombati TV elismerésben 
részesíte�e azokat a kollégá-
kat, akik a kezdetektől fogva 
aktívan kive�ék részüket a
Szövetség munkájából. Van-
nak közö�ük alapszerveze-
teket alapító tagok, olyanok, 
akik a szövetség egy bizo-
nyos időszakában megha-
tározó szerepet töltö�ek be,
s vannak olyanok is, akik 
a kezdetektől mind a mai  
napig – akár nyugdíjasként 
– hűségükről biztosítják a 
Szövetségünket.*

Az alapszervezetek el-
nökeinek is megköszöntük 
munkájukat, hisz mai ro-
hanó, s olykor érdektelen 
világunkban, ahol az egyén 
érdekei a közösségétől sok-
szor függetlenek, nehéz csa-
patot építeni. Meggyőzni a 
kollégákat, hogy miért jó a 
Pedagógusszövetség tagjává 
–  adja  Isten – aktív tagjává 
válni, amikor nem jár érte  
kreditpont, nem könnyű 
feladat. Lázba hozni őket, 
meggyőzni, hogy bekap-
csolódjanak egy verseny-
be, továbbképzésbe, szinte 
lehetetlen az ado� iskola
igazgatójának támogatása 
nélkül. Köszönet illeti mun-
kájukat.

A 3. kategóriában azokat 
az alapszervezeti tagokat 
jutalmaztuk, akik o�hon,
iskolájukban aktívan te-
vékenykednek, segítik az 
elnökök munkáját. Szorgal-
mas társak ők, akikre bármit 
rábízhatunk, mert meggyő-

ződésünk, hogy szívvel-lé-
lekkel tevékenykednek a 
szövetségért.

Módszertani munkáju-
kért is több pedagógus ré-
szesült elismerésben. Egy 
pedagógus talán arra a 
legbüszkébb, ha a rábízo�
gyermek értelme gyarapo-
dik, látóköre szélesedik, 
jelleme érik. Talán akkor 
jól végezzük  munkánkat. 
S mikor jó ez a Pedagógus-
szövetségnek?  Ha ezek a 
kollégák átadják tapaszta-
lataikat másoknak fejlesztő-
pedagógusként, óvónőként, 
Orava-projektben, Mátyás-
projektben, „Olvasni jó” 
versenyeken, regionális 
olvasókönyv írásában stb. 
Gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk!

Rimaszombatban, több 
mint 10 éven át rendszere-
sen megrendeztük a nyári 
egyetemet. Az ország min-
den tájáról, sőt Erdélyből, 
Vajdaságból olykor több 
mint 200 lelkes tanító ké-
pezte magát egy héten ke-
resztül. Emlékezetes marad 
számunkra Faragó Laura 
operaénekes estje, vagy Le-
vente Péter (Móka Miki) elő-
adásai. A NYE résztvevőiről 
gondoskodni kelle� 1 héten
át, a nap 24 órájában. A NYE 
szervezéséért elismerésben 
részesültek Csúsz Ilona és 
Tóth Csilla, rimaszombati 
pedagógusok.

Szövetségünk 20 év 
ala� sok mindent megte�
– gömöriesen: „lete� az
asztalra“. Hogy mindez 
megvalósulhato�, az nagy

mértékben köszönhető tá-
mogatóinknak, akik ésszel, 
szívvel, pénzzel segíte�ek.
Ész, a tudás, az oktatás érté-
kelése kelle�, hogy szívvel,
elhivato�ságból, bölcsesség-
ből vagy akár szimpátiából, 
pénzzel, vagy más jellegű 
segítséggel támogassák meg 
az értékesnek vélt ügyünket. 
Az SZMPSZ támogatásá-
ért elismeréssel köszöntük 
meg.

Az SZMPSZ Rimaszom-
bati TV-ben, az alapszer-
vezetekben, ill. az orszá-
gos szövetségben kifejte�
munkájukért kaptak ju-
talmat: Lukács Annamá-
ria (Almágy), Ujj Beáta 
(Rimaszécs), Sallai Ágnes 
(Gesztete), Ziman Ágo-
ta (Feled) és Tóth Vilmos 
(Gesztete)

Az alapszervezetek el-
nökei köszönetet mondtak 
Csúsz Lászlónak, a TV volt 
elnökének, aki több mint 10 
évig veze�e, irányíto�a a 
TV-t. Neve a Pedagógusszö-
vetséggel szinte egybeforrt. 
Szervezte a NYE-t, a mate-
matika versenyeket, az „Ol-
vasni jó” versenyt, végezte 
sokszor teljesen egyedül az 
egész TV dolgait. Amikor 
már úgy gondolta, hogy 
átadja a stafétát a fiatalab-
baknak, akkor sem vonult 
vissza, hanem tapasztalatá-
val, munkájával a mai napig 
segít. 

S végezetül köszöntöt-
ték a szervezet, a Szövetség 
szívét, akit a mi esetünkben 
Ádám Zitának hívnak. 

A Szív, amely élteti a szer-
vezetet – a mi esetünkben a 
szövetséget –, amely lük-
tet, irányít, érez, tesz, hajt, 
szervez  fáradhatatlanul és 
elszántan, akit nem azért 
követünk, mert hatalma van 
fele�ünk, hanem azért, mert
meg vagyunk győződve ar-
ról, hogy tanulunk tőle, s 
általa fontos eseményeknek, 
te�eknek lehetünk a része-
sei. Akiről egy korombeli 
volt tanítványa azt mond-
ta, hogy ő volt „a tanító”, 
segédeszközök tömkelegé-
vel segíte�e a tanulókat az
ismeretek elsajátításában, 
már akkor is siete�, de nem
a tananyaggal, hanem az 
órára, hogy a rábízo� jövő
jó irányba haladjon. Álmai 
voltak és vannak, melyek 
valósággá válnak – maga 
az SZMPSZ, a fejlesztőpe-
dagógia, a projektnapok, 
a regionális olvasókönyv, 
nyári egyetemek, konferen-
ciák, tehetséggondozás, és 
még sorolhatnám… S talán 
még köszönetet sem vár 
érte. Mi mégis ezen a napon 
köszönünk neked, Zita min-
dent. Fogadd tőlünk szere-
te�el ezt a csokor virágot,
jó egészséget sok erőt, ki-
tartást  kívánunk a további 
munkádhoz is!

Bódi Katalin összeállítása az 
ünnepi megemlékezésről

*A kitüntete�ek névsorát
ezen cikk teljes terjedelmé-
vel olvashatják honlapun-
kon: www.szmpsz.sk 

Az SZMPSZ Rimaszombati Területi Választmánya és Regionális Pedagógiai Központja az SZMPSZ 
fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2010. november 15-én  ünnepélyes ülést rendeze� Rima-
szombatban a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében Az ünnepélyen Ádám Zita 
beszámolt a szövetség 20 évéről, hogyan indult, kik és miért álmodtak nagyokat, milyen fogadta-
tás, lelkesedés, események zajlo�ak 20 évvel ezelő�, amelyek eredményeképpen megszülete� a
Pedagógusszövetség. 
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Osztálytalálkozót tartottak 2010. szeptemberében a csallóközaranyosi Kóczán 
Mór Alapiskola 35 éve végzett diákjai.

A gyönyörűen felújított iskola egyik osztálytermében gyűltek össze, s az üd-
vözlések után felidézték azokat az időket, amikor még gondtalan boldgoságban 
készültek a nagybetűs életre. Meghatott érzésekkel emlékeztek vissza Molnárné 
Farkas Márta, a volt osztályfőnöknő segítségével az alapiskolában eltöltött 9 évre, 
amely meghatárózó jelentőséggel bírt valamennyiük életében.

Innen indult el mindenki, az aranyosi általános iskolában bontogatták szárnya-
ikat, itt kapták meg tanítóiktól  azt a tudást, szeretetet és pozitív mintát, amely a 
továbbiakban erősítésként  szolgált, s itt kapták meg  az anyanyelv iránti elkötele-
zettség nagyszerű példáját is, amelyből azután örök érvényű kötődés lett. 

Felhőtlen gyerekkor, barátok, a világ felfedezése, nagy álmok, boldog,  gondta-
lan évek és természetesen a gyökerek …  Ezek a legfontosabbak, melyek azóta is összekötő kapocsként szolgálnak.  Az iskola emberi tartást adott,  küz-
désre, kitartásra, hűségre és megmaradásra ösztönzött. Mindez feledhetetlen élmény, életre szóló küldetés. Hála és köszönet az iskola tanítóinak ezért 
az indíttatásért, amely egy életen át elkísér.

A népes számú társaság a vacsora mellett beszámolt egymásnak az azóta eltelt időszakról, s az egykori tanárok, tanórák és  diákcsínyek felidézésére 
már vidám hangulatban került sor. 

1975 óta három és fél évtized telt el. Van az iskolatársak között olyan, akit messzire vitt a sors, de a közös múlt, az együtt töltött évek, a vidám gye-
rekkor, az emlékek örökre összekötnek. Búcsúzáskor valamennyien egyetértettek abban, hogy továbbra is meg kell tartani az ehhez hasonló kerek év-
fordulókat.

Koleszárné Vendégh Ildikó

Az Oktatásért Közalapítvány által a 2010/2011 tanévre meghirdetett Ady Endre Ösztöndíj Pályázat célja, hogy pénzügyi segít-
séget nyújtson a határon túli magyar nyelvű oktatásban résztvevő, magyar nemzetiségű, kiemelkedő tehetséget mutató középisko-
lában vagy alapfokú iskolában tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára annak érdekében, hogy a támogatás révén 
zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat.

Szlovákiából 59 diák nyújtotta be pályázatát. Az elbírálás során a diák tanulmányi átlagát, a tanulmányi versenyeken elért ered-
ményeit, családi körülményeit és szociális rászorultságát értékelte a benyújtott dokumentumok alapján, és az előre meghatározott 
pontrendszer szerint az Oktatásért Közalapítvány Tehetségsegítő Alkuratóriuma. 

A felvidéki diákok közül 15 diák részesül a havi 10 ezer Ft-nak megfelelő havi ösztöndíj-támogatásban a 2010/2011-es tanévben. 
Az első félévre szóló ösztöndíjat a sikeres pályázóknak 2011 februárjában juttatja el a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, 
mint megbízott lebonyolító szervezet.    

 (PL)

Az ösztöndíjat nyert tanulók névsora* és a kritériumok (szociális helyzet, tanulmányi átlag, versenyeredmények, egészségi állapot 
stb.) alapján kapott pontszáma:
Sorsz. Név  Lakhely  Iskola        Pontszám
1. Varga Szabolcs Komárom  Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom   60
2. Nagy Emese Rozsnyó  Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Rozsnyó   60
3. Tóth Rita  Kolony  Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom   58
4. Sánta Kamilla Búcs  Katona Mihály Alapiskola, Búcs      50
5. Lakatos Linda Muzsla  Endrődy János Alapiskola, Muzsla     48
6. Németh Brigitta Komárom  Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom   48
7. Paluska Krisztína Megyercs  Hetényi János Alapiskola és Óvoda, Ekel     46
8. Szűcs Éva  Kassa  Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa  46
9. Czinege Ildikó Pozsonyeperjes Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom   45
10. Pammer Tamás Somorja  Madách Imre Gimnázium, Somorja     45
11. Orosz Róbert Nagybalog Selye János Magyar Tannyelvű Gimnázium, Komárom   45
12. Kotlár Klaudia Érsekújvár  Pázmány Péter Gimnázium, Érsekújvár     43
13. Jónás Attila Balázsfa  Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa  40
14. Fodor Patrik Szilice  Szakközépiskola, Kassa      40
15. Illés Gréta  Nagykövesd Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Nagykövesd    39

Az Ady  Endre Ösztöndíj Pályázat eredményei

Találkozás régi iskolatársakkal , 
Csallóközaranyoson

*A teljes névsor honlapunkon (www.szmpsz.sk) olvasható
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Űrsétára vágyó pedagógusok figyelmébe!
„Érdekli Önt az űrkutatás és az űrtevékenység? Szeretne egy egyhetes, űrtevékenységgel kapcsolatos tanári továbbképzésen részt 

venni az Amerikai Rakéta- és Űrközpontban (U.S. Space&Rocket Center), ahol módszertani ismeretanyagok elsajátítása mellett 
70-80, a világ különböző országaiból érkező tanárral is megismerkedhet? Mindeközben szimulátorok segítségével űrrepülőgépet 
vezethet, vagy űrsétát tehet. Jelentkezzen pályázatunkra, és utazzon Ön 2012 júliusának végén az Alabama állambeli Huntsville 
városába!“

A tanároknak szóló pályázat az alábbi weboldalon található: http://www.mant.hu/tanaripalyazat
A beadási határidő tanároknak: 2011. március 1.
A pályázati felhívás egészen konkrétan ezen a linken olvasható:
http://www.mant.hu/dokumentumok/tanaripalyazat_felhivas_20101108.pdf

A rovásírásverseny és művelt-
ségi találkozó célja: megis-
mertetni és megszerettetni a 
fiatalokkal ősi magyar kultu-
rális örökségünket, a magyar 
rovásírást s általa elmélyíteni 
a fiatalokban a magyarsághoz
való tartozás erős tudatát. 

T u d n i v a l ó k:
a)  A verseny szervezője:   

Palóc Társaság

b)  A verseny szervezése
A verseny két fordulóból áll: kör-
zeti elődöntő és országos döntő. 
Tervezett elődöntő-helyszí-
nek: Gömörfalva (Gemerská 
Ves), Szimő (Zemné), Somorja 
(Šamorín). 
A döntő helyszíne Ipolyság 
(Šahy). A jelentkezők körzetbe 
való osztását a szervező az érin-
tettekkel együtt végzi el.

c) Korosztályok
A – alsó tagozatos II-III-IV. évfo-
lyam
B – felső tagozatos V-VI. évfolyam
C– felső tagozatos VII-VIII. évfo-
lyam
D – középiskolás, ide tartozik a IX. 
évfolyam is

d) Korosztályok szerinti köte-
lező feladatok a körzeti elő-
döntőkön

A – 5-5 sor terjedelmű átírás ro-
vásírásról latin betűsre és fordítva
+ hangos olvasás: 3 sor terjedel-
mű latin betűs szöveg rovásírás-
sal átírva  
B és C – 10–10 sor terjedelmű 
átírás rovásírásról latin betűsre és 
fordítva

V E R S E N Y F E L H Í V Á S
VII. KÁRPÁT-MEDENCEI ROVÁSÍRÁSVERSENY ÉS MŰVELTSÉGI  

TALÁLKOZÓ A FELVIDÉKEN

+ hangos olvasás: 3 sor terjedel-
mű latin betűs szöveg rovásírás-
sal átírva  
D – 15–15 sor terjedelmű átírás 
rovásírásról latin betűsre és for-
dítva
+ hangos olvasás: 3 sor terjedel-
mű latin betűs szöveg rovásírás-
sal átírva  

e) Korosztályok szerinti köte-
lező feladatok az országos 
döntőn

Ugyanaz, mint a d, pontban + 
magyarítás (idegen szavak ma-
gyar megfelelőjének ismerete 
megadott szómennyiség alap-
ján):
A – 5 szó, B – 10 szó, C – 15 szó,  
D – 20 szó  

f) Versenyszabályok
 - Forrai Sándor ábécéjét használ-
juk írásban és olvasásban, jobb-
ról balra haladva
 - a K betű használatánál csak a 
négyszög alakú, vagyis a rom-
busz alakú eK fogadható el
 - a feladatok megoldásához se-
gédeszköz nem használható
 - az írásbeli verseny időtartama 
45 perc
 - a sorrend megállapításánál a 
kevesebb hibaszám, szükség ese-
tén a felhasznált idő dönt

g) Résztvevők és részvételi föl-
tételek

- alap- és középiskolák, szakkö-
rök, szervezetek, cserkészcsa-
patok képviseletében korosztá-
lyonként legtöbb 3 versenyző 
jelentkezését fogadjuk el
 - a korosztályokba tartozó egyé-
ni jelentkezők 
 - minden szervezett csoport-

ból (iskola, szakkör, szervezet, 
cserkészcsapat) legalább egy 
értékelésre felkészült személyt 
kérünk megnevezni már a jelent-
kezéskor
- jelentkezéskor az alábbi adato-
kat szükséges megadni: 
a versenyző neve, korosztálya (A, 
B, C, D), életkora (hány éves a je-
lentkezéskor?), 
a küldő intézmény vagy szerve-
zet neve és helye (település),
a felkészítő neve, a felkészítő 
vagy ennek híján a versenyző vil-
lámlevélcíme (e-mail),
 az értékelésben résztvevő sze-
mély neve
- a benevezett versenyző helyett 
új versenyzőt legkésőbb a kör-
zeti elődöntő előtti körlevélben 
meghatározott  határidőig foga-
dunk el
- az országos döntőbe a körzeti 
döntőkön legjobb helyezést elért 
versenyzők kerülnek

h) Értékelés
Az értékelés szabályait időben,  
a jelentkezések beérkezése után, 
az elődöntők tudnivalóival  
egyetemben megküldjük a  
jelentkezőknek

i) Díjazás
- valamennyi résztvevő emlékla-
pot és jutalmat kap a  
támogatóknak köszönhetően
- az országos döntőn mind a 
négy korosztály első helyezettjei 
az emléklapon kívül különdíjban 
részesülnek és a  
Felvidék képviseletében részt 
vehetnek a Kárpát-medencei 
Rovásírásverseny és Műveltségi 
Találkozó döntőjében

j) Egyéb
- a versenyző  k ö t e l e s  felirat 
nélküli vagy kizárólag magyar 
feliratos öltözetben megjelenni a 
verseny mindkét fordulójában          

k) A felkészüléshez ajánlott 
irodalom 

Forrai Sándor: A magyar rovásírás 
elsajátítása
Friedrich Klára rovásírás tanköny-
vei és szakköri ötlettárai
Dittler Ferenc: Az ősi magyar ro-
vásírás és mai alkalmazásai
l, Jelentkezési határidő: 2010. 
február 28. 
A jelentkezést a követ-
kező címre kell küldeni: 
z.urban@paloctarsasag.real-net.
sk

A jelentkezőknek a versenyek 
előtt részletes felvilágosítást tar-
talmazó meghívót küldünk.
m, Időpontok és helyszínek
A körzeti elődöntők tervezett 
időpontja: Gömörfalva – 2011. 
április 15., péntek
Szimő – 2011. április 28., csü-
törtök 
Somorja: 2011. április 29. pén-
tek
Az országos döntő időpont-
ja: Ipolyság – 2011. május 13, 
péntek
Az ország minden részéből vár-
juk az alap- és középiskolás ma-
gyar fiatalok jelentkezését.

Mindenkinek sikeres felkészülést, 
a versenyen tisztes helytállást kí-
ván a Palóc Társaság!
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Juhász Gyula  
30 napja Léván

2000-ben a lévai alapisko-
la az újraindítás fél évszázados 
emlékünnepségének keretében 
felvette Juhász Gyula magyar 
költő nevét.

Juhász Gyula 1883. április 
4-én született Szegeden. A bu-
dapesti egyetem bölcsészkarán 
1902-1906 között magyar-latin 
szakon végzett. Középiskolai 
tanári oklevelének megszerzése 
után nem kapott fővárosi állást, 
így vidékre került. 

Első állomáshelye 1906-tól 
Máramarossziget volt egy is-
kolaéven át. Onnan került az 
1907/1908-as tanév elején Lé-
vára a kegyesrendi főgimnázi-
um világi helyettes tanáraként. 
Ezt a magyar életrajzi lexikon 
meg sem említi, de a lévai tar-
tózkodásával kapcsolatos ada-
tokat többen is publikálták, ám 
sok esetben egymástól eltérően 
és pontatlanul. Az Irodalmi 
Szemle 1966. augusztusi szá-
mában közölt rövid tanulmá-
nyában dr. Sándor Károly tette 
helyre a dolgokat, levéltári ku-
tatásai alapján. A gimnázium 
levéltári anyagából került elő az 
alábbi jelentés:

„Ngos és főt. Rendfőnök Úr! 
Tisztelettel jelentem Ngodnak, 
hogy a Léva város terhére kül-
dött világi helyettes tanár, Ju-
hász Gyula, október hó 1-jén 
eltűnt Léváról. Holmiját becso-
magolta, tartozásait kifizette,
és egy névjegyet hagyott hátra 
e felirattal: „Súlyos idegbajom 
miatt megválok az élettől”. Az 
esetet jelentettem a rendőrség-
nél, de minden eredmény nélkül  
járt a nyomozás. Ezek alapján 
felkérem Ngodat, szíveskednék 
Juhász Gyula helyére egy másik 
magyar-latin szakos tanárt kül-
deni. A tantárgybeosztása a kö-
vetkező volt: magyar 5, latin 6 I 
B, magyar 3 IV, gpótló 3 V. Ha 
esetleg meg is kerülne, itt töb-
bé nem lehet alkalmazni, mert 

a szülők jogosan attól félnének, 
hogy „idegessége” őrülési ro-
hamban nyerhet kifejezést. Te-
kintettel a helyettesítéssel járó 
nehézségekre, kérem az ügy 
minél gyorsabb megoldását. 
Léva, 1907. október 4-én. Cser-
helyi Sándor házfőnök, gimn. 
igazgató.”

A költő érkezésének pon-
tos napját ugyan nem tudjuk, 
s bár a tanári kar augusztus 31-
én tartott alakuló gyűlésének 
jegyzőkönyvében a neve nem 
szerepel, mégis valószínű, hogy 
az iskolaév megnyitására meg-
érkezett. S mivel az igazgatói 
jelentés alapján tudjuk, mikor 
távozott, leszögezhető, hogy Ju-
hász Gyula lévai tartózkodásá-
nak ideje egy hónap volt.

A lévai levéltárban előkerült 
az 1907/08-as iskolaév órarend-
je, amely szerint Juhász Gyula 
az I. B osztálynak volt az osz-
tályfőnöke. Magyart és latint az 
I. B osztályban, magyart a IV, 
görögpótlót pedig az V. osztály-
ban tanított.

Léván bizonyíthatóan 
két szomorú hangú verset írt 
– visszatükrözve akkori lelki-
állapotát – az Én is meghal-
tam és az Örvény címűeket. 
A Testamentom c. szép verse, 
melyben Léva neve is szerepel, 
jóval később, 1922-ben szüle-
tett. Lévára soha többet nem 
tért vissza. 

Léván az alapiskolán kívül 
a Csemadok mellett működő 
irodalmi színpad is a nevét vi-
seli, melyet 1964-ben Sándor 
Károly alapított. Egykori szál-
láshelyén (a mai Vörös Hadse-
reg utcában) a Csemadok által 
állított emléktábla is itt-tartóz-
kodására hívta fel a figyelmet,
de ezt 2004-ben ismeretlenek 
összetörték.

Valkó Ildikó

Juhász Gyula: Testamentom 
Szeretnék néha visszajönni még 

Ha innen majd a föld alá megyek, 
Feledni nem könnyű a föld izét, 

A csillagot fönn és a felleget. 

Feledni oly nehéz, hogy volt hazánk, 
Könnyek vizét és a Tisza vizét, 
Költők dalát és esték bánatát: 

Szeretnék néha visszajönni még. 

Ó, én senkit se háborítanék, 
Szelíd kísértet volnék én nagyon, 

Csak megnézném, hogy kék-e még az ég 
És van-e még magyar dal Váradon? 

Csak meghallgatnám, sír-e a szegény, 
Világ árváját sorsa veri még? 

Van-e még könny a nefelejcs szemén? 
Szeretnék néha visszajönni még! 

 
És nézni fájón,  Léván, Szigeten, 
Szakolcán és Makón a hold alatt, 

Vén hárs alatt az ifjú szerelem
Még mindig boldog-e és balgatag?

És nézni: édesanya alszik-e, 
S álmában megcsókolni a szívét, 

S érezni, most is rám gondol szíve: 
Szeretnék néha visszajönni még!
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Juhász Gyula MTNY Alapiskola, Léva


